
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  

2017. szeptember 1-jei rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása véleményezési eljárásának lezárása, terv-

anyag végső véleményezésre bocsátása és környezeti vizsgálati döntés 

 

Az előterjesztést készítette:   Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi  

     osztályvezető 

 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

 

 

Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:   
 

 

Elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

 

 

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Komlósné dr. Fekete Anikó s.k. 

              jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2017. augusztus 24. 

 

 



Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 1-i rendkívüli  ülésére 

Településrendezési eszközök módosítása véleményezési eljárásának lezárása, tervanyag 

végső véleményezésre bocsátása és környezeti vizsgálati döntés tárgyában 

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 25/2017. Kth. határozatában döntött arról, hogy el 

kell indítani a Településrendezési eszközök (azaz a Településszerkezeti terv és a Helyi Épí-

tési Szabályzat) részleges módosítását.  

A módosítások főként gazdaság-fejlesztési ügyeket, valamint a lakótelkek beépítésére vo-

natkozó kérelmeket kezelnek. A módosítási ügyek a következők: 

Településszerkezeti tervet is érintő ügyek 

1. Felső-Kistelek 0620 helyrajzi szám alátörésein felvett terület rendezése (erdőterü-

let kiegészítése mezőgazdasági területből). 

2. Ezüst-tó (hrsz.: 42104 és környéke) fejlesztési területének átsorolása jóléti jellegű 

különleges beépítésre nem szánt területbe (horgásztanya). 

3. Henger utcai malom (hrsz.: 745) gazdasági területének bővítése a területhez csat-

lakozó lakótelkekkel. 

4. Volt kenyérgyár tömbje (Gimnázium utca – Mátyás tér) átsorolása településköz-

pont vegyes területbe. 

5. Kossuth Lajos utca – Katona József utca – Dékáni Árpád utca KL övezet átsorolá-

sa településközpont vegyes területbe. 

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

7. Kertvárosi „körút” (gyűjtőút) határának módosítása a 41711 helyrajzi számú te-

leknél. 

8. Keceli úti autószalon (hrsz.: 7939/3) és környékének településközpont vegyes terü-

letbe sorolása. 

Szabályozási terv módosítási ügyek 

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

10. Kéve utcai gazdasági területen 6159/6 helyrajzi szám alatti telek építési övezeté-

ben az építési hely előírásainak módosítása rugalmasabb telekhasználat érdeké-

ben.  

11. Városi sportpálya telkén (hrsz.: 2385/4) sportcsarnok építésére módot adó szabá-

lyozási változtatások. 

12. Kertváros K-i részen lévő 2686 helyrajzi számú telekre előírt építési vonal korrek-

ciója. 

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

14. Tabán városrészben a Bálvány utca – Holló utca közötti tömb telekméretre vonat-

kozó előírásának módosítása. 

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

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

17. Belvárostól D-re a Szántó Kovács János utca melletti 4500 helyrajzi számú telken 

az építési hely kiegészítése 

18. Lomb utcai óvoda telkén a beépítettség határértékének növelése. 

19. Alsóöregszőlők 40805 helyrajzi számú telkén a szabályozási vonal igazítása meg-

lévő épület utcai homlokzati vonalához. 



HÉSZ módosítási ügyek 

20. A HÉSZ kisebb korrekciói jogszabály-változások miatt és az alkalmazó hatóság ja-

vaslatai szerint. 
 

MÓDOSÍTÁSI HELYSZÍNEK ISMERTETÉSE 

 

 

A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XII.8.) Kormányrendelet (Elj.) 41. § szerinti egyszerűsített eljárásrendben 

folyik.  



A tervezés társadalmi egyeztetésének kereteit biztosító Partnerség rendjét a Kiskunhalas Város 

településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017.(V.26.)  önkormányzati rendelete állapította 

meg. A tervanyag partnerségi egyeztetésére 2017. július 20-án lezajlott a lakossági fórum, de 

sem ott, sem az azt követő véleményezési időszakban nem érkezett be észrevétel. A Partner-

ségi egyeztetést a mellékelt Jegyzőkönyv zárja le (2. melléklet). 

