
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervének jóváhagyásáról 

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

 

 

Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében 

Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) a) pontja, a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében és a 16.§ (1) 

bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6.§ 

(1) és (3) bekezdéseiben illetve a 13.§ rendelkezéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) alapján, a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi Hivatal Állami Főépítész, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Népegészségügyi Intézet, a Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési 

Felügyelősége, az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a Szolnoki 

Bányakapitányság, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda, a 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala, a 

Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, a Honvédelmi Minisztérium 

Hadműveleti és Kiképzési Főosztály, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság, a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatóság, a Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság Hivatala Szegedi Iroda, az I. fokon illetékes építési hatóság, a Bács-Kiskun Megyei 

Közgyűlés Hivatala, valamint Balotaszállás, Harkakötöny, Imrehegy, Kéleshalom,  

Kiskunmajsa,  Kunfehértó, Pirtó, Tázlár és Zsana települések önkormányzatai véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el:  

 

1. § 

(1) Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2001. (03. 01.) Ktr. rendelete 

(továbbiakban: Ör.). 1. sz. mellékletét képező SZ-1 és 2. sz. mellékletét képező SZ-2 terv a 

jelen rendelet 1. számú mellékletében szereplő szabályozás szerint módosul. 

(2) Az Ör. 1. § (4) bekezdés a) pontjának felsorolása öt új francia bekezdéssel egészül ki: 

„− építési hely határa 

  −építési hely kötelező funkciója 

  − közterületi építési hely „H” magassága 

  − kötelező telekhatár 

a) gyalogos közforgalmú átjárás (6h-22h).” 

(3) Az Ör. 1. § (5) bekezdés felsorolása helyébe a következő rendelkezés lép: 

b) --M-- nemzeti ökológiai hálózat – magterület határa (KNP adat) 

c) --P-- nemzeti ökológiai hálózat – pufferterület határa (KNP adat) 

d) --TZF-- nemzeti ökológiai hálózat – összevont folyosó határa (KNP adat) 

e) --TES-- ex lege szikes tó határa (KNP adat) 

f) --TEL-- ex lege láp határa (KNP adat) 

g) NATURA 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület határa 

h) --T-- Országos jelentőségű védett természeti terület határa (KNP adat) 

i) --Tt-- természeti terület határa (KNP adat) 

j) --Vt-- védelemre tervezett természeti terület határa (KNP adat)  

k) --KNP-- védett természeti terület védőzónájának határa,  

l) országos védettségű temető határa, 



m) országos védettségű épület, 

n) CH-ipari biztonsági illetve szolgalmi jogú terület határa, 

o) közúti érdekeltségű terület határa,  

p) vasúti érdekeltségű terület határa.” 

 

 

2. § 

Az Ör. 2. § (1) bekezdés b) pontjának 4.1. számú felsorolása helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„4.1. külterjes művelésű mezőgazdasági (MV, RE)” 
 

 

3. § 

(1) Az Ör. 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) falusias és kisvárosias lakóterület (FL, KL) esetén engedélyezési és kivitelezési tervek 

alapján, szabályszerűen kiépült az elektromos ellátás, a csapadékelvezető,  vagy -szikkasztó 

árok, s a vízellátás legalább közterületi tűzcsap elhelyezésére alkalmas keresztmetszettel és 

kialakítással,”  

(2) Az Ör. 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„e) hétvégi házas üdülőterület (HÜ) esetén engedélyezési és kiviteli tervek alapján, 

szabályszerűen kialakult a teljes közműellátás.” 

 

 

4. § 

Az Ör. 6. § (1) bekezdés kiegészül egy új mondattal: „A kisvárosias  lakóterület (KL) ›5‹ vagy 

nagyobb kódszámmal ellátott építménymagassági értékű övezeteiben a zöldfelületi fedettséget 

teljes egészében háromszintes növényzettel kötelező biztosítani.”  

 

 

5. § 

(1) Az Ör. 8. § (1) bekezdés a) pontjának felsorolásában a 2. francia bekezdés „208/5” szövege 

helyébe a „208/10,11” szöveg lép. 

