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Melléklet a 91/2017. számú határozathoz: 

 
Településszerkezeti terv módosítások leírása 

 
1. Újonnan ismertté vált régészeti lelőhelyek feltüntetése; belvízveszélyes területek 

ábrázolása (külterületen a Bács-Kiskun Megyei Területrendezési Terv, a belterületen 
Kiskunhalas Város Vízkár-elhárítási Terve szerint); országos jelentőségű Horvát 
tranzit földgázszállító vezeték és biztonsági sávja feltüntetése. 

Indoklás: A régészeti lelőhelyek feltüntetése lehetővé teszi, hogy az építési tevékenység során 
az örökségvédelmi szempontok érvényesüljenek, a lelőhelyeket lehetőleg ne kerüljenek 
bolygatásra, az elkerülhetetlen érintettség esetén pedig biztosítja, hogy a feltárás miatti 
többletköltségekről az érintettek előre tudomást szerezhessenek.  

A belvízveszélyes területek belterületi határvonalainak korrigálása aktualizálja a közölt 
információkat. A szerkezeti tervi megjelenítés (az eddig csak a szabályozási terven ábrázolt 
területek szerkezeti tervbe való átemelése) a lakosság tájékoztatását és a szakhatósági munka 
eredményességét szolgálja.  

A Horvát tranzit vezeték és biztonsági sáv ábrázolása az országos területrendezési terv (OTrT) 
érvényesülését, a nyomvonal biztonságát, a veszélyhelyzetek elkerülését segíti elő. 

T-2 Településszerkezeti terv korrigált fóliája: belvízveszélyes terület  

  
 



 

 

T-1 és T-2 Településszerkezeti terv új és korrigált fóliái 

 



 

 

2. A Csongrád Megyei Kormányhivatal 69909-9-1/2016. számú levele alapján a 0187/1 és 
0187/2 hrsz. alatti ingatlanokon található rekultivált hulladéklerakó 
védőtávolságának törlése. A 0713/10 hrsz.-ú ingatlanon található major 
védőtávolságának törlése. A működő Regionális Hulladéklerakó Központ (Szegedi út) 
üzemeltetőjének előzetes észrevétele alapján a telep kijelölt HK különleges területe 
kibővítendő a 0995/15 hrsz.-ú telekkel is a tényleges használat alapján. 

Indoklás: A Keceli út melletti volt települési szilárd hulladéklerakó és folyékony hulladékleürítő 
telephely a 12447-2-2/2007. számon érvényes működési engedéllyel rendelkezik. A működési 
engedély szerint itt hulladék lerakás 2008. december 31. óta tilos. A 2010. november 9-én 
benyújtott megvalósulási dokumentáció alapján a lerakó rekultivációja megtörtént, ezért a 
hulladéklerakással, valamint hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 
szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. § (4) bekezdésben szereplő védőtávolság megállapítása 
nem indokolt.  

A Sóstótól K-re működő baromfitelep körül kijelölt védőtávolság (az összes hasonló, major körül 
kijelölt védőterülettel együtt) a 2015-ben lefolytatott rendezési tervi eljárás során törlésre került, 
mivel törvénytelen volt a hozzá kapcsolódó helyi előírás (szakhatóság számára kötelező feladatot, 
azaz véleményezést szabott meg). A tárgyi védőterület törlésére technikai hiba folytán nem került 
eddig sor. 

A Szegedi úti regionális hulladéklerakó területe nem egyezik meg a szerkezeti tervben kijelölt HK 
különleges területtel, a 0995/15 hrsz.-ú telekkel (9,9 hektár) ki kell egészíteni, hogy megfeleljen a 
kialakult állapotnak. 

Módosított T-1 Településszerkezeti terv (Keceli út) 

 



 

 

Hatályos T-1 Településszerkezeti terv   Módosított T-1 terv (Sóstótól K-re) 

    

Módosított T-1 Településszerkezeti terv (Szegedi út) 

 

Megjegyzés: a rendeltetés változását jelző nyíl, sraffozás és betűjel technikai jellegű jelölés, a 
jóváhagyást követően törlődik a rajzról. 



 

 

Hatályos T-2 Településszerkezeti terv   Módosított T-2 terv (Jókai utca) 

   

3. 53-as út melletti egykori vendéglátóhely EGV erdőterületbe tartozó földrészleteinek KK 
jelű különleges, épületnek minősülő közlekedési építmények területe kategóriába való 
átsorolása (hrsz.: 0632/3, terület: 0,3 hektár). Az új elem a jelmagyarázatba is bekerül. 

Indoklás: A területen korábban is a közlekedésben résztvevőket szolgáló funkció (kamion 
pihenőhely) működött, a barnamezős helyszín új funkcióval való megtöltése megelőzi a 
létesítmények további leromlását. A különleges kategória megfelel a tervezett használati módnak is 
(járműszervíz, és -vizsgaállomás).  

Módosított T-1 Településszerkezeti terv     

 

Jelmagyarázat:  

 

Megjegyzés: a rendeltetés változását jelző nyíl, sraffozás és betűjel technikai jellegű jelölés, a 
jóváhagyást követően törlődik a rajzról. 

4. Bogárzó területrészen, a Kunfehértóval határos határszélen a 0223/5, és 0223/16 hrsz.-ú, 
EGV erdőterületbe sorolt földrészletek (tanya, szántó és elenyésző arányban rét) KM 
beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi területté történő átminősítése (11,2 



 

 

hektár).   

