
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2018. június 28-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
185/2018. Kth. 
Városi sportpálya területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, döntés környezeti 
vizsgálat ügyében, partnerségi egyeztetés lezárása, tervanyag végső véleményezésre 
bocsátása 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen döntésével a városi 
sportpálya 2385/4 hrsz.-ú telkét és a sportpálya SP jelű övezetébe tartozó többi földrészletet 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, az ingatlanon tervezett közösségi és kulturális célú 
beruházások megvalósíthatósága érdekében. 
 
2. A Képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzat módosítását szükségesnek tartja a városi 
sportpálya SP jelű építési övezetében az 1. pontban meghatározott beruházásokhoz szükséges 
építmények elhelyezhetősége érdekében. A módosítás környezeti hatásának megítéléséhez az 
elkészült tervanyag elegendő támpontot nyújt, ezért az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat 
lefolytatása nem szükséges. 
 
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a településrendezési eszközöknek a 3270/23 hrsz.-ú 
ingatlant érintő megújuló energiaforrások felhasználására szolgáló terület kijelölésére 
irányuló, és a helyi építési szabályzatnak a városi sportpálya SP jelű építési övezetére 
vonatkozó módosítás 1. mellékletében szereplő tervanyagának partnerségi egyeztetése során a 
partnerek részéről vélemény nem érkezett, a testület a tervanyagban foglaltakkal egyetért és 
végső szakmai véleményezésre bocsátható. 
 
Határidő: 2018.július 9. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető általa: tervező 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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Kivonat hiteléül: 2018. június 28. 



KISKUNHALAS 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 

TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSSAL 2018.  

 

V É GS Ő V É LE M É N YE ZÉ S I  D OKU M E NT Á C I Ó  

  
 

 
 

 

Új-Lépték Tervező Iroda Szeged 

Szeged, 2018. június hó 



KISKUNHALAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2018. 
 

 
           VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ                                                      2 

 

Megbízó: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Főépítész: Tóth Péter 06/77/523-100 

Tervező: 

Új-Lépték Tervező Iroda Bt. 

Szeged, Pécskai u. 15. 

Tel. 06/62/421-256 

balogh.miczi@ujleptekbt.hu  

Felelős tervező: Balogh Tünde építészmérnök        

(TN: TT-1-06-0006/2011) Tel. 06/20/429-07-02 

Táj- és kertépítészet: Rácz Mária táj- és kertépítészmérnök  

(Cs.M-i Építész Kamara TK-1 06-0102/2011) 

Közlekedés: Csapó László építőmérnök  

(Mérnöki Kamara TRk-T 06-0199) 

Víziközművek: Vargáné Patkós Margit vízépítő mérnök  

Csongrád Megyei Mérnökkamara TV-T/06/0006 

 

Zaj- és rezgésvédelmi szakértő: Dr. Szanka Károly  

 dipl. környezetvédelmi, zajcsökkentési szakmérnök 

MMK.: SZÉS-4/06/0021/H-1170/05 

Környezetvédelem: Novai György   

okl. környezetvédő, környezetvédelmi szakértő 

Csongrád Megyei Mérnöki Kamara KB-T/06/0171/H-1684/08 

Régészet (korábbi hatástanulmányokban): Dr. Wicker Erika régész 

 

TARTALOM 

           oldalszám 

1. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁSI ÜGYEK LISTÁJA, TERÜLETE   3 

2. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS (határozat-tervezet)   6 

3. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (rendelet-tervezet)   7 

4. MÓDOSÍTÁSOKAT ALÁTÁMASZTÓ LEÍRÁS   11 

5. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰELLÁTÁSI 

ALÁTÁMASZTÁS A MÓDOSÍTÁSHOZ    20  

6. ÖRÖKSÉGVÉDELEM       22 

7. KÖRNYEZETVÉDELEM       25 

8. A TERVEZÉS VÁROSFEJLESZTÉSI HÁTTERE, A VÁLTOZÁSOK 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL 

 VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA   26 

9. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁS TERÜLETRENDEZÉSI 

TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA           26 

 

Szeged, 2018. június 



KISKUNHALAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2018. 
 

 
           VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ                                                      3 

 

1. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁS TERVEZÉSI TERÜLETE 

ELŐZMÉNYEK 

Kiskunhalas Város Településszerkezeti tervét a 249/2001. Kth. határozattal, Helyi Építési 

Szabályzatát (HÉSZ) a 8/2001.(III. 1.) Ktr. rendelettel hagyta jóvá az önkormányzat képviselő-

testülete. A hatálya lépést követően többször is történtek változások a dokumentumban. A 

legutolsó módosító eljárás 2017 év folyamán folyt le, amit a 249/2017. Kth. számú határozat és 

a 29/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet zárt le. 

Az önkormányzat honlapján (www.kiskunhalas.hu/) és a tervező cég web-oldalán 

(www.ujleptekbt.hu) hozzáférhetők a településrendezési eszközök mindenkor hatályos 

tervlapjai és a HÉSZ.  

1. Módosítási ügy 

A képviselő-testület a 97/2018. Kth. határozatában rögzítette, hogy „szükségesnek tartja a 

Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályozás módosítását a3270/22 (telekalakítás 

után 3270/23) hrsz.-ú ingatlanra az MVM Hungarowind Kft. által megvalósítandó naperőmű 

tervezett területére vonatkozóan”. A Településszerkezeti tervben és a Helyi Építési Szabályzatban 
a beruházás helyszínét a jelenlegi VT vízgazdálkodási terület helyett különleges, beépítésre 
nem szánt, megújuló energiaforrások felhasználására szolgáló területbe kell besorolni (jele 
En).   

2. Módosítási ügy 

A másik módosítás csak a helyi építési szabályzatot érinti: a városi sportterületen (jele: „SP”) 

közösségi érdekű fejlesztési projektek megvalósítását tervezi az önkormányzat, melyek egy 

része nem illeszkedik a jelenleg előírt sportcélú rendeltetésbe, inkább kulturális, közösségi 

szórakoztató és rendezvényszerzési tevékenységnek minősül, ezért problémás lehet az 

engedélyezésük. A projektek támogatására a HÉSZ-ben ki kell bővíteni az SP területen 

elhelyezhető tevékenységek és építmények körét. 

Eljárás típusa 

Az 1. módosítási helyszínt a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 347/2017. (XI. 22.) Kormányrendelet nemzetgazdasági 

szempontból kiemeltté nyilvánította. A 2. ügy helyszínét a Képviselő-testület fogja kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítani (ld. e fejezet végén), a döntéshozatal folyamatban van. A 

módosítási eljárás ennek megfelelően tárgyalási módozatban zajlik a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XII.8.) 

Kormányrendelet (továbbiakban: Elj.) 32. § (6) bekezdése alapján: 

„(6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, 

amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező 

építési beruházás megvalósítása miatt indokolt, 

b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett 

településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, 

közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy 

http://www.kiskunhalas.hu/
http://www.ujleptekbt.hu/
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c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 

területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt.” 

  

A módosítás a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos 

településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készül, 

az Elj. 45. § (2) bekezdés a) pontja alapján.  

A módosítás társadalmi egyeztetése Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Kiskunhalas Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos 

feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017.(V.26.) rendelete 

szerint történik.  