(2) Az Ör. 8. § (3) bekezdés kiegészül egy új mondattal: „Helyiséget tartalmazó új építmény 

építése esetén az építési engedélyezési dokumentációnak tartalmaznia kell kertépítészeti 

tervet.” 

 

 

6. § 

Az Ör. 9. § (1) bekezdés 3. felsorolásában a „875/2;” szöveg helyébe a „875/2; 2400.” szöveg 

lép;  

 

 

7. § 

Az Ör. 10. § (1) bekezdés felvezető szövege helyébe a „Területük közcélú felhasználása: városi 

parkerdő megvalósítása érdekében, annak kialakításáig  építési tilalom érvényesítendő a 

következő telkeken:” szöveg lép. 

 

 

8. § 

(1) Az Ör. 12. § (1) bekezdés felvezető szövege helyébe „A területen az OTÉK 12. § (3) 5. 

pontja alatt szereplő ›egyéb gazdasági építmények‹ közül – az egyéb jogszabályokban előírt 

követelmények teljesítése esetén – azoknak a tevékenységeknek az építményei helyezhetők el, 

melyek számított zajvédelmi és levegővédelmi hatásterülete nem terjed túl a telekhatáron. 



Abban az esetben is elhelyezhető az építmény, ha a környezetvédelmi szakhatóság részt vett az 

engedélyezési eljárásban és nem emelt kifogást.” szöveg lép. 

(2) Az Ör. 12. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A területen már meglévő „egyéb gazdasági építmények”-en építés, átalakítás, bővítés, 

korszerűsítés, illetve rendeltetés-változás akkor végezhető, ha annak megvalósítása a környezet 

terhelését nem emeli.” 

(3) Az Ör. 12. § új (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Minden lakáshoz a telken belül legalább 80 m2 zöldfelület biztosítandó termett talajon. 

(5) A területen elhelyezhető olyan épület, amely csak egy önálló rendeltetési egységet foglal 

magába.” 
 

 

9. § 

Az Ör. 15. § (1) bekezdés szövege kiegészül a „lakás legfeljebb a telken lévő épületek összes 

szintterületének 10 %-ában létesíthető” szöveggel. 

 

 

10. § 

Az Ör 16. § (2) bekezdés 1. francia bekezdésének szövege kiegészül „a későbbi kártalanítási 

igény kizárása mellett,” szöveggel. 

 

 

11. § 

(1) Az Ör. 17. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Sz-2 tervben x-x-L-x-x határvonallal jelölt, a lakóterület határától legalább 100 m-re 

fekvő iparterület különleges levegőtisztaság-védelmi kategóriába tartozik. Ezek és az SZ-1 terv 

hatálya alá tartozó, ipari területként szabályozott meglévő mezőgazdasági majorok az OTÉK 

20. § előírásainak értelmezésében ›jelentős mértékű zavaró hatású terület‹-nek minősülnek.” 

(2) A 17. § (4) bekezdésben a „gyűjtésével” szöveg helyébe a „kezelésével” szöveg, az 

„engedélyezhető” szöveg helyébe a „végezhető az országos jogszabályok keretei között” 

szöveg lép. 

 

 

12. § 

Az Ör. 19. § (2) bekezdés c) pontjában a „25 m
2
” szöveg helyébe a „bruttó 25 m

2
” szöveg lép. 

 

 

13. § 

(1) Az Ör. 20. § (5) bekezdésének első francia bekezdésében a „meglévő szeméttelep és 

bővítése” szöveg helyébe a „rekutivált szeméttelep” szöveg lép. 

(2) Az Ör. 20. § (5) bekezdésének harmadik francia bekezdésében a „számú telek” szöveg 

helyébe a „számú – illetve ennek megosztásából keletkezett – telek” szöveg lép. 

 

 

14. § 

(1) Az Ör. 21. § (6) bekezdés a) pontjának szövege kiegészül a „új építmény nem létesíthető,” 

szöveggel. 

(2) Az Ör. 21. § (6) bekezdés b) pontjában az „új építmény nem létesíthető” szöveg helyébe az 

„építési engedélyezési eljárást megelőzően a szabályozási vonalat ki kell alakítani,” szöveg lép. 