Az államigazgatási szerveket, a megyei és a szomszédos települési önkormányzatokat, a 

környezetvédelemért felelős szerveket és közműszolgáltatókat 2017. júniusban kértem fel ész-

revételeik közlésére. A beérkezett vélemények figyelembe vételének módját az előterjesztés-

hez mellékelt Végső véleményezési tervanyag 10. fejezete közli. A fejezetben közölt tábláza-

tot külön is becsatoltam az előterjesztéshez a könnyebb eligazodás végett (1. melléklet). A 

táblázat utolsó oszlopában olvasható az egyes vélemények értékelése. Eltérő vélemény a táb-

lázat első sorában szereplő Állami főépítész részéről és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgató-

sága részéről merült föl. Utóbbi szervvel külön egyeztetést folytatott le a tervező és a 2. ügy 

(Ezüst-tó) helyszínére vonatkozó kisebb tervkorrekciókkal sikerült közös nevezőre jutni.  

Az Állami főépítész jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szakmai szem-

pontokra hivatkozva kifogásolta a 4. ügyben tervezett módosítást.  

Az eltérő vélemények egyeztetésére tárgyalást hívtam össze 2017. augusztus 17-ére, ahol az 

Állami főépítész (újabb levélben) továbbra is fenntartotta szakmai kifogását: nem javasolja 

áttenni Településközpont vegyes övezetbe a Kossuth Lajos utca – Katona József utca – Déká-

ni Árpád utca által határolt telekcsoportot (helyrajzi számok: 4770, 4771, 4772, 4775).  Az 

egyeztető tárgyaláson megjelent, valamint a meghívóval együtt megküldött válaszainkra jelen 

előterjesztés készítéséig reagáló szervek - az Állami főépítész kivételével - a megküldött vála-

szainkat elfogadták. Az önkormányzat képviseletében én szintén a módosítás mellett foglal-

tam állást a tárgyaláson (tárgyalási jegyzőkönyvet ld. 3. mellékletben). Javaslom, hogy a terv 

leírásában közölt és a 10. fejezet táblázatában (jelen előterjesztés 1. mellékletét is képező táb-

lázat első sor utolsó cellájában) szereplő kiegészítő indokok miatt önkormányzatunk ragasz-

kodjon az eredeti tervhez, ne ejtse ki ezt a módosítási tételt. A módosítási ügy szakmai meg-

ítélése ugyan nem támogató, de a tervezett változtatás nem ütközik jogszabályi előírásba, 

ezért önkormányzatunk továbbra is fenntarthatja támogató álláspontját.  

A táblázat szerinti kiegészítő indoklással ellátott és javított Végső véleményezési tervanyag 

tehát véleményem szerint megfelel önkormányzatunk és a kérelmezők érdekeinek és nem üt-

közik jogszabályokba.  

Az Elj. szabályai szerint:  

„39.§ (2) A véleményezést követően a beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén a 

jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el 

nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén 

a döntést indokolnia kell. 

(3) A véleményezési szakasz lezárul a (2) bekezdés szerinti döntés dokumentálásával és 

közzétételével.” 

Megállapítom, hogy minden el nem fogadott véleményt indoklás támaszt alá, a kifogásolt 

módosítások nem ütköznek jogszabályba, az eljárás véleményezési szakasza tehát 

lezárható. A véleményezés lezárásáról szóló döntést követően a tervanyagot végső 

véleményezésre meg kell majd küldeni az állami főépítésznek.  

„40. § (2) Az állami főépítész a beérkezett dokumentumokat áttanulmányozza, és a be-

érkezésétől számított 

a) 21 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsola-

tos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz elfogadásához, vagy 



b) 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett területi, te-

lepülési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására.” 

Az állami főépítész záró véleményének birtokában a módosítás elfogadását testületünk a soron 

következő ülés napirendjére tűzheti. 