A Településrendezési eszközök 2016-ban lefolytatott módosítási eljáráshoz a város bekérte a 

kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése 

során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan 

állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól 

szóló 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet szerinti aktuális adatokat az adatszolgáltatásra 

kötelezett szervektől és azokat beillesztette a tervanyagba. Jelen eljáráshoz a terv a 2016. évi 

adatokat használja fel, mivel azok tartalma valószínűleg nem változott.  

 

Tóth Péter 

önkormányzati főépítész 

 

 

MÓDOSÍTÁSI HELYSZÍNEK  
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ELŐZETES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT  
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2. HATÁROZAT-TERVEZET A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSHOZ   

 

Határozat-tervezet 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja a 

város 249/2001. Kth. számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervét. 

 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

  Tóth Péter városi főépítész 

Határidő: hatályba lépéskor  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata …… számú határozatának melléklete: 

 

Településszerkezeti terv módosítások leírása 

Megjegyzés: a településszerkezeti tervi ábrán a rendeltetés változását jelző nyíl, sraffozás és 

betűjel technikai jellegű jelölés, a jóváhagyást követően törlődik a rajzról. 

Dong-éri-főcsatorna melletti, 3270/23 helyrajzi számú telek (1,3 hektár) a jelenleg hatályos 

VT vízgazdálkodási terület helyett En jelű különleges, beépítésre nem szánt, megújuló 

energiaforrások felhasználására szolgáló területbe kerül át. 

T-2 Településszerkezeti terv módosított részlete (belterület DNy-i rész)  

 

Indoklás: A megújuló energia előállítását biztosító napelem-park beruházást támogatja a 

módosítás.  

Módosítással érintett terület súlyponti EOV-koordinátái: 683520 / 119220. 

Jelmagyarázat:  



KISKUNHALAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2018. 
 

 
           VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ                                                      7 

3. HÉSZ-MÓDOSÍTÁS TERVEZETE 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (….) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervének jóváhagyásáról 

szóló 

8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdés szerinti jogalkotói hatáskörében 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 

bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,  

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában, valamint  

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,  

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 9. mellékletében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész,  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály,  

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet, 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály,  

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály, 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár 

Vasúti Hatósági Főosztály Országos Vasúti Infrastruktúra Osztály, 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár 

Repülőtéri és Légiforgalmi Hatósági Főosztály Repülőtéri Osztály, 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály,  

Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság,  

Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Nyilvántartási Iroda, 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály,  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály,  

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály,  

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály,  

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, valamint a Kiskunhalas Város igazgatási területével 

szomszédos települési önkormányzatok és a Kiskunhalas Város településfejlesztési, 

településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 
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szóló 19/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet szerint a társadalmi egyeztetésbe bevont 

Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 

 

1. § 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2001. (03. 01.) Ktr. rendelete  

(továbbiakban: HÉSZ). 2. sz. mellékletét képező SZ-2 terv a jelen rendelet 1. számú  

mellékletében szereplő szabályozás szerint módosul. 

 

2. § 

A HÉSZ 2. § (1) bekezdés b) pont 6. alpontja új felsorolással egészül ki: 

„– a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló (En)” 

 

3. § 

A HÉSZ 20. § (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(10) Az SP jelű különleges sportterület közhasználatú, vagy közhasználat elől elzárt 

sportpályák és kapcsolódó építményei (öltöző-, szállás-, vendéglátó illetve karbantartó épület, 

lelátó, edzőtermek), valamint egy gondnoki lakás elhelyezésére szolgál. A Kertész utcai SP 

övezetben a kulturális és a közösségi szórakoztató tevékenység, valamint a közösségi 

rendezvényszervezés létesítményei is elhelyezhetők.” 

 

4. § 

A HÉSZ 28/A §-a (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Az En jelű, a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára 

szolgáló övezet a rendeltetésének megfelelő építmények elhelyezését szolgálja maximum 2 % 

beépítettséggel. A telekhatár mentén 2 m magasságú örökzöld sövény telepítendő.” 

5. § 

A HÉSZ 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

6. § 

A HÉSZ  

a) 28/A § előtti alcímben a „HO, KB, VR, Kh” szövegrész helyébe a „HO, KB, VR, Kh, En”  

szöveg lép. 

7. § 

(1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit kell alkalmazni a 

hatályba lépéskor első fokon el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára 

kedvezőbbek. 

 

Kiskunhalas, 2018.  

 

          Fülöp Róbert          Komlósné dr. Fekete Anikó 

                 polgármester              jegyző 

Záradék: 

A rendelet kihirdetése a mapi napon a Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2018. 

 

Komlósné dr. Fekete Anikó 

 jegyző 
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1. melléklet a  …./2018. (….) önkormányzati rendelethez 

SZ-2 Szabályozási terv módosítása 

Dong-éri-főcsatorna melletti, 3270/23 helyrajzi számú (kialakítás alatt lévő) telek En jelű 

különleges, beépítésre nem szánt, megújuló energiaforrások felhasználására szolgáló övezetbe 

kerül át. 
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2. melléklet a …./2018. (….) önkormányzati rendelethez 

„3. melléklet a 8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelethez 
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4.  MÓDOSÍTÁSOKAT ALÁTÁMASZTÓ LEÍRÁS 

 

1. módosítási ügy 

Dong-éri-főcsatorna melletti, 3270/23 helyrajzi számú telek (1,3 hektár, kialakítása a 3270/22 

hrsz.-ú telekből folyamatban van) a jelenleg hatályos VT vízgazdálkodási terület helyett En jelű 

különleges, beépítésre nem szánt, megújuló energiaforrások felhasználására szolgáló területbe 

kerül át.  

A módosítás előzménye, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal CS-

06S/01/04832-15/2017 számon határozatot adott ki, amelyben az MVM Hungarowind Kft. 

építtetőnek engedélyt adott „napelemes villamos kiserőmű (498 kW) és kiszolgáló építményei 

(2007. évi LXXXVI. tv. 3. §, villamosmű) építésére. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal állami főépítész a BK/TH/178-9/2018 számú 

tájékoztató levelében nyilatkozott a településrendezési eszközök módosításának 

szükségességéről a Kormányrendelettel érintett beruházás kapcsán. 

A módosított szabályozás az En jelű új övezet kijelölésével lehetővé teszi, hogy 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt zöldenergia-beruházás megvalósuljon. A 25 évre 

letelepülő napelempark nem befolyásolja a környező beépített területek használatát. 

Vázrajz a 3270/23 hrsz.-ú telek alakításáról: 
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Tervezés idején hatályos T-2 szerkezeti terv részlete a változó rendeltetésű terület 

határvonalának jelölésével (módosított szerkezeti terv a 2. fejezetben szerepel) 

 

Napelempark helyszíne 

2017. évi légifotó a kialakult állapotról (Google) a címlapon látható.   

Topográfiai térkép 2008. 

 

 

EE MV 
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Tervezés idején hatályos SZ-2 szabályozási terv részlete a helyszín környezetében 

(módosított szabályozást ld. 3. fejezetben). 