 

 

 

 



15. § 

Az Ör. 22. § (3) bekezdés 2. francia bekezdésében az „Erzsébet liget” szöveg helyébe az 

„Erzsébet királyné tér” szöveg lép. 

 

16. § 

Az Ör. 24. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Egyéb jogszabályban környezeti hatásvizsgálatra kötelezett nagylétszámú állattartó telep 

csak az ipari területként nyilvántartott majorokban, valamint az MÜ és MV jelű mezőgazdasági 

terület legalább 5 hektár nagyságú telkén, a lakott ingatlanoktól legalább 300 méter távolságban 

létesíthető. Állattartó épület, állatkifutó, trágyadomb, komposztáló az idegen tulajdonú 

lakóépülettől és annak ›udvar‹ nyilvántartású földrészletétől 50 m-en kívül létesíthető.” 

 

 

17. § 

(1) Az Ör. 25. § előtti cím helyébe a „Külterjes művelésű mezőgazdasági terület (MV, RE)” 

cím lép. 

(2) Az Ör. 25. § (2) bekezdés 3. pontjában a „udvar határvonalától 6,0 m-rel beljebb eső 

terület” szöveg helyébe a „udvarnak a telek határvonalától 6,0 m-rel beljebb eső területrésze” 

szöveg lép. 

(3) Az Ör. 25. § (2) bekezdés 4. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. az építménymagasság lakást tartalmazó épület esetén nem haladhatja meg a 4,5 m-t, illetve 

– gazdasági építmények esetén – az 5,5 m-t, a terület alaprendeltetését szolgáló technológiához 

feltétlenül szükséges torony jellegű építmény (pl. szárítótorony, siló, szélkerék), esetében pedig 

15,0 m-es magasságot,” 

(4) Az Ör. 25. § új (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az RE jelű füves repülőtér az MV mezőgazdasági terület sajátos övezete, amely a 

rendeltetéssel összefüggő területhasználat befogadására szolgál, a következő feltételek 

betartásával: 

1. A meglévő építmények a reptér és a gyepgazdálkodás funkcióit szolgálhatják. 

2. Az országos ökológiai hálózat összevont folyosójába eső földrészleteken új 

építmény vagy bővítmény nem helyezhető el, vízmentesítés a repülőtér működése 

érdekében nem végezhető. 

3. Szilárd burkolatú kifutópálya nem létesíthető.” 

 

18. § 

Az Ör. 26. § (2) bekezdés 4. pontjában a „udvar határvonalától 6,0 m-rel beljebb eső terület” 

szöveg helyébe a „udvarnak a telek határvonalától 6,0 m-rel beljebb eső területrésze” szöveg 

lép. 

 

19. § 

Az Ör. 29. § (2) bekezdés kiegészül „Az egyes számjelek kifejtése az 1. sz. táblázat alapján 

értelmezendő” mondattal és az 1. számú táblázattal: 

1. számú táblázat 

Szabályozási kódszámok kifejtése 

Első számjel: építési hely 

1 szabadon álló 

2 oldalhatáron álló 

3 ikres 



4 zártsorú 

5 szabadon vagy oldalhatáron álló 

6 szabadon álló ikres 

9 telek egésze 

0 szabályozási tervben telkenként lehatárolt 

 

Második számjel: beépítettségi határérték (%) (zárójelben: saroktelken, 

illetve közterületekkel körülvett telken alkalmazandó) 

a) 1 % 

b) 2 % 

c) 5 % 

d) 10 % 

e) 20 % 

f) 30 % 

g) 40 (OTÉK szerint a területfelhasználásnak megfelelő 

maximális) % 

h) 50 (OTÉK szerint a területfelhasználásnak megfelelő 

maximális) % 

i) 60 (OTÉK szerint a területfelhasználásnak megfelelő 

maximális) % 

0 egyedi: közterületen kijelölt építési hely esetén annak 100 %-a; 

kialakult építési telken a megőrzendő beépítés védelme érdekében 

a megfelelő jelölt építési hely beépíthető, de az OTÉK szerinti maximális értéket 

meghaladó kialakult beépítettségi érték fenntartható, tovább nem növelhető 

 

Harmadik számjel: „H” építménymagasság (m) zárójelben: utcai építménymagasság 

legnagyobb eltérése a megegyező építménymagassági kategóriába tartozó szomszéd 

épületétől) 