A környezetvédelemben érintett szervektől az előzetes szakaszban nyilatkozatot kértem arról, 

hogy igénylik-e az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 

11.) Korm. rendelet szerinti külön eljárás lefolytatását. A vizsgálat kérdésében Képviselő-

testületünk jogosult döntést hozni. Egyetlen szerv, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága 

(KNPI) kérte a vizsgálat lefolytatását az 1. sorszámú ügy miatt (Felső-Kistelek), azonban a 

tárgyalási szakaszban lefolytatott egyeztetések alapján a KNPI levélben jelezte, hogy nem 

emel kifogást a módosítással szemben. Javaslom, hogy a költséges környezeti vizsgálat elké-

szítését önkormányzatunk továbbra is mellőzze. A módosítások környezeti hatásait a terv-

anyag környezetvédelmi fejezete egyébként is kifejti, ami elegendő döntésünk meghozatalá-

hoz. A fejezet összefoglalójából az derül ki, hogy „Levegővédelmi, vízvédelmi és hulladék-

gazdálkodási szempontból összességében a tervezett változtatások az eredeti tervhez képest a 

város egészére nézve értékelhető változást nem eredményeznek. A biológia aktivitásérték kis 

mértékben növekszik.” 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozat-

tervezet elfogadására.  



Határozati javaslat: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Tele-

pülésrendezési eszközök folyamatban lévő módosításának a mellékletben szereplő 

Végső véleményezési tervanyaga a településfejlesztési szándékokkal összhangban 

van, tartalma megfelel a véleményezésben résztvevők és a kérelmezők elvárásainak, 

vagy megfelelő indoklással tér el azoktól, jogszabályokkal nem ütközik, ezért a véle-

ményezési eljárása lezártnak tekintendő. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékelt Végső vélemé-

nyezési tervanyagot állami főépítészi záró véleményezésre bocsássa.  

3. A módosítások környezeti hatásának megítéléséhez az elkészült tervanyag elegendő 

támpontot nyújt, ezért az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 

szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatása nem 

szükséges. 

 

Melléklet a …/2017. Kth. határozathoz: Végső véleményezési tervanyag 

 

A határozat mellékletét képező „Végső véleményezési tervanyag” nagy terjedelme miatt 

elektronikusan érhető el a következő hivatkozási helyen:    

 

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/kiskunhalas/folyamatban/modositas_leirasa_vegso.pdf  

 

Határidő:   végső véleményezésre bocsátás 2017. szeptember 4-ig 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter Főépítész 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész  általa: felelős tervező 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

 

 

 

Kiskunhalas, 2017. augusztus 23. 

 

                           Fülöp Róbert s.k. 
 

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/kiskunhalas/folyamatban/modositas_leirasa_vegso.pdf


1. Melléklet az Előterjesztéshez 

Kiskunhalas Város Településrendezési eszközök 2017. évi módosítása – vélemények értékelése 

Véleményező szerv Vélemény röviden  Egyetért-e a 

tervvel  

Vélemény értékelése, figyelembe vételének módja 

Bács-Kiskun Megyei Kormány-

hivatal Kormánymegbízotti Ka-

binet Állami Főépítész 

Levelében írja: 

 

 

Részben 

egyetért. 

Egyeztető 

tárgyalás 

szükséges. 

ad.1. A HÉSZ módosítás tervezetének 2. módosítási 

pontjában a Henger utcai malom telekcsoportjának 

övezeti kódjelét KG.9906-ra javítottuk. 