 

Napelemek telepítési terve és a megközelítésre szolgáló magánút (Balla Péter tervezőtől) 

 

A létrejövő „En” jelű új különleges övezetben az OTÉK Kiskunhalason érvényes 2012. 

augusztus 6-i jogállapota szerinti 30/B. § (1) bekezdés c) pontja értelmében kizárólag „a 

kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló” létesítmények 

helyezhetők el. A beépítésre nem szánt különleges övezetben a megengedett beépíthetőség 

maximum 2 %.   

A napelempark a Dong-ér-völgy viszonylag magasabban fekvő gyepes térségében létesül a 

lakóterülettől 150 m-re kialakított telken. 
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Építési előírások módosításai a HÉSZ szövegében az 1. ügy kapcsán 

 

Az alábbi magyarázat a HÉSZ-ben megváltozó előírásokat is tartalmazza, aláhúzással jelezve az 

új szövegrészeket és áthúzással a megszűnőket. 

TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

2. §. 

(1) A város közigazgatási területének egyes részei használatuk általános jellege, valamint 

sajátos használatuk szerint: 

a) beépített illetve beépítésre szánt területen 

 1. lakó-, 

1.1. nagyvárosias lakó- (NL), 

1.2. kisvárosias lakó- (KL), 

1.3. falusias lakó- (FL), 

 2. vegyes-, 

  2.1. központi vegyes- (KV), 

  2.2. településközpont vegyes- (TV), 

 3. gazdasági-, 

  3.1. kereskedelmi, szolgáltató- (KG), 

4.2. ipari- (IG), 

 4. üdülő-, 

4.1. üdülőházas (ÜÜ), 

4.2. hétvégi házas (HÜ), 

 5. különleges-, 

 − fürdő és strand- (FÜ), 

  − gyógyászati (GY), 

  − határőrségi (HŐ), 

  − honvédségi (HT), 

  − hulladékkezelő, -lerakó (HK), 

  − idegenforgalmi (KI), 

  − kereskedelmi és szabadidőpark (KS), 

  − tanyasi turizmus és intézmény (KT), 

  − állatmenhely (ME), 

 − sport- (SP), 

 − szociális (SZ), 

  − temető (TE), 

  − vízmű- (VM) 

  − mezőgazdasági üzemi (KM),  

  − épületnek minősülő közlekedési építmények (KK),  

b) beépítésre nem szánt területen 

1. közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési-  

1.1 közúti közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési- (KÖ), 

1.2 vasúti közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési- (VA), 

 2. zöld- (KP), 

 3. erdő-, 

  3.1. védelmi erdő- (EV), 

  3.2. gazdasági erdő- (EG), 

4.3. egészségügyi-szociális, turisztikai erdő (EE), 

5. mezőgazdasági-  
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4.1. általános, külterjes művelésű mezőgazdasági (MV, RE) 

4.2. általános, üzemi művelésű mezőgazdasági (MÜ) 

4.3. általános tanyás mezőgazdasági (MT)  

4.4. kertes mezőgazdasági (MZ, MB) 

5. vízgazdálkodási (VT) 

6.  Különleges- 

  − honvédségi gyakorló (HO) 

  − homokbányászati (KB) 

  −  vásártér (VR) 

  −  horgásztanya (Kh) 

 − a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló 

(En) 

7. Természetközeli (Tk) 

       területbe tartoznak. 

(2) A település egyes területeinek (1) bekezdés szerinti hovatartozását az SZ-1 és SZ-2 tervlap 

szerint kell megállapítani, figyelembe véve a 23. § (3) és a 24. § (4) bekezdésben 

foglaltakat is. 

(3) Az SZ-1 tervlapon jelölt „tartalék lakóterület” a (4) bekezdés szerinti tervmódosításig 

terjedő időszakban az „MZ” jelű mezőgazdasági övezet szabályai szerint hasznosítható. 

(4) - 

(5) A szabályozási tervben “belvízveszélyes terület határvonala” jellel körülvett 

földrészleteken minden új épület tervezése, építése, valamint meglévő épület alsó 

padlószintjének süllyesztése geotechnikai jelentés alapján történjen. Új lakóépület huzamos 

emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeinek padlószintje a telek előtti járda-, vagy 

útburkolat, ennek hiányában a csatlakozó terep szintjéhez képest legalább 60 cm-rel 

magasabban épüljön.  

Indoklás: Az 1. sorszámú módosítási ügyben létrejött különleges beépítésre nem szánt, a 

kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló rendeltetéssel 

kibővül a kategóriák köre. 

 

Különleges beépítésre nem szánt terület (HO, KB, VR, Kh, En) 

28/A § 

(1) A HO jelű honvédségi gyakorlóterületen csak a rendeltetéshez (honvédségi gyakorlótér 

illetve lőtér) szorosan kapcsolódó építmények helyezhetők el, lakás nem létesíthető. 

(2) Különleges homokbánya-területnek minősül az SZ-1 terven KB jellel ellátott, 0181/57 

helyrajzi számon nyilvántartott, „Kiskunhalas 1” néven engedélyezett homokbánya telek 

területe, ahol a külszíni kitermelés, építési törmelék befogadás és kezelés végezhető és az 

ezekhez szükséges építmények helyezhetők el és a 0893/1 helyrajzi számon nyilvántartott 

„Kiskunhalas II.” néven engedélyezett homokbánya telek területe, ahol a külszíni 

kitermelés, építési törmelék befogadás és kezelés végezhető és az ezekhez szükséges 

építmények helyezhetők el. 

(3) A VR jelű vásártéri területek a kirakodó, illetve az állatvásár lebonyolítására szolgálnak, 

területükön a rendeltetéssel szorosan összefüggő építmények helyezhetők el. 

(4) A Kh jelű horgásztó terület a funkció betöltéséhez szükséges építmények, valamint az 

ahhoz szorosan kapcsolódó kereskedelmi- és szállásépületek helyezhetők el, lakás nem 
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létesíthető. Épületek kizárólag az SZ-2 terven bejegyzett „Épület-elhelyezési terület határa” 

vonallal körülhatárolt földrészleteken létesíthetők az övezet egész területére számított 2 % 

beépíthető területtel. 

(5) Az En jelű, a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára 

szolgáló övezet a rendeltetésének megfelelő építmények elhelyezését szolgálja maximum 

2 % beépítettséggel. A telekhatár mentén 2 m magasságú örökzöld sövény telepítendő. 

Indoklás: Az 1. ügy megoldása során létrejövő „En” övezet szabályai belekerülnek a HÉSZ-be. 

 „3. melléklet a 8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelethez SZ-1 és SZ-2 szabályozási terv 

jelmagyarázata”  A jelmagyarázat cseréje történik. 

Indoklás: A jelmagyarázat területfelhasználási területegységeket tartalmazó listája kibővül az 

1. ügyben keletkező „En” jelű beépítésre nem szánt különleges, a kutatás-fejlesztés, a megújuló 

energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló kategóriával. 

 

2. módosítási ügy 

Az „SP” jelű különleges sportterületen elhelyezhető tevékenységek és építményeik köre a 

HÉSZ-ben kibővül a kulturális, közösségi szórakoztató és rendezvényszerzési tevékenységre és 

építményeire, a Kertész utcai városi sportterület esetén.  