Indoklás: A területen a majorokra jellemző területhasználat valósult meg (állattartás, 
terménytárolás, stb).  Ez a kategória jobban megfelel a kialakult használati módnak és a 
tulajdonos gazdaság-fejlesztési szándékainak. 

Módosított T-1 Településszerkezeti terv     

 

Megjegyzés: a rendeltetés változását jelző nyíl, sraffozás és betűjel technikai jellegű jelölés, a 
jóváhagyást követően törlődik a rajzról. 

5. Erdőművelésbe vont, országos kiváló termőhelyi adottságú övezet területébe tartozó, de a 
szerkezeti tervben M általános mezőgazdasági területfelhasználásban jelölt földrészletek 
átsorolása EGV erdőterületbe (hrsz.: 0448/13/b; 0449/12-részben, 0449/13,14; összes 
terület: 19,3 hektár, továbbá a 0414/1 hrsz.-ú telek erdőművelésű alrészlete, 11,7 hektár)). 

Indoklás: A Keceli út közelében, egy állattartó telep mellett, egybefüggő, kiváló termőhelyi 
adottságú erdő jött létre a szerkezeti terv készítése óta, amely most általános mezőgazdasági 
területből gazdasági erdőterületbe kerül át. Ugyancsak a Keceli út mentén egy 11,7 hektáros 
négyzet alakú terület vált kiváló erdővé a szerkezeti terv 2000. évi készítése óta. Az átsorolás a 
kialakult állapothoz igazítja a szerkezeti tervet, továbbá a többi módosítás miatt csökkenő 
Biológiai Aktivitás pótlását is szolgálja. 



 

 

Módosított T-1 Településszerkezeti terv     

 

Megjegyzés: a rendeltetés változását jelző nyíl, sraffozás és betűjel technikai jellegű jelölés, a 
jóváhagyást követően törlődik a rajzról. 

6. A Felső-Öregszőlők 42657, 42659 hrsz.-ú, MZ kertes mezőgazdasági területbe sorolt 
ingatlanjainak KM beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi területi 
átminősítése gombatermesztő csarnoképület elhelyezése érdekében.  

Indoklás: Az összesen 0,9 hektár területű (gyümölcsös és szántó művelési ágú) telkeken 
megvalósuló beruházás a város gazdaságának fejlesztését szolgálja, jelentősebb környezeti hatás 
keletkezése nélkül. 

Módosított  T-2 Településszerkezeti terv     

 

Megjegyzés: a rendeltetés változását jelző nyíl, sraffozás és betűjel technikai jellegű jelölés, a 
jóváhagyást követően törlődik a rajzról. 

7. A 8143/2 hrsz.-ú ingatlan a jelenlegi EV jelű védelmi rendeltetésű erdőterületből KG 



 

 

kereskedelmi szolgáltató gazdasági területté való átminősítése kötött funkcióval, 
kizárólag civil szervezet klubházának elhelyezése céljából.  

Módosított T-2 Településszerkezeti terv     

 
Indoklás: Az egyesületi kezdeményezés támogatása közösségi érdeket szolgál, a beépítés 
intenzitása alacsony lesz.    

Megjegyzés: a rendeltetés változását jelző nyíl, sraffozás és betűjel technikai jellegű jelölés, a 
jóváhagyást követően törlődik a rajzról. 

8. A 2358/5 hrsz.-ú KP övezetbe tartozó önkormányzati ingatlanból (Csetényi Emlékpark) 
70 m2 terület átsorolása KL kisvárosias lakóterületbe a 2311 hrsz.-ú telek kiegészítése 
céljából nem történik meg. 

Hatályos T-2 Településszerkezeti terv (nem változik)    

 
Indoklás: A változtatásra a keresztező légvezeték és a kedvezőtlen telekforma miatt mégsem 
kerül sor, csak szabályozási változtatás történik a meglévő telken.    

9. A Boróka utca környezetének áttervezése (tervezett új útnyomvonal helyett kialakult 
állapot figyelembe vétele). 



 

 

Módosított T-2 Településszerkezeti terv     

 
Indoklás: A zártkert és a belterület határán kusza állapot jött létre, amelyet a módosítás a 
kialakult Boróka utca figyelembe vételével rendez. A beépítésre szánt terület kompaktabbá 
válik. 

Megjegyzés: a rendeltetés változását jelző nyíl, sraffozás és betűjel technikai jellegű jelölés, a 
jóváhagyást követően törlődik a rajzról. 

10. Cigány Önkormányzat és közösségi ház, valamint cigány óvoda 078/58, 59 hrsz.-ú telke, 
valamint a 078/177 hrsz.-ú szomszédos családi házas telek átminősítése KG kereskedelmi 
szolgáltató területből TV településközpont vegyes területbe. 

Módosított T-2 Településszerkezeti terv     

 
Indoklás: A három telken kialakult funkciók a KG területen nem támogatottak, a TV 
településközpont vegyes területbe jobban illeszkednek.    

Megjegyzés: a rendeltetés változását jelző nyíl, sraffozás és betűjel technikai jellegű jelölés, a 
jóváhagyást követően törlődik a rajzról. 

11. A Fridrich Lajos utcában lévő (a 61. szám, 41741/19 hrsz.-ú ingatlant is magában 
foglaló) telektömb átsorolása FL falusias lakóterületből KL kisvárosias lakóterületbe, a 
beépítettség növelése végett. 

Módosított T-2 Településszerkezeti terv     



 

 

 
Indoklás: A sorház utolsó eleme csak a beépítettség növelésével valósítható meg. A területtel 
határos utca másik oldala jelenleg is kisvárosias lakóterületi besorolású. 