ad.2. A 4. módosítási pontban szereplő Kossuth utca 

felirat megfelel a házszámozásnak, az épületek közöt-

ti köz is a Kossuth utca nevet viseli. Az egyértelmű-

ség kedvéért kiegészítő utcanév felirat is került a rajz-

ra. Megértjük a szakmai szempontú ellenvéle-

ményt, azonban önkormányzatunk ragaszkodik a 

módosításhoz: a Kossuth utca a városközpontot 

átszelő forgalmi út, főleg TV és KV jelű vegyes, 

valamint NL jelű nagyvárosias lakóterületek sze-

gélyezik jelenleg is. A terület-használat átalakulása 

jellemzően a vegyes felhasználás irányába mutat, a 

kisvárosias lakóterület helyébe lassan mindenütt 

az üzletekkel vegyesen létesülő lakások, tehát a 

vegyes forma lép. Ezt a folyamatot ismeri el a ter-

vezett átsorolás.  

ad.3. Az 5. módosítási pont tekintetében megtörtént a 

javítás a 34. oldalon. 

ad.4. A 10. módosítási pont kapcsán a rajzi dokumen-

tációba a javított SP.1668 felirat került. 

ad.5. Köszönjük a jelzést. 

Az eljárásra és a kapcsolódó jogszabályokra vonatko-

zó tájékoztatást köszönjük. 

A hivatkozott jogszabályokat figyelembe veszi a mó-

dosítás.  

A környezeti vizsgálatot a környezetvédelmi hatóság 

sem kérte, önkormányzatunk hasonló állásponton 

van. 



 
A levél további része az eljárásra vonatkozó megjegyzéseket tartalmaz. 

Bács-Kiskun Megyei Kormány-

hivatal Kecskeméti Járási Hiva-

tal Környezetvédelmi és Termé-

szetvédelmi Főosztály 

A benyújtott dokumentáció alapján a településrendezési eszközök módosítására 

vonatkozóan nem emel kifogást. 

igen Nem igényel változtatást a tervben. 

 

Csongrád Megyei Katasztrófavé-

delmi Igazgatóság Igazgató-

helyettesi Szervezet Katasztrófa-

védelmi Hatósági Osztály 

Levelében jelzi, hogy a módosítással szemben vízügyi és vízvédelmi szempontból 

nem emel kifogást. Közli, hogy a környezeti vizsgálatot nem tartja szükségesnek. 

Adatszolgáltatásként közli, hogy Kiskunhalas település a felszín alatti víz állapota 

szempontjából „érzékeny” területen helyezkedik el a 219/2004.(VII.21.) Korm. 

rendelet és a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján. 

igen Nem igényel változtatást a tervben. 

Köszönjük az adatszolgáltatást. 

Kiskunsági Nemzeti Park Igaz-

gatóság 

Levelében írja: 

 

 

részben A levélben kifogásolt módosítási tételekről telefonon 

egyeztetett a felelős tervező a KNPI munkatársával, 

Bakró-Nagy Zsolttal a következők szerint: 

1. módosítási tétel kapcsán a tervező azt a tájékozta-

tást közölte, hogy a helyszín áthelyezése mezőgazda-

ságiból erdőterületbe nem jár tényleges erdőtelepítés-

sel, a változás oka az, hogy az érintett (0620/19 hrsz.-

ú) telek egy részét (a területalapú támogatásra nem 

jogosult részt) önálló helyrajzi számú telekként meg 

kívánják vásárolni, a telekhatár kialakításához viszont 

a terület azonos övezetbe tartozását biztosítani kell. 

Az egyszerűsített eljárás szabályaira tekintettel az 

erdőterület kijelölés került bővítésre. 

2. módosítási tétel esetében a tervjavaslat módosul: 

a HÉSZ-módosítás rendelettervezetében a 28/A § 

(4) bekezdése rögzíti: 

„Épületek kizárólag az SZ-2 terven bejegyzett 

„Épület-elhelyezési terület határa” vonallal körül-

határolt földrészleteken létesíthetők az övezet 

egész területére számított 2 % beépíthető terület-

tel.” A lehatárolás az Igazgatósággal egyeztetetve a 

horgásztó partvonala és a 42099 helyrajzi számú dű-

lőút közötti területet foglalja magában, a telekhatá-

roktól számított 3 métert szabadon hagyva. Ezzel a 

megoldással biztosított marad a dűlőúttól K-re lévő, a 

hulladéktelep rekultivációja kapcsán kialakult tó élő-

világának zavartalansága. 



 

 
Fentiek alapján szükségesnek tartja a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti 

környezeti vizsgálat lefolytatását. 

Az 1. módosítási tétel magyarázata és a 2. módosítási 

tétel javítása alapján – a telefonos egyeztetés szerint – 

a KNPI megváltoztatja a környezeti vizsgálat szüksé-

gességére vonatkozó álláspontját és eltekint annak 

lefolytatásától.  

A tárgyalási szakaszban adandó KNPI nyilatkozatban 

kérjük az 1-2. ügyben fent leírtak megerősítését és a 

2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti vizsgálat szük-

ségességéről tett nyilatkozat korrigálását. 

A jelenleg hatályos tervben feltüntetett természetvé-

delmi határvonalak az Igazgatóság által jelen eljárás-

hoz megküldött elektronikus adatokkal megegyeznek, 

kivéve a módosítással nem érintett, természetvédelmi 

oltalomra tervezett területet a Pirtó és Tázlár menti 

határrészen, amelynek ábrázolása a védelem alá vo-

nást követően válik szükségessé.  

 

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igaz-

gatóság 

Levelében írja: 

 

  

igen, 

megvaló-

sításra 

vonatkozó 

előírással 

A vízrendezés tekintetében érintett 2. és 6. sz. módo-

sítások megvalósítására vonatkozó észrevételeket 

köszönjük. A HÉSZ 28. § hatályos előírásai össz-

hangban vannak a levélben foglaltakkal, a (2) bekez-

dés rögzíti: „A vízgazdálkodási területek mentén 

egyéb jogszabályban előírt biztonsági sávok a kar-

bantartási munkálatok elvégezhetősége érdekében 

szabadon, kerítés és egyéb építménytől mentesen ha-

gyandók. A biztonsági sáv a telekhatártól, illetőleg, 

ha a portál kijjebb helyezkedik el, akkor a portáltól 

számítva egységesen 3-3 méter széles területsáv az 

állami főműnek minősülő csatornák, az önkormányza-

ti és társulati csatornák mentén mindkét oldalon.” A 

(3) bekezdés a biztonsági sávon belüli előírást tartal-

maz: „A területen építményt elhelyezni, jelentős föld-

munkát végezni, művelési ágat változtatni csak úgy 

szabad, hogy a beavatkozás 

 gyorsítsa meg a város beépített területire hulló 

záporok vizének levezetését, 

 segítse elő a csapadékvizek tárolását, a 

vízhiányos időszakra való visszatartását, 

 biztosítsa a meglévő élőhelyek védelmét és újak 



 
Közli, hogy a legutóbbi adatszolgáltatása (2016) tartalmában nem történt 

változás. 

kialakulását.” 

Az Igazgatóság korábbi adatszolgáltatása és a 

vízkárelhárítási terv adatai a településrendezési tervbe 

a 2016. évi módosítási eljárás során beépült.  

 

Bács-Kiskun Megyei Kormány-

hivatal Népegészségügyi Főosz-

tály Közegészségügyi Osztály 

Levelében közli, hogy a megküldött egyeztetési dokumentációt elfogadja, a ter-

vezett módosítások ellen közegészségügyi szempontból kifogást nem emel. 

 

igen Nem igényel változtatást a tervben. 

Bács-Kiskun Megyei Katasztró-

favédelmi Igazgatóság 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. 

évi XXI. törvény, valamint az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel megállapított 

OTSZ fontosabb előírásait említi. Felhívja a figyelmet az árvíz-, belvíz és csa-

padékvíz szakszerű és ártalommentes elvezetésére vonatkozó törvényi előírásra 

(Étv. 7. § 3. bek. „a” pont) és kéri a belvíz által rendszeresen veszélyeztetett 

területek kármegelőzésére vonatkozó helyi szabályok meghozatalát. 

Levelében írja: 

 

nem emel 

kifogást 

A szakági szabályokról a tájékoztatást köszönjük.   

A belvízi kármegelőzés érdekében a hatályos HÉSZ 

kijelöli a belvízveszélyes területeket és a 2. § (5) be-

kezdésében szabályokat szab. A belterületi szabályo-

zási terv a Vízkárelhárítási tervnek megfelelően jelöli 

a belvízveszélyes területeket. 

A védelmi szint követelményeit a hatályos helyi épí-

tési szabályzat 10. § 4. bekezdés tartalmazza. 

A város területén működő veszélyes üzemekkel kap-

csolatban nem merül fel az eljárás keretében szabá-

lyozási feladat, mivel a MOL Nyrt. KTD Kiskunhalas 

Főgyűjtő veszélyességi övezetét a tervlapok feltünte-

tik, más, a város igazgatási területén működő üzem-

hez pedig veszélyességi övezet ismereteink szerint 

nincs megállapítva. 

A város igazgatási területének határa mentén nincs 

tudomásunk olyan üzemről sem, amely a szomszédos 

településen üzemel és veszélyességi övezete benyúlna 

Kiskunhalas területére.  

 



 

 
Budapest Főváros Kormányhi-

vatala Közlekedési Főosztály 

Útügyi Osztály 

Levelében jelzi, hogy hatáskör hiányában nem tesz észrevételt (a módosítás 

nem érint gyorsforgalmi utat, közúti határátkelőhelyet vagy szintbeni közúti-

vasúti átjárót). 

- - 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Közlekedési Hatósági ügyekért 

felelős helyettes államtitkár Vas-

úti Hatósági Főosztály Országos 

Vasúti Infrastruktúra Osztály 

Nem érkezett észrevétel. - - 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Közlekedési Hatósági ügyekért 

felelős helyettes államtitkár Re-

pülőtéri és Légiforgalmi Hatósá-

gi Főosztály Repülőtéri Osztály 

Nem érkezett észrevétel. - - 

Bács-Kiskun Megyei Kormány-

hivatal Kecskeméti Járási Hiva-

tal Közlekedési és Fogyasztóvé-

Levelében közli, hogy azokban az esetekben, ahol a módosítás a beépítési száza-

lék növelése érdekében történik, az OTÉK alapján számított, magasabb 

parkolószámot saját telken belül kell biztosítani. Egyebekben az egyeztetésre 

igen, felté-

tellel 

A levélben említett feltétel teljesül, mivel a HÉSZ 

jelenleg és a módosított változatban sem rendelkezik 

a saját telken kívüli gépjármű-elhelyezésről.  



delmi Főosztály Útügyi Osztály bocsátott tervdokumentáció alapján a tervezett módosítás közlekedési érdeket 

nem sért, ezért azzal szemben kifogást nem emel. 

 

Budapest Főváros Kormányhi-

vatala Építésügyi és Örökségvé-

delmi, Hatósági, Oktatási és 

Törvényességi Felügyeleti Fő-

osztály Örökségvédelmi Osztály 

Levelében nyilatkozik, hogy műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi 

szempontból nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását. 

környe-

zeti 

vizsgá-

latról 

nyilatko-

zik 

Nem igényli a vizsgálat lefolytatását. 

Bács-Kiskun Megyei Kormány-

hivatal Kecskeméti Járási Hiva-

tal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály 

A tervezett módosítás védett, vagy nyilvántartott örökségvédelmi emléket nem 

érint, ezért a módosítás ellen örökségvédelmi szempontból kifogást nem emel.  

Felhívja a figyelmet, hogy a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásban szerep-

lő adatokat szerepeltetni kell a településrendezési tervben, különös tekintettel a 

nyilvántartott régészeti lelőhelyekre, melyek vonatkozásában a közhiteles nyil-

vántartási adatok módosultak az előző településrendezési terv elfogadása óta.  

Közli, hogy a terv további egyeztetésében nem kíván részt venni.  

igen A rendelet-tervezet régészeti mellékletét a felelős 

tervező összevetette a bekért adatszolgáltatással és 

megállapította, hogy a 2016. évben átvett adatok az-

óta nem változtak. A régészeti lelőhelyeket és műem-

léki adatokat a módosított szerkezeti terv és a szabá-

lyozási terv a közhiteles örökségvédelmi nyilvántar-

tással megegyezően tartalmazza. 

Miniszterelnökség Örökségvé-

delmi Hatósági Főosztály Örök-

ségvédelmi Nyilvántartási Osz-

tály 

Levelében írja: 

 
Csatoltan megküldte nyilvántartási adatait. 

adatot 

szolgálta-

tott 

Az adatokat a felelős tervező összevetette a hatályos 

településrendezési eszközökben szereplőkkel és meg-

állapította, hogy megegyeznek. 

Bács-Kiskun Megyei Kormány-

hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földhivatali Főosz-

tály 

Levelében írja, hogy általánosságban nem emel kifogást. Ismerteti a vonatkozó 

legfontosabb földvédelmi előírásokat. Közli: 

 

igen Nem igényel változtatást a tervben. 

Köszönjük az adatszolgáltatást. 

A szabályozási terv alaptérképe változatlan az az ál-

lomány, melyet önkormányzatunk a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivataltól 2016. októberben vásárolt 

meg N0306/2016/0001180 számú számla alapján. 



 

 
Felhívja a figyelmet az állami alapadatok felhasználásának szabályaira, kéri a 

felhasznált alaptérkép származásának igazolását. 

Bács-Kiskun Megyei Kormány-

hivatal Kiskunhalasi Járási Hi-

vatal Földhivatali Osztály 

Hatásköre hiányát állapítja meg. - - 

Bács-Kiskun Megyei Kormány-

hivatal Agrárügyi Főosztály, 

Erdőfelügyeleti Osztály 

A módosítás nem érint erdőt, ezért észrevétele nincs, a tervet jóváhagyásra al-

kalmasnak találja.  

A további eljárásban nem kíván részt venni. 

igen Nem igényel változtatást a tervben. 

Bács-Kiskun Megyei Kormány-

hivatal Kecskeméti Járási Hiva-

tal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Növény- és Talajvédelmi Főosz-

tály Növény- és Talajvédelmi 

Osztály 

Levelében írja: 

 

igen Nem igényel változtatást a tervben. 



 
Közli, hogy az eljárás további részében nem kíván részt venni. 

Honvédelmi Minisztérium Ható-

sági Főosztály 

A dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit nem érintik, a Magyar 

Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, 

ezért a módosítással kapcsolatban külön észrevételt nem tesz. A további eljárás-

ban nem kíván részt venni. 

igen Nem igényel változtatást a tervben. 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-

főkapitányság 

Nem érkezett észrevétel. - - 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Hatósági Fő-

osztály Bányászati Osztály 

Levelében tájékoztat a település közigazgatási területén található szilárdásvány 

és szénhidrogén bányatelkekről, szénhidrogén kutatási engedélyekről és a kap-

csolódó főbb előírásokról az alábbiak szerint: 

 

 

igen Nem igényel változtatást a tervben. 

A külfejtésű bányatelkeket tartalmazzák a jelenleg 

hatályos tervlapok. Nem szerepel a Kiskunmajsa II. 

szénhidrogén, a Kiskunmajsa IV. szénhidrogén, a 

Harkakötöny II. szénhidrogén és a Szank I. szénhid-

rogén bányatelek határa, de ezek a határvonalak – az 

MBFH honlapjának tanúsága szerint – Kiskunhalas 

Város igazgatási területén kívül helyezkednek el. 

Az FGSZ Zrt. szállítóvezetékei és biztonsági sávjai a 

tervlapokon 2016. évi adatok alapján szerepelnek, az 

ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. és a MOL Nyrt. létesítményei az 

alapterv idején (2000-ben) kerültek a térképekre, a 

hamarosan szükségessé váló teljes felülvizsgálat so-

rán új adatfelvételük meg fog történni. 

A város geológiai-földtani adottságait a 2000. évi 

alapterv, valamint a településfejlesztési koncepcióhoz 

és stratégiához készített 2015. évi Megalapozó vizs-

gálat tartalmazza. 



Jelzi, hogy a módosítással szakmai szempontból egyetért. Ajánlásokat ad a levél 

tájékoztatási részében az alábbi adatok elérhetőségéről: 

- bányászati érdekeltségű és koncesszióra kijelölt területek,  

- felszín közeli ásványi-nyersanyag előfordulások, 

- település földtani adottságai, 

- földgázelosztó- és földgázszállító vezetékek engedélyesei és bányavállalko-

zói. 

Kéri a HÉSZ-ben rögzíteni a szénhidrogén-ipari létesítmények biztonsági öveze-

tét. 

A tervvel kapcsolatos további eljárásban nem kíván részt venni. 

Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság 

Levelében megállapítja, hogy a tervmódosítás tartalmazza a hírközlési szakági 

anyagot. Jelzi, hogy az eltérő vélemények tisztázása érdekében összehívandó 

egyeztető tárgyaláson nem kíván részt venni. 

igen Nem igényel változtatást a tervben. 

BKM-i Önkormányzat Nem érkezett észrevétel. - - 

Balotaszállás Községi Önkor-

mányzat 

A módosításhoz hozzájárul, mivel az szinkronban van Balotaszállás HÉSZ-

rendeletével. További eljárásban nem vesz részt. 

igen Nem igényel változtatást a tervben. 

Harkakötöny Községi Önkor-

mányzat 

Nem érkezett észrevétel. - - 

Imrehegy Községi Önkormányzat Nem érkezett észrevétel. - - 

Kéleshalom Községi Önkormány-

zat 

Nem érkezett észrevétel. - - 

Kiskunmajsa Városi Önkormány-

zat 

Nem érkezett észrevétel. - - 

Kunfehértó Községi Önkor-

mányzat 

Levelében közli, hogy a módosításokhoz hozzájárul. Az eljárás további szaka-

szában nem kíván részt venni. 

igen Nem igényel változtatást a tervben. 

Pirtó Községi Önkormányzat Nem érkezett észrevétel. - - 

Tázlár Községi Önkormányzat Nem érkezett észrevétel. - - 

Zsana Községi Önkormányzat Nem érkezett észrevétel. - - 

Magyar Telekom Távközlési Nyrt.  Nem érkezett észrevétel. - - 

DIGI Távközlési és Szolg. Kft.  Nem érkezett észrevétel. - - 

EDF-Démász NyRt. Kirendeltség  Nem érkezett észrevétel. - - 

GDF-SUEZ Égáz-Dégáz Zrt.Kkh. Nem érkezett észrevétel. - - 

Kiskunsági Víziközmű-

Szolgáltató Kft.  

Levelében közli, hogy a módosítás ellen kifogást nem emel. igen Nem igényel változtatást a tervben. 

Halas-kábel TV Szolgáltató Kft.  Nem érkezett észrevétel. - - 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Levelében írja: igen Nem igényel változtatást a tervben. 



 

 
I. fokú építési hatóság, mint vé-

leményező partner 

Külön egyeztetésen jelezte, hogy a szabályozási tervlapon (SZ-2) néhány helyen 

szerkesztési vonalak maradtak vissza, melyeket törölni szükséges. A 319, 4658, 

41833/2-8 és 41932/2-5 helyrajzi számú telkek átosztása már megvalósult, ezért 

az irányadó telekhatárok törölhetők. Az 1 helyrajzi számú telek (városháza) be-

építési módot jelző kódszáma 9, tehát a szabályozási tervlapon nem kell lehatá-

rolni az építési helyet.  

igen, 

korrekci-

ókkal 

Az észrevétel alapján a kért technikai jellegű változta-

tások megtörténtek. 

 





3. Melléklet az Előterjesztéshez 

 

 

 