Közösségi érdekű fejlesztési projektek megvalósítását tervezi az önkormányzat, egyebek között 

kulturális létesítmény (tánchagyományok háza) és közösségi szórakoztató funkció 

(rendezvényközpont) kapna helyet a területen. Utóbbi projekt még kezdeti szakaszban van. 

Tervezés idején hatályos SZ-2 szabályozási terv részlete a helyszín környezetében – nem 

módosul 
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Kertész utcai intézmény feltárulása déli irányból (Google-fotó) 

 

Kertész utcai sporttelep jelenlegi helyszínrajza a tervezett táncközpont-épülettel (déli 

telekhatáron nyíló bejárattal) – Tervező: Deák Róbert, HóruszBau Kft. 
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Nagyított részlet:  

 
 

Építési előírások módosításai a HÉSZ szövegében a 2. ügy kapcsán 

 

Az alábbi magyarázat a HÉSZ-ben megváltozó előírásokat is tartalmazza, aláhúzással jelezve az 

új szövegrészeket és áthúzással a megszűnőket. 

 

Különleges terület (FÜ, GY, HŐ, HT, HK, KI, KS, KT, ME, SP, SZ, TE, VM, KM, KK) 

20. § 

(1) A FÜ jelű fürdő és strand különleges területen a fürdő, strand illetve a strandhoz kapcsolódó 

kemping működéséhez szükséges építmények, valamint a szabadidő eltöltését, s a turizmust 

szolgáló 

− üdülőházak, 

−  oktatási, egészségügyi és szociális épület, 

− közösségi szórakoztató épület, 

−  vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 

−  rendeltetési egységenként legfeljebb 200 m2 hasznos alapterületű kereskedelmi és 

szolgáltató épület, 

− egy gondnoki lakás, 

− sportépítmények, 

− növény-bemutatóház, 

− állat-bemutatóház 

helyezhető el. 

(2) A GY jelű gyógyászati különleges területen a kórház építményei, valamint a gyógyászathoz 

kapcsolódó igazgatási, oktatási, szociális, kereskedelmi, szolgáltató épület helyezhető el. 

(3) A HŐ jelű határőrségi különleges területen a rendeltetéshez szorosan kapcsolódó 

építmények helyezhetők el. 

(4) A belterületen fekvő HT jelű honvédségi különleges területen a rendeltetéshez kapcsolódó 

építményeken túl 

− lakóépület, 
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− igazgatási épület, 

− kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely szolgáltató épület, 

− egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, 

− oktatási, egészségügyi, szociális épület, 

− sportépítmény, 

− üzemanyagtöltő, 

− nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, 

− termelő kertészeti építmény 

helyezhető el. 

b)-  

(5) Hulladékkezelő különleges területnek minősül az SZ-1 terven HK jellel ellátott 

a) 0187/1, 2 helyrajzi számú telek (rekultivált települési hulladéklerakó), 

b) 0930 helyrajzi számú telek (szennyvíziszap-elhelyező telep), 

c) 0995/12, 0995/14 és 0995/15 helyrajzi számú telek (regionális hulladéklerakó központ) 

területe, ahol a rendeltetéshez szükséges építmények helyezhetők el. 

(6)  (a) A KI jelű különleges idegenforgalmi területen az idegenforgalomban résztvevők lakó- 

és szállásépületei, az ellátásukhoz szorosan kapcsolódó kulturális, művelődési, sport-, 

oktatási és vendéglátó tevékenység építményei, valamint 100 m2-nél nem nagyobb 

kereskedelmi egységek helyezhetők el. 

(b)Az egyes épületeknek a telek beépítettségébe beszámító beépített területe nem 

haladhatja meg a 600 m2-t, természetes anyagokból, szilikát anyagú, vagy fa falazattal, 

cserép-, nád-, zsindely-, vagy zsupfedéssel, fa anyagú, vagy fával borított nyílászárókkal 

létesítendők. 

(c) A KI területen építmények elhelyezése csak a területtel szomszédos vízbázis 

hidrogeológiai védőidomának és előírásainak figyelembe vételével engedélyezhető. 

(7) A KS jelű különleges kereskedelmi és szabadidőpark területén a lakosság, valamint a 

területtel szomszédos országos utak használói részére szolgáltató, kereskedelmi és 

vendéglátó épületek, valamint a szórakoztatás, sportolás, sporthorgászat, nem zavaró hatású 

gazdasági tevékenység építményei és szállásépület helyezhető el. 

(8) (a) A KT jelű különleges tanyasi turizmus és intézmény-területen a külterületen élők 

ellátásához szorosan kapcsolódó kulturális, művelődési, sport-, oktatási, egészségügyi, 

szociális, egyházi, vendéglátó és kereskedelmi tevékenység építményei, valamint egy db, 

120 m2-nél nem nagyobb lakás és kiszolgáló építményei helyezhetők el. 

(b)Az épületek természetes anyagokból, szilikát anyagú, vagy fa falazattal, cserép-, nád-, 

zsindely-, vagy zsupfedéssel, fa anyagú, vagy fával borított nyílászárókkal létesítendők. 

(9) Az ME különleges állatmenhely övezet területén gazdátlan állatok elhelyezése és 

gondozása végezhető és az ezt szolgáló épületek helyezhetők el. 

(10) Az SP jelű különleges sportterület közhasználatú, vagy közhasználat elől elzárt 

sportpályák és kapcsolódó építményei (öltöző-, szállás-, vendéglátó illetve karbantartó 

épület, lelátó, edzőtermek), valamint egy gondnoki lakás elhelyezésére szolgál. A Kertész 

utcai SP övezetben a kulturális és a közösségi szórakoztató tevékenység, valamint a 

közösségi rendezvényszervezés létesítményei is elhelyezhetők. 

(11) Az SZ jelű különleges szociális területen a város szociális ellátásához kapcsolódó  

szállás-, oktatási-, és egészségügyi épületek, valamint az ezeket kiszolgáló építmények 

helyezhetők el. 
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(12) a) A TE jellel ellátott temető területek a régi református temető 4735/2 helyrajzi számú 

telke kivételével a rendeltetésüknek megfelelő területhasználat befogadására, a 

temetkezés építményeinek elhelyezésére szolgálnak. 

b) Az a) szerinti temetőkben koporsós temetkezésre csak a −T− jellel körülvett 

temetőmag területe használható fel. 

c) A 8716/1976 OMF határozattal országos műemléki védettség alá helyezett régi 

református temetőben a betemetés rendjének a 230/1997.(XII.12.) Korm. rendelet 

szerinti, más jogszabály keretében történő, a tulajdonos, a népegészségügyi hatóság, 

a műemlékvédelmi hatóság és az önkormányzat összehangolt érdekeit szolgáló 

szabályozásáig építés nem engedélyezhető. 

(13) A VM jelű különleges vízműterületen a rendeltetéséhez kapcsolódó üzemi építmények 

helyezhetők el. 

(14) A KM jelű mezőgazdasági üzemi területen a mezőgazdasághoz kapcsolódó üzemi 

tevékenység (tárolás, feldolgozás, állattartás, gépjavítás, stb.) építményei, a jelentős 

környezeti hatással nem járó gazdasági (ipari, kereskedelmi, szolgáltató) és 

hulladékgazdálkodási tevékenység építményei, valamint a kinnlakást szolgáló lakások 

helyezhetők el. 

