
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2017. (IX.29.) 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 Kormánymegbízotti Kabinet 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 véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 
 



1. § 
 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2001. (03. 01.) Ktr. rendelete  
(továbbiakban: HÉSZ). 1. sz. mellékletét képező SZ-1 terv a jelen rendelet 1. számú  
mellékletében szereplő szabályozás szerint módosul. 
(2) A HÉSZ 2 sz. mellékletét képező SZ-2 terv a jelen rendelet 2. számú mellékletében 
szereplő szabályozás szerint módosul.  
 

2. § 
 

A HÉSZ 2. § (1) bekezdés b) pont 6. alpontja új felsorolással egészül ki: 
„– horgásztanya (Kh),” 

 
3. § 

 
A HÉSZ 21. § (6) bekezdése e) ponttal egészül ki: 
[Az (5) bekezdésben szereplő utcanyitással, illetve közterület-szélesítéssel érintett 
(„leszabályozott”) telkek] 
„e) akkor is beépíthető, ha a leszabályozás következtében területe az övezetben előírt méret 
alá csökken.” 

4. § 
 

A HÉSZ 28/A §-a (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) A Kh jelű horgásztó terület a funkció betöltéséhez szükséges építmények, valamint az 
ahhoz szorosan kapcsolódó kereskedelmi- és szállásépületek helyezhetők el, lakás nem 
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. § 
 

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

6. § 
 

(1)A HÉSZ 28/A §-a előtti alcímben a „HO, KB, VR” szövegrész helyébe a „HO, KB, VR, 
Kh” szöveg lép. 
(2)A HÉSZ 29. § (2) bekezdésben a Harmadik számjel Megjegyzésében a „KG, IG és KM” 
szövegrész helyébe a „KG, IG, SP és KM”szöveg lép. 
 
 

7. § 
 

Hatályát veszíti a HÉSZ 20. § (14) bekezdésben az „és az egyéb jogszabályok szerint létesülő 
alternatív energiaellátási építmények” szövegrész. 
 
 
 
 
 



8. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetése napját követő tizenötödik napon lép hatályba, és a hatályba lépését 
követő napon hatályát veszíti.  
(2) E rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon el 
nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek. 
 
Kiskunhalas, 2017. szeptember 28. 
 
 
 
 
 
  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 
  polgármester                         jegyző 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2017. szeptember 29. 
 
 
 
 
        /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 
                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. melléklet a  29/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 

SZ-1 Szabályozási terv módosításai 

Felső-Kistelek 0620 helyrajzi szám alátörésein felvett terület módosított szabályozása (EE erdőövezete és MV 
mezőgazdasági övezet elválasztó határvonal igazítása)  

 
 



2. melléklet a 29/2017. (IX.29.)  önkormányzati rendelethez 

SZ-2 Szabályozási terv módosításai 
1. Ezüst-tó (hrsz.: 42104 és környéke) fejlesztési területének átsorolása jóléti jellegű különleges beépítésre 

nem szánt területbe (horgásztanya). 

 

2. Henger utcai malom (hrsz.: 745) gazdasági területének bővítése a területhez csatlakozó lakótelkekkel. 

 

  



3. Volt kenyérgyár tömbje (Gimnázium utca – Mátyás tér) átsorolása településközpont vegyes területbe. 

 

4. Kossuth Lajos utca – Katona József utca – Dékáni Árpád utca KL övezet átsorolása településközpont 
vegyes területbe. 

 

  



5. Ipari Park vasútvonal menti részének átsorolása ipari gazdasági területbe. 

 
6. Kertvárosi „körút” (gyűjtőút) határának módosítása a 41711 helyrajzi számú teleknél. 

 
  



7. Keceli úti autószalon (hrsz.: 7939/3) és környékének településközpont vegyes területbe sorolása. 

 

8. Sóstói lakóterület (Kolmann utca) telekcsoport építési hely-korrekciója. 

 

  



9. Kéve utcai gazdasági területen 6159/6 helyrajzi szám alatti telek övezeti előírások módosítása tervezett 
terménytároló megvalósítása érdekében.  

 

10. Városi sportpálya telkén (hrsz.: 2385/4) sportcsarnok építésére módot adó szabályozási változtatások. 

 

11. Kertváros K-i részen lévő 2686 helyrajzi számú telekre előírt építési vonal korrekciója. 



 

12. Buszállomás épületére vonatkozó építési hely törlése (Május 1. tér). 

 

  



13. Tabán városrészben a Bálvány utca – Holló utca közötti tömb telekméretre vonatkozó előírásának 
módosítása. 

 

14. Tabán városrészben Vihar utcai telek (hrsz.: 3852) építési helyének korrekciója. 

 

  



15. Tabán városrészben Szép utcai telek (hrsz.: 4071) építési helyének korrekciója. 

 

16. Belvárostól D-re a Szántó Kovács János utca melletti 4500 helyrajzi számú telken az építési hely 
kiegészítése 

 

  



17. Lomb utcai óvoda telkén a beépítettség határértékének növelése. 

 

18. Alsóöregszőlők 40805 helyrajzi számú telkén a szabályozási vonal igazítása meglévő épület utcai 
homlokzati vonalához. 

 
 



 

 

3. melléklet a 29/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 
„3. melléklet a 8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelethez 



 

 

 



 

 

 