 1 2,00 – 3,50 (1,00) 

 2 3,30 – 5,00 (1,50) 

 3 3,50 – 6,50 (2,00) 

 4 4,50 – 7,50 (2,00) 

 5 5,50 – 8,50 (2,50) 

 6 6,50 – 10,0 (3,00) 

 7 8,00 – 12,00 

 8 12,50 – 15,00 

 9 12,50 fölött 

0 egyedi: az adott tömbben meglévő szélsőérték közötti érték, 3,00 – 12,00 

m-en belül, a kialakult beépítési viszonyokhoz és az adott terület 

felhasználási kategória által igényelt technológiai követelményekhez 

igazodóan, az oldalkertméret és a telepítési távolság két épület 

viszonylatában a nagyobbik építménymagasságát alapul véve állapítandó 

meg. 

 

Negyedik számjel: telekterület minimális értéke (m2), új telekalakításkor / meglévő, 

kialakult telek beépítésekor vagy telekhatár rendezéskor. 

 1 350 / 200 

 2 450 / 250 

 3 550 / 300 

 4 620 / 400 

 5 720 / 500 

 6 900 / 600 

 7 1200 / 750 



 8 2000 / 1200 

 9 3000 / 1500 

 0 5000 / 2500 

x meglévő, közterületen álló épülethez és új középítményekhez telek 

létesíthető területi megkötés nélkül 

 

Megjegyzés:  1. * jelzés esetén a „H” érték az utcai homlokzatokra is teljesítendő 

2. KG, IG jelű terület telkén az övezetre előírt építménymagassági 

értéknél alacsonyabb építmények is elhelyezhetők. 

 

20. § 

(1) Az Ör. 29. § (3) bekezdés c) pontjában a „3,5 m” szöveg helyébe a „4,0 m” szöveg lép. 

(2) Az Ör. 29. § (3) bekezdés e) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) e) Telekösszevonás esetén az építési helyek közötti telekrész is építési hellyé válik, kivéve 

a SZ-2 tervben körülhatárolt helyi városképvédelmi területet, ahol az előkerttel, vagy 

utcavonallal érintkező oldalkert nem olvad be az építési helybe, a belsővé váló építési vonal 

megszűnik.” 

(3) Az Ör. 29. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) a) Amennyiben a kód 1. számjegye ›5‹, akkor oldalhatáron álló építési hely veendő 

figyelembe, de a 25,0 m szélességi méretet elérő telkeken szabadon álló építési hely is 

alkalmazható.” 

(4) Az Ör. 29. § (5) b) pontjában a „a telek 10 %-os beépítettségi mértékéig” szöveg helyébe a 

„az oldalkert minimális méretén belül bárhol” szöveg lép.  

(5) Az Ör. 29. § (8) bekezdésében a „5,0 m-en belül” szöveg helyébe a „legfeljebb 5,0 m-re” 

szöveg, az „előírt” szöveg helyébe a „legnagyobb” szöveg, a „2,50-4,00 m” szöveg helyébe a 

„4,00 m” szöveg lép. 

 

21. § 

Az Ör. 31. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Közterület fölé eresz 60 cm-rel, egyéb épületrész 20 cm-rel nyúlhat ki. Ettől nagyobb 

kinyúlás csak a közterület tulajdonosának hozzájárulásával létesíthető, figyelembe véve az 

OTÉK 35.§ (9) és (10) bekezdéseit és a 40.§-t.” 

 

22. § 

(1)Az Ör. 33. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Építési telek kialakítása akkor engedélyezhető, ha egy telek kialakítása esetén előtte 

legalább 4,0 méter, több telek kialakítás esetén minden telek előtt legalább 7,0 méter széles, út 

művelési ágú terület van.” 

(2) Az Ör. 33. § új (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Nyeles telek minden övezetben létesíthető.” 

 

 



23. § 

(1) Az Ör. 35. § előtti cím helyébe az „Építmény elhelyezése köz- és közlekedési területen” cím 

lép. 

(2) Az Ör. 35. § (1) bekezdésében a „(4) – (9)” szöveg helyébe a „(4) – (6)” szöveg lép. 

(3) Az Ör. 35. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) a) Az építési helyeken az SZ-2 terven jelölt építési övezeti előírások és a bejegyzett 

funkciók kötelezően érvényesítendők.” 

(4) Az Ör. 35. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A ›közterület-környezetalakítási terv‹ készítésének szabályai: 

a) A terv készítésében okleveles építészmérnöknek, és kertépítészmérnöknek is részt kell 

vennie. 

b) A tervet az építészeti – műszaki tervtanáccsal és a városi főkertésszel véleményeztetni 

kell. 

c) A főépítész saját szakmai véleményével kiegészítve továbbítja a tervet a 

képviselőtestület elé, amely határozattal dönt a közterület tervezett felhasználásáról.” 

 

24. § 

(1)Az Ör. 37. § (1) bekezdés a) pontjában a „belül bárhol” szöveg helyébe a helyébe a „belül 

(pl. toronyban, tetőtérben) bárhol” szöveg lép. 

 

25. § 

(1) Az Ör. 39. § (1) bekezdés helyébe a helyébe következő rendelkezés lép: 

„(1) A város belterületén veszélyes hulladék lerakó nem helyezhető el.” 

(2) Az Ör. 39. § (2) bekezdés helyébe a helyébe következő rendelkezés lép: 

„(1) A város 42071/3; 42073/13,14,15,16; 2391/8 hrsz-ú felhagyott szeméttelepe 

szabályszerűen felszámolandó, területe rekultiválandó.” 

 

26. § 

Az Ör. 40. § (5) bekezdés helyébe a helyébe következő rendelkezés lép: 

„(5) Az SZ-2 tervben HK jellel megkülönböztetett különleges hulladékkezelő területek 

védőzónájára a következő szabályok vonatkoznak: 

(2) A 0187/1,2 hrsz. alatti szeméttelep és állattetem-gyűjtő hely (konténer), valamint a 

0955/11 – illetve az ezen ingatlan megosztásából keletkezett – hrsz. alatti regionális 

hulladéklerakó védőzónájában (határaitól mért 500 m-en belül) épület illetve pince nem 

létesíthető, 

(3) A 0930 hrsz. alatti szennyvíziszap-lerakóhely 1000 m-es védőzónáján belül eső 

mezőgazdasági területen lakóépület nem létesíthető, meglévő lakóépület új, 

önálló lakást nem eredményező átalakítása és felújítása, illetve legfeljebb egy 

alkalommal 25 m2-rel történő bővítése az előírt beépítettség mértékéig 

megengedett,   

(4) A Zsana község területén elhelyezkedő, de környezeti hatásával a város igazgatási 

területét is érintő fúrásiszap-lerakó telep védőzónájában (határaitól mért 500 m-

en belül), a meglévő lakások megszüntetendők, épület nem létesíthető. 



27. § 

(1) Az Ör. 42. § táblázata a „2. számú táblázat” címet kapja. 

(2) Az Ör. 2. számú táblázatában a 35873 azonosító számú régészeti lelőhely „4802/2, 4816, 

4803/1” helyrajzi száma helyébe a „4673” helyrajzi szám lép. 

(3) Az Ör. 2. számú táblázata 15 újabb sorral egészül ki: 

40032 Kiskunhalas – TESCO áruház 

Kiskunhalas – park center 

51 03/1, /2, /3, /4, /5, /7, /8, /9, /10, 

/11, 04 

56879 Kiskunhalas – Dong éri 

főcsatorna, É – MOL 4. 

52 0725/26, 0768/29, 0776, 0725/25,  

0725/38 

56880 Kiskunhalas – Dong éri 

főcsatorna, ÉK – MOL 5.  