(15) A KK jelű épületnek minősülő közlekedési építmények területen a közlekedésben 

résztvevőket kiszolgáló kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató tevékenység épületei, 

valamint járműkereskedés, -szervíz és kiszolgáló építményei helyezhetők el. 

Indoklás: A Kertész utcai SP jelű különleges sportterületen közösségi célú fejlesztések valósulnak 

meg a kultúra, szórakozás, rendezvények körében, melyeket a 2. ügy keretében a HÉSZ-

módosítás támogat. 

 

5. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰELLÁTÁSI 

ALÁTÁMASZTÁS A MÓDOSÍTÁSHOZ 

 

Környezetalakítás 

A módosítások nem jelölnek ki új beépítésre szánt területet. A Biológiai Aktivitás 

változásáról nem kell számot adnia a tervanyagnak. Megjegyezzük, hogy a napelempark 1,3 

hektáros területének túlnyomó része továbbra is gyepfelületű marad. 

Nem kell vizsgálni az Étv. 7. § (2) bek. e) pont szerinti előírás teljesülését sem („a települések 

beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település 

már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület”).  A településszerkezeti tervet csak az 

1-es számú ügy érinti 1,3 hektár területen (vízgazdálkodási területből leválasztott, beépítésre nem 

szánt különleges, a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára 

szolgáló terület). 

Környezetalakítás szempontjából a változás semleges. Az 1. ügy helyszínén az építési 

tevékenység minimális lesz, előre gyártott épített házas transzformátor állomást telepítenek, 

amely nem minősül épületnek; a napelemeket talajcsavarokkal rögzítik, a transzformátor-

állomás mobil konténerben kap helyet; a 25 éves működtetési időt követően a terület 

visszakerülhet jelenleg kialakult állapotába; a napelemek közötti területen továbbra is 

meghagyják a gyepet. A 2. ügyben a várostest szélén lévő, zöldfelületi jellegű intézmény telkén 

történik építés, amely nem nagy volumenű, a beépítettséget csak kis mértékben emeli meg. 
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Közlekedés 

Jelen eljárás során az országos közúthálózatot nem érinti módosítás. A közútkezelői érdekeltség 

területsávja (50-50 vagy 100-100 m) a jelenleg hatályos tervlapokon jelölve van. 

Az 1. ügy helyszíne az ún. „Dong-ér-völgyi út” (tervezett országos összekötő út) majdani 

nyomvonala közelében található. Az út a lakóterület mellett fog elhaladni a jelenlegi szerkezeti terv 

értelmében, tervezése még nem történt meg.  

A napelempark építési engedélyterve szerint a terület megközelítése közterületről (Ny-i irányból) 

megoldott, a beruházó K-ről, a Kuksós utca felől magánúti megközelítést is tervez. Tájékoztatása 

szerint nem indokolt nagy teherbírású út kialakítása, csak a bejárattól a transzformátor állomásig 

létesítenek kavics szórt utat. 

Részlet a tervezett napelempark helyszínrajzából (magánút kialakítása): 

 

A 2. ügyben érintett helyszín (Kertész utcai sporttelep) feltáróutakról jelenleg is megközelíthető, a 

közutak státusza és területe nem változik. A teleptől Ny-ra fog megépülni a Dong-ér-völgyi út 

északi szakasza. 

 

Közműellátás 

A módosítási ügyek helyszíneinek közműellátására vonatkozó javaslatok: 

1. ügy: napelempark terület kijelölése.  

A létesítményhez ivóvízellátás, szennyvízelvezetés nem szükséges és a funkció földgáz-ellátást 

sem igényel. A telepen csak vízáteresztő (kőszórásos) burkolat létesül, a gyepen elszikkadni 

nem képes csapadékvizet a szomszédos területen fekvő Dong-éri-főcsatornába vezetik el. A 

keletkező zöld energia hálózatba juttatásáról a beruházó az áramszolgáltatóval megállapodott. 

A 630 kVA transzformátor-állomás a telken belül elhelyezett konténerben lesz kialakítva. 

2. ügy: sporttelepen újabb épületek létesítése. 

A sporttelep ivóvízellátása városi hálózatról megoldott; szennyvízelhelyezése a városi 

csatornahálózatra csatlakozik. Az energiaellátás közműhálózaton biztosított. Az elektronikus 

hírközlést a meglévő hálózatokról szükség szerint fejlesztik. 
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6. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

 

2017. júliusában az önkormányzat örökségvédelmi adatokat kapott az országos nyilvántartásról a 

Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási 

Osztályától. A térképi adatokat a jelenleg hatályos tervlapok az adatszolgáltatásnak megfelelően 

tartalmazzák. A régészeti lelőhelyek táblázatos adatai a HÉSZ 4. mellékletében szerepelnek.  

A jelenlegi módosítási eljáráshoz a terv véleményezése kapcsán kér be adatfrissítést – szükség 

szerint – a város. Az esetleges frissítéseket a véleményezés lezárása előtt beilleszti a tervanyagba.   

Régészeti lelőhelyek védelme 

A módosítási helyszínek (1. sorszámú ügy: napelempark telepítése, 2. sorszámú ügy: városi 

sporttelepen új funkciók) nem érintenek ismert lelőhelyet.  

Módosítási helyszíneinek viszonya a 2016-ban regisztrált régészeti lelőhelyekhez (a 

lelőhelyeket színkitöltés jelöli) 
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Épített környezet védelme 

A módosítási helyszínek nem érintenek műemléki környezetet. 

Módosítási helyszínek viszonya a 2016-ban regisztrált műemléki környezetekhez (a műemléki 

környezeteket színkitöltés jelöli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KISKUNHALAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2018. 
 

 
           VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ                                                      24 

A módosítási helyszínek nem érintenek helyi védelem alatt álló épületet. 

 

Módosítási helyszíneinek viszonya a helyi védelem alatt álló épületekhez (a helyi védett 

épületeket kis színfoltok jelölik) 
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7. KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

Az ügyleírásokban szereplő változások környezetvédelmi értékelése 

1. ügy: napelempark terület kijelölése.  

A településszerkezeti és szabályozási módosítás keretében 1,3 hektáron – amely jelenleg gyep 

– napelemek kerülnek telepítésre. A területet bekerítik és sövénnyel veszik körül. 

Környezetvédelmi szempontból a jelenleg hatályos tervben szereplő VT vízgazdálkodási terület 

és az új besorolás szerinti különleges, beépítésre nem szánt, a megújuló energiatermelést 

szolgáló En jelű terület várható környezeti terhelését kell összevetni.  

A naperőmű telepítés és üzemeltetés a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 ((XII.25.) Korm. rendeletben 

felsorolt környezetvédelmi engedély köteles tevékenységek közé nem tartozik, az ott 

feltüntetett küszöbértékeket nem éri el (erőmű telephelye kisebb lesz 3 hektárnál). 

A megengedett építési tevékenység legfeljebb a terület 2 %-os beépítését eredményezheti a 

rendeltetéshez (kutatás-fejlesztés, megújuló energiaforrások hasznosítása) kapcsolódó 

létesítmények körén belül. A napelempark nem használ ivóvizet, nem termel szennyvizet, nem 

igényli épület telepítését és a terület legnagyobb részén megőrzi az eredeti termőtalajt, tehát – 

a jelenlegi vízgazdálkodási besoroláshoz hasonlóan – nem szennyezi a talajt és a vizeket. A 

módosított területfelhasználásnak elenyésző a zajhatása és nem okoz rezgésterhelést. 

Megállapítható, hogy a tervezett átsorolás irányultsága semleges, környezetvédelmi hatások 

szempontjából a napelempark területhasználat nem tér el számottevően a jelenlegi 

(vízgazdálkodási) besoroláshoz kapcsolódó használattól. A zöldenergia előállítása révén az 

egyéb energiatermelésből származó tetemes mennyiségű levegőszennyezés csökken. 

2. ügy: sporttelepen újabb épületek létesítése. 

A módosítás nem változtatja meg a városi sporttelep rendeltetését, övezeti előírásait, 

szabályozási tervét, kizárólag arra irányul, hogy a területen a jelenleg megengedett funkciókon 

túlmenően egyéb közösségi célú tevékenységek is folytathatók legyenek (kulturális 

tevékenység, rendezvényszervezés) egyéb létesítmények is elhelyezhetők legyenek (a projektek 

keretében táncművészeti ház és rendezvényterem épülhet). Ezek a területhasználati módok nem 

járnak jelentős környezeti hatással, az épületek méretei nagyjából egy-egy családi háznak 

felelnek meg. A tervezett közösségi szórakoztatás nem diszkó formájában, hanem főként 

hétvégi családi rendezvényekben valósul meg. A terület önkormányzati tulajdonban van és a 

beruházások is közösségi célokat szolgálnak majd. 

A terület teljes közműellátása biztosított. A talaj- és talajvíz szennyezése nem várható. 

Levegőszennyező tevékenységet a továbbiakban sem folytatnak a területen. Zajvédelmi 

szempontból nem változik a jogi helyzet, a területfelhasználási kategória változatlan marad.  

A szomszédos területekre átterjedő eredő zajterhelés az ott megengedett határérték szerint:  

Besorolás 

HÉSZ szerint 
Besorolás zajvédelmi szabályozás szerint 

L AM [dBA] az 

üzemi jellegű zajra  

KL Kisvárosias lakóterület 50 / 40 

Az engedélyezés során a környezetvédelmi hatóság érvényesíti a vonatkozó előírásokat, melyek 

betartása mellett a szomszédos lakóterületet érő esetleges hatások a megengedett tartományon 

belül maradnak.  
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Összességében levegővédelmi, vízvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból a tervezett 

változtatások az eredeti tervhez képest a város egészére nézve értékelhető változást nem 

eredményeznek. A környezetvédelmi szabályozás tekintetében továbbra is a mindenkor 

hatályos országos jogszabályi előírásokat és Helyi Építési Szabályzatot kell alkalmazni. 

 

 

8. A TERVEZÉS VÁROSFEJLESZTÉSI HÁTTERE, A VÁLTOZÁSOK 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ 

ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA  

 

Kiskunhalas 2030-ig kitekintő Településfejlesztési Koncepcióját 2015. szeptemberben fogadta 

el a képviselő-testület a 208/2015. Kth. számú határozatával. A város honlapján olvasható a 

dokumentum.  

Az ökológiai fenntarthatóság erősítése, a klímaváltozásra való felkészülés átfogó célja 

keretében a T4 tematikus cél „Környezetvédelmi – vízgazdálkodási fejlesztések” 

megvalósítására fókuszál, ezen belül részcél a „Megújuló energia használata a 

közintézményekben”. A megvalósulást segíti az 1. módosítási ügy keretében keletkező 

zöldenergia.  

„Az életminőség javítása, a társadalmi különbségek csökkentése” a 3. számú átfogó célkitűzés 

a város koncepciójában. A kapcsolódó T6 tematikus cél a „Közösségi szolgáltatások és az 

intézményrendszer helyi igényeinek megfelelő fejlesztése”. A cél eléréséhez hozzájárul a 2. 

módosítási ügy keretében bővülő közösségi tér a városi sporttelepen, a városi népesség 

korstruktúrájához, sajátos igényeihez rugalmasan alkalmazkodva. 

A képviselő-testület a 97/2018. Kth. számú előzetes határozatával támogatta az 1. módosítási 

ügyet, ezzel deklarálva, hogy azok céljai összhangban vannak a fent említett településpolitikai 

elhatározásokkal. A 2. ügyben a helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása folyamatban 

van. 

 

9. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁS TERÜLETRENDEZÉSI 

TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban településfejlesztési rendelet) 3. melléklet 

1.2.2. pontja a településszerkezeti terv alátámasztó munkarészei között előírja a 

„területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép” és „leírás 

(számítás)” készítését. Jelen fejezet ennek az előírásnak tesz eleget.  

Településszerkezeti terv összhangjának vizsgálata az OTrT országos szerkezeti elemeivel  

Kiskunhalas Településszerkezeti eszközeinek mostani módosítása nem változtatja meg a 

szerkezeti elemeket. Az OTrT nyomvonalait tartalmazza a Településszerkezeti terv. Ilyen 

elem az 53-ös számú főút (Solt 52. sz. főút – Kiskunhalas – Tompa, Szerbia) és a tervezett 

városi elkerülő szakasza (belterülettől K-re), amit az elkészült tanulmánytervnek megfelelően 

ábrázol. Országos törzshálózati vasútvonalnak minősül a Budapest – Kelebia vonal, amely 

transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként is működik. Egyéb országos 

törzshálózati vasútvonal a Bátaszék – Baja – Kiskunhalas és a Kiskunhalas-Kiskunfélegyháza 

viszonylat. Országos jelentőségű kerékpárút nem érinti Kiskunhalast. Legközelebb 

Kiskunmajsán át halad országos nyomvonal („Csongrád kerékpárút”: Nagylak – Makó – 

Szeged – Kiskunmajsa – Jászszentlászló – Bugac). 
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Kiskunhalas a hatályos OTrT-ben:  

 
 

  

A módosított szerkezeti terv feltünteti az időközben megvalósult, országos jelentőségű alábbi 

létesítményeket az FGSZ Zrt. adatszolgáltatása alapján: 
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A területfelhasználási kategória változás nem keletkeztet új beépítésre szánt területet, és a 

változással érintett helyszínek városias települési térségben helyezkednek el, ezért nem kell 

vizsgálni a Településszerkezeti terv összhangját az OTrT térségei kiterjedésével 

Településszerkezeti terv összhangjának vizsgálata az OTrT országos övezeteivel  

Az OTrT 2013. évben módosult. Az új és megváltozó országos övezetekkel való összhangot 

igazolni szükséges. A törvény szerint az országos övezetek a következők (Kiskunhalason 

relevánsak kiemelve): 

„12. § (1) Országos övezetek: 

a) országos ökológiai hálózat,  

b) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület,  

c) jó termőhelyi adottságú szántóterület, 

d) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, 

e) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, 

f) világörökségi és világörökségi várományos terület, 

g) országos vízminőség-védelmi terület, 

h) nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú   

szükségtározók területe, 

i) kiemelt fontosságú honvédelmi terület.” 

Országos ökológiai hálózat   

Az övezet kiterjedése Kiskunhalas igazgatási területén belül összesen 6037,1 hektár. A 

módosítás nem jelöl ki új beépítésre szánt területet. Az országos ökológiai hálózaton belül 

található az 1. helyszín: beépítésre nem szánt terület (napelempark) jön létre. A 2. helyszín 

(városi sporttelep) részben érintett az övezetben, viszont területfelhasználási kategóriája nem 

változik meg, ezért a törvényi előírás teljesül.  

Országos ökológiai hálózat és a módosítási területek viszonya  
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A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetben beépítésre szánt terület csak 

kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 

Az övezet elemei Kiskunhalas K-i határrészében fordulnak elő. A módosítási területek nem 

tartoznak az övezetbe, a törvényi előírás teljesül. 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete és a módosítási területek viszonya 

 

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetben nem jelölhető ki új beépítésre szánt 

terület. Az övezet nincs érintve módosítással. A törvényi előírás teljesül.    

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete és a módosítási területek viszonya  
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A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezeteit a mezőgazdasági terület 

területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. Kiskunhalason az övezet 

elemei kívül esnek a módosítási helyszíneken. 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete és a módosítási területek viszonya  

 

Az országos vízminőség-védelmi terület övezetét a módosítási területek közül csak az 1. ügy 

érinti, a vonatkozó előírások figyelembe vételével kell a kijelölt erdőterületet használni. 

Országos vízminőségvédelmi terület övezete és a módosítási területek viszonya  
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 Kiskunhalasnak nincs érintettsége világörökségi és világörökségi várományos terület 

övezetben, a nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló 

vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe övezetben, valamint a kiemelt fontosságú 

honvédelmi terület övezetben sem, tehát az összhang vizsgálat nélkül is megállapítható.  

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét a jelenleg hatályos 

Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

adatszolgáltatása alapján tartalmazza. A módosítási területek közül az 1. sorszámú helyszín 

érintett. A kijelölt erdőterületen be kell tartani a HÉSZ 17. § /9/ bekezdésben szereplő helyi 

előírásokat. 

Országos tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete és a módosítási 

területek viszonya  
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Bács-Kiskun Megye Területrendezési terve – Szerkezeti terv részlete 
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Megyei szerkezeti terv jelmagyarázat 
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A megyei terv még nem követte le a változásait. Bács-Kiskun Megye Közgyűlése 2011. év 

novemberében fogadta el a megye területrendezési tervét (BKmTrT), amely a 2003. évi XXVI 

törvénnyel hatályosított, a 2008. évi L törvénnyel módosított Országos Területrendezési Terv 

alapján készült.  

Az OTrT-t módosító 2013. évi 229. törvény átmeneti rendelkezéseket tartalmaz az új szabályok 

alkalmazására.  

Településszerkezeti terv módosítással érintett részének összhangja a BKMTrT megyei 

szerkezeti elemeivel és térségei kiterjedésével 

Kiskunhalas Város Településszerkezeti eszközeinek mostani módosítása nem érint térségi 

jelentőségű szerkezeti elemeket. A hatályos szerkezeti terv feltünteti a megyei tervben 

szereplő elemeket.  

A módosítás nem keletkeztet beépítésre szánt területeket, ezért a megyei térségek és 

területfelhasználási egységek területének viszonyát nem szükséges vizsgálni. 

 

Településszerkezeti terv módosítással érintett részének összhangja Bács-Kiskun Megye 

Területrendezési Terv övezeteivel  

A szerkezeti tervi módosítások szempontjából vizsgálni szükséges a következő megyei 

övezeteket (a települést érintőek kiemelve): 

(2) Kiemelt térségi és megyei övezetek: 

a) magterület, 

b) ökológiai folyosó, 

c) pufferterület, 

d) erdőtelepítésre javasolt terület, 

e) ásványi nyersanyagvagyon-terület, 

f) rendszeresen belvízjárta terület, 

g) földtani veszélyforrás területe, 

h) honvédelmi terület, 

 

A magterület és ökológiai folyosó kiterjedését a módosított terv a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatósága adatközlése alapján aktualizáltan tünteti fel. Az ökológiai hálózat és a módosítási 

területek kapcsolatát az OTrT-nél vizsgáltuk.   

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

A megyei terv csak az erdőtelepítésre alkalmas övezetet határolja le, melynek célja volt, hogy 

a Nemzeti Erdőtelepítési Program megvalósítására alkalmas területek védelmét biztosítsa. A 

jelenleg hatályos törvényi meghatározás szerint „erdőtelepítésre javasolt terület: kiemelt 

térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe azok a többnyire 

gyenge termőképességű mezőgazdasági területek tartoznak, amelyeknél gazdasági, 

vidékfejlesztési vagy környezetvédelmi szempontok indokolják az erdők létesítését, és azt 

természetvédelmi vagy termőhelyi okok nem zárják ki”.  

Kiskunhalas 2016-ban kérte ki az új megnevezésű övezet adatait a Földmérési és Távérzékelési 

Intézettől. A törvény előírja: „A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt 

terület övezetét az erdőterület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni”. 

A módosítás nem érinti az övezet területét.  
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Erdőtelepítésre javasolt terület övezete és a módosítási területek viszonya   

 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

A mély fekvésű, belvíz által gyakran veszélyeztetett területeket fokozatosan javasolt kivonni a 

szántóföldi művelésből és más célokra hasznosítani (pl. erdősítés). 

Az OTrT törvény előírja: „Az övezet területén beépítésre szánt terület csak kivételesen, a 

belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhető ki." 

A módosítás nem jelöl ki új beépítésre szánt területet, tehát az előírás teljesül. 

Kiskunhalas területén a megyei terv nyilvántart belvízveszélyes területeket a vízügyi 

igazgatóság Pálfay féle vizsgálati térképei alapján, ezeket a hatályos terv a korábbi 

módosítások során átvette. A foltok megegyeznek az ATIVÍZIG 2014. évi Pálfay féle 

adatszolgáltatásában szereplő erősen és mérsékelten belvízveszélyes területekkel. A helyi 

tapasztalatok alapján további területek is fel lettek véve a belvízveszélyes kategóriába a korábbi 

módosítások során. A 2016. évi módosítás – az ATIVÍZIG javaslata alapján – a belterületen 

megváltoztatta a kijelölést Kiskunhalas Vízkárelhárítási Terve szerint (2014.). A HÉSZ 

tartalmazza a belvízveszélyes területekre vonatkozó szabályokat a jelenlegi országos 

előírásokkal összhangban.   

A jelenlegi módosítás sem a terület kijelölését, sem a vonatkozó szabályokat nem változtatja 

meg.  

