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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
Előterjesztése 

a Képviselő-testület  2017. szeptember 28 -i  ülésére 
Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat 2017. évi módosításának 

jóváhagyása tárgyában 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület a 25/2017. Kth. határozatában a településszerkezeti terv és a helyi 
építési szabályozás módosításának elindításáról döntött.  

A módosítás az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készült a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Elj.) 45. § átmeneti rendelkezései szerint. Az eljárásrend a 41. §-ban 
foglalt egyszerűsített módozatú volt. 

A tervezett változások Kiskunhalas Város jelenleg hatályos Településrendezési eszközