
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2019. szeptember 26-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
163/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város településszerkezeti tervének a "Kiskunhalas I.- homok" bánya és 
környezetére vonatkozó részleges módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja 29/2001. 
(02.26.) Kth. számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervét. 
 
 
Határidő: 2019. október 11. (a jóváhagyott anyag nyilvánosságának biztosítására és 
államigazgatási szerveknek történő megküldésre) 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter főépítész, általa: tervező, Halas-Bagger Kft.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

K. m. f. 
 

 
Fülöp Róbert s.k.     Komlósné dr. Fekete Anikó s.k. 

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

Tapodi Attila s.k.      Vincze Attila s.k.  

 

 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 2019. szeptember 27. 

 

 



 

 

Melléklet a 163/2019. számú határozathoz: 
 

Településszerkezeti terv módosítások leírása 
 

Megjegyzés: a településszerkezeti tervi ábrákon a rendeltetés változását jelző nyíl, lehatárolás 
és betűjel technikai jellegű jelölés, a jóváhagyást követően törlődik a rajzról. 

 

A „Kiskunhalas I.- homok” védnevű homokbánya környezetében a következő változások 
történnek a szerkezeti tervben: 

1. 4,5 hektár (már rekultivált) homokbánya HK jelű hulladéklerakó és -kezelő területté 
válik (0181/65 hrsz-ú telken belül) 

2. 1,1 hektár gyep véghasználatú volt homokbánya M jelű mezőgazdasági területté válik 
(0181/68). 

3. 0,4 hektár erdő véghasználatú volt homokbánya EG jelű gazdasági erdőterületté válik 
(0181/5 hrsz.). 

4. 0,7 hektár bezárt bányaterület (0181/65 hrsz. É-i nyúlványa) EV védőerdő területté 
válik. 

5. 0,2 hektár (0181/66 hrsz.-ú telek) MT mezőgazdasági terület EV védőerdő területté 
válik. 

6. 1,4 hektár mezőgazdasági területből HK jelű hulladéklerakó és -kezelő területté válik 
(0181/78 hrsz-ra kerülő, a tervezési terület Ny-i szélén lévő földrészlet – új beépítésre 
szánt terület). 

7. 0,4 hektár mezőgazdasági területből KB jelű homokbánya területté válik (0181/64 
hrsz.). 

T-1 Településszerkezeti terv módosított részlete (Kiskunhalas I.- homok bányatelek környéke))  



 

 

 

 

Indoklás: A homokbánya területe 2017. szeptemberében lecsökkent, a rész-bányabezárás 
következtében. Az 1-4. pontokban a korábbi engedélyek szerinti hulladékgazdálkodási 
tevékenységnek és a bezárt bányarészek engedélyezett véghasználatának megfelelő változások 
történnek. Az 5. pontban foglalt erdőterület a ténylegesen kialakult talajborítottság (fás 
növényzet) alapján kerül kijelölésre. A 6. pont szerinti új beépítésre szánt terület a városban 
keletkező zöldhulladék befogadását lehetővé teszi, és azért kerül beépítésre szánt kategóriába, 
mert a jelenleg hatályos tervben a HK jelű terület ekként szerepel. A 7. pont a működő 
homokbánya kismértékű bővítését, ezzel a bányahomok jövőbeni kitermelését és 
felhasználását teszi lehetővé.  

 
 
 
Kiskunhalas, 2019. szeptember 26. 
 
 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 

 
 
 