A módosítási területek közül az egyiket érinti a belvízveszély: a városi sporttelepen tervezett 

beruházások során kezelni kell a belvízveszélyt. A terület a Dong-éri-főcsatornával 

szomszédos, ezért az elvezetés bizonyára megoldható. Kiskunhalas belvizeit a Dong- éri 

Főcsatorna és a Kőrös-éri Főcsatorna vezeti el, melyeket az ’50-es évek körül létesítettek. A 

2015. évi Megalapozó vizsgálat rögzíti: 

„A városban keletkező nagy záporok elfolyó vizének gyors levezetése érdekében 

záportározókra van szükség. Mielőbb meg kell oldani a Csetényi parkban lévő záportározó 

felújítását, amely egy bizonyos mértékű vízszinttartás mellett része lehetne a pihenő parknak, 

egyben mikroklímát befolyásoló hatással is járna. Az Erzsébet ligetben létesítendő közparkban 

is indokolt egy kisebb tározómedencét kialakítani. Távolabbi célként a csapadékvizek és 

belvizek visszatartására rekonstruálni kell a Harangos tavat. A megvalósítási lehetőségek 

számba vételekor az egykori állapotot legjobban követő megoldást kell választani, a környezet- 

és természetvédelmi célokkal egységben.” 
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BKMTrT és a 2014. évi Vízkárelhárítási Terv szerinti belvízveszély-lehatárolás és a 

módosítási helyszínek viszonya 

 

Az „Ásványi nyersanyagvagyon-terület” kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 

megállapított övezet, amelyben a megállapított bányatelekkel lefedett és bányatelekkel le nem 

fedett, az állam kizárólagos tulajdonát képező, az Országos Ásványanyag Nyilvántartás szerint 

nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területei találhatók. A törvény 16/A § előírása szerint 

a „terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell 

lehatárolni” és „csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, 

amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el”.  

Kiskunhalas hatályos településszerkezeti terv az összes szénhidrogén (hagyományos és nem 

hagyományos), valamint földgáz bányatelket (Kiskunhalas I-VI; Balotaszállás IX.) tartalmazza. 

Az illetékes bányakapitány levelében szerepelt a Kiskunmajsa II. szénhidrogén, a Kiskunmajsa 

IV. szénhidrogén, a Harkakötöny II. szénhidrogén és a Szank I. szénhidrogén bányatelek is, de 

ezek – az MBFH honlapjának tanúsága szerint – Kiskunhalas Város igazgatási területén kívül 

helyezkednek el, ezért nincsenek megjelenítve a tervlapokon.  

Az SZ-1 terv KB különleges területként jelöli a két homokbánya területet („Kiskunhalas I-II.-

homok”), ezeken kívül a HÉSZ hatályos előírása /27. § (4) bek./ lehetővé teszi homokbánya 

nyitását az MB jelű mezőgazdasági övezetben. 
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A Natura 2000 európai érdekű természetvédelmi hálózat által érintett területek nem fednek rá 

a módosítási helyszínekre. 

Kiskunhalason a következő helyrajzi számokon nyilvántartott telekcsoportok tartoznak 

védelem alá:  

Imrehegy-Pirtó-Kiskunhalasi homokbuckák (HUKN20036) kiemelt jelentőségű természet-

megőrzési terület: 
0373, 0382/4, 0382/5, 0382/6, 0382/13, 0382/37, 0382/38, 0382/39, 0382/40, 0384/3, 0384/4, 0384/5, 0384/6, 

0384/15, 0384/16, 0384/17, 0384/18, 0384/19, 0384/11b, 0389/2, 0389/4, 0389/13, 0389/18, 0389/20, 0390, 0392, 

0393/3, 0393/10, 0393/12, 0393/28, 0393/30, 0393/32, 0393/33, 0393/34, 0393/35, 0393/36, 0393/37, 0395/21, 

0395/25, 0395/33, 0395/42, 0395/44, 0395/45, 0395/46, 0395/47, 0411, 0420/8, 0420/13, 0420/14, 0420/17, 

0420/18, 0420/19, 0420/21, 0420/22, 0420/24, 0420/25, 0420/26, 0420/30, 0420/31, 0420/43, 0420/44, 0423/5, 

0423/11, 0423/12, 0423/13, 0423/14, 0423/15, 0423/16, 0423/19, 0423/21, 0423/24, 0423/27, 0423/28, 0423/29, 

0423/34, 0423/41, 0423/42, 0423/43, 0423/44, 0423/46, 0423/47, 0423/48, 0423/50, 0423/52, 0423/55, 0423/60, 

0423/61, 0424, 0431/3, 0431/9, 0431/10, 0431/16, 0431/17, 0431/27, 0431/28, 0431/30, 0431/43, 0431/45, 

0431/47, 0431/54, 0431/56, 0431/59, 0431/60, 0431/65, 0433/7, 0433/8, 0433/9, 0588/18, 0588/38, 0588/49, 

0591/4, 0601, 0602/1, 0602/3, 0602/4, 0602/5, 0602/7, 0602/8, 0604/1, 0604/14, 0604/22, 0604/23, 0605/7, 

0605/9, 0605/12, 0605/14, 0605/18, 0605/19, 0605/22, 0605/30, 0605/31, 0605/32, 0605/33, 0605/42, 0605/46, 

0609/2, 0610, 0611/1, 0611/4, 0611/5, 0611/6, 0611/7, 0611/18, 0611/22, 0611/27, 0611/29, 0611/32, 0611/33, 

0611/34, 0611/35, 0611/41, 0611/42, 0611/46, 0611/47, 0611/65, 0611/66, 0611/67, 0612/2, 0612/3, 0612/4, 

0612/5, 0613/2, 0614/13, 0614/16, 0614/18, 0614/22, 0614/23, 0614/24, 0614/25, 0614/31, 0614/36, 0614/46, 

0614/47, 0614/48, 0619/8, 0619/9, 0619/11, 0619/12, 0619/15, 0619/19, 0619/21, 0620/2, 0620/3, 0620/4, 0620/6, 

0620/7, 0620/11, 0620/13, 0620/14, 0620/15, 0620/16, 0621/3, 0624 

Tázlár-Kiskunhalasi homokbuckák (HUKN 20023) kiemelt jelentőségű természet-

megőrzési terület: 
0658/16, 0658/17, 0658/50, 0658/69, 0658/70, 0658/71, 0658/72, 0658/73, 0658/74, 0658/75, 0658/76, 0658/90, 

0658/92, 0658/93, 0658/96, 0658/108, 0658/111, 0658/112, 0658/120, 0658/123, 0658/128, 0658/129, 0658/131, 

0658/133, 0658/134, 0658/138, 0658/139, 0658/140, 0658/141, 0658/142, 0658/143, 0658/144, 0658/145, 

0658/146, 0658/147, 0658/148, 0658/150, 0659/2, 0660/2, 0661/1, 0668/2, 0669/1, 0669/3, 0669/4, 0669/5, 

0669/6, 0669/7, 0670/1, 0670/13, 0671/7, 0671/8, 0671/10, 0671/12, 0672, 0691/3, 0691/5, 0692/1, 0692/2, 

0692/3, 0692/4, 0692/5, 0693 

Bővítés: 0698/7 

Harkai tó (HUKN 20020) kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület: Bővítés: 0787/34 

Jánoshalmi-kunfehértói erdők (HUKN 20018) kiemelt jelentőségű természet-megőrzési 

terület: 

Bővítés: 0244/2f, 0247, 0248/3 

 

 