53 0768/42, 0768/5, 0768/27, 

0768/29, 0768/45 

57545 Kiskunhalas – Alsószállási 

csatorna 

54 0815/39 

69335 Kiskunhalas – Felsőszállás, 

Dong éri főcsatorna mellett HT 

27. lelőhely 

55 0864/36 

69495 Kiskunhalas – Felsőszállás HT 

97. lelőhely 

56 0825/31 

 

71567 Kiskunhalas – KIHA-3 gázkút, 

TSZ major 

57 024 

72683 Kiskunhalas – Felsőszállás II. 

HT 118. lelőhely 

58 0825/34 

72685 Kiskunhalas – Felsőszállás III. 

HT 119. lelőhely 

59 0825/42 

72687 Kiskunhalas – Állatkórház HT 

120. lelőhely 

60 0846/239 

72691 Kiskunhalas – Alsószállás HT. 

124. lelőhely 

61 0967/5 

72691 Kiskunhalas – Alsószállás II. 

HT 129. lelőhely 

62 0940/42 

72723 Kiskunhalas – Alsószállás, 

Pataki tanya I. (RL 3.) 

63 0973/14 

72725 Kiskunhalas – Alsószállás, 

Pataki tanya II. (RL 4.) 

64 0973/14 

72727 Kiskunhalas – Alsószállás, 

erdőszél (RL 5.) 

65 0981/25 

 

28. § 

(1) Az Ör. 44. § i) pontja kiegészül a „a homlokzat hosszának ezek összesen legfeljebb a felét 

tehetik ki” szöveggel. 

(2) Az Ör. 44. § k) pontjában a " és az országos kezelésű utak átmenő szakaszai mentén 

megvalósítandó építési munka építési engedély kérelméhez csatolni kell a főépítésszel 

folytatott előzetes egyeztetésről készült jegyzőkönyvet" szöveg helyébe a "csak 35
o
 -45

o
 

hajlásszögű, vagy lapostetős épület helyezhető el; 35
o
 -nál kisebb hajlásszögű tetővel kialakult 

beépítésű telken a további épületek a meglévő épületével azonos tetőhajlásszöggel, vagy 

lapostetővel építendők." szöveg lép. 

 

 

 



29. § 

Hatályát veszti az Ör.  

a) 1. § (3) bekezdés a) pontjának 9. francia bekezdésében a " elsődleges és másodlagos" szöveg 

b) 1. § (3) bekezdés b) pontjában az 1. francia bekezdés 

c) 1. § (4) bekezdés a) pontjának 19. francia bekezdésében a " elsődleges és másodlagos" 

szöveg 

d) 8. § (1) bekezdés a) pontjának 3; 5. és 7. francia bekezdése 

e) 8. § (5) bekezdésében a "törzsvagyonból" szöveg 

f) 9. § (2) bekezdése 

g) 10. § (1) bekezdés 1. felsorolásában a " városi parkerdő kialakítása érdekében," szöveg 

h) 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja 

i) 13. § (3) bekezdés 1. francia bekezdésében az "ideiglenes jelleggel" szöveg 

j) 16. § (1) bekezdése 

k) 17. § (5) és (6) bekezdése 

l) 21. § előtti címben a "RE" jel 

m) 21. § (3) és (12) bekezdése 

n) 24. § (6), (7) és (8) bekezdése 

o) 35. § (4) bekezdésében a " városképvédelmi területen kívül" és a "városképvédelmi területen 

belül a (7) és (8) bekezdés" szöveg. 

p) 35. § (5) bekezdés felvezető szövegében a " városképvédelmi területen kívül" szövegrész 

q) 35. § (7), (8) és (9) bekezdése 

r) 37. § (4) bekezdése 

 

30. § 

Jelen rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, s a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszíti. Rendelkezéseit az I. fokú határozattal el nem bírált folyamatban levő I. fokú 

ügyekben az építtető számára kedvezőbb eljárás szerint kell alkalmazni.   

 

Kiskunhalas, 2011. november 28 

 

 

 

 

         Gyovai István                                                        Dr. Ferenczi Mária  

polgármester                                                                   jegyző   

 

 

 

Záradék:  

 

A rendelet 2011. november 30-án kihirdetésre került. 

 

 

 

 

 

                           Dr. Ferenczi Mária                                                        

                                     Jegyző 

 

 

 

 



 

 

 

1. számú melléklet 

Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testületének …./2011. (…..) Ktr. számú 

rendeletéhez 

SZ-1 jelű Szabályozási terv módosításai: 

 

 
 

 

 

 

 

SZ-2 jelű Szabályozási terv módosításai: 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 



 



 

 

 


