Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2018. (IX.28.) 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 BácsKiskun 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 szóló 19/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet szerint a társadalmi
egyeztetésbe bevont Partnerek, illetve Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottsága 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, legfeljebb 3,5 építménymagasságú 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 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.
(2)Hatályát veszíti a HÉSZ
a) 1. § (4) bekezdés a) pontjának „– helyi városképvédelmi terület” szövegrésze;
b) 1. § (4) bekezdés b) pontjának „– térszín alatti középfeszültségű elektromos hálózat
területének határa” szövegrésze;
c) 20. § (8) bekezdés b) pontja;
d) 21. § (8),(9) és (10) bekezdése;
e) 22. § (2) bekezdés „melyek területének, vagy növényállományának több, mint
egynegyedét érintő növény-telepítési, burkolási, átalakítási munkákat a meglévő
egészséges és értékes növény-állomány lehetőség szerinti megőrzésével, kertészeti
kiviteli terv alapján kell elvégezni” szövegrésze;
f) 22. § (4) bekezdésében az „– a park burkolatai és berendezési tárgyai természetes,
illetve korszerű tartós alapanyagokból készüljenek” és az „– a növényanyag az alföldi
növényvilágnak és a helyi természeti viszonyoknak megfelelő fajokból és fajtákból
álljon” szövegrészek;
g) 31. § (7) bekezdésében a „homlokzat színével megegyező színű lamellás vagy rácsos
takarású” szövegrész;
h) 35. § (2) bekezdés bc) és bd) pontja;
i) 37. § (1) bekezdés c) pontjában az „és a SZ-2 terven lehatárolt helyi városképvédelmi
terület” szövegrész;
j) 37. § (5) bekezdése;

k) 43. és 44. §-a.
Kiskunhalas, 2018. szeptember 27.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Kiskunhalas, 2018. szeptember 28.
/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

1. melléklet a 23/2018. (IX.28.) 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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