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Hirdetmény 

Ezúton tájékoztatok minden érintett partnert, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata a hatályos 

településrendezési eszközeinek módosításáról döntött. A településrendezési eszközök módosítását két 

egymástól független eljárás keretében tervezzük elvégezni az idei év folyamán: 

1. Állami főépítészi eljárás keretében történik a településrendezési eszközöknek azon módosítása, 

mely nagyrészt az adott ingatlanok tulajdonosai kérelmei alapján indul, és többségében az ingatlanra 

meghatározott építési hely határának pontosítására irányul. Ezen helyszínekre vonatkozóan munkaközi 

tájékoztató szakasz lefolytatása történik jelen partnerségi egyeztetés keretében. 

2. Teljes egyeztetési eljárás keretében történik a településrendezési eszközöknek azon helyszíneket 

érintő módosítása, melyeket a jogszabályok alapján nem lehetséges az állami főépítészi eljárás 

keretében elvégezni, valamint ezen eljárás keretében sor kerül a helyi építésügyi előírások 

pontosítására az elfogadás óta történt magasabb rendű jogszabályváltozások, az alkalmazás során 

szerzett tapasztalatok és módosítási igények, valamint az önkormányzat új fejlesztési szándékai miatt. 

Ezen helyszínekre és témakörökre vonatkozóan előzetes tájékoztató szakasz lefolytatása történik jelen 

partnerségi egyeztetés keretében. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 29/A. §-a és Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Kiskunhalas Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos 

feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017.(V.26.) önkormányzati 

rendelete alapján ezúton kezdeményezem Kiskunhalas Város Településrendezési eszközei partnerségi 

véleményezési eljárásának a fentiek szerinti előzetes-, és munkaközi tájékoztató szakaszát. 

A hatályos tervanyag, valamint az egyes módosításokat ismertető tájékoztató anyag elektronikus 

formában megtekinthető és letölthető a városi honlapról a 

http://kiskunhalas.hu/varoshaza/dokumentumok/partnerseg/ 

címen, valamint elérhető közvetlenül a készítő cég weboldaláról is a 

http://www.ujleptekbt.hu/tervanyag/kiskunhalas/folyamatban/tajekoztato.pdf 

linken keresztül, illetve megtekinthető nyomtatásban, papíron ügyfélfogadási időben a Kiskunhalasi 

Közös Önkormányzati Hivatal épületében, a Hősök tere 1. szám alatt. 

A kialakult járványhelyzetre tekintettel a véleménynyilvánítás nem személyes formáját 

biztosítjuk 2021. január 26-án éjfélig a vfejlesztes@kiskunhalas.hu e-mail címre beküldött 

elektronikus levél formájában, vagy postai úton a Kiskunhalas Város Önkormányzata 6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. címen, illetve a hivatali kapura küldött elektronikus üzenet 

formájában. 

Kiskunhalas, 2020. január 08.  
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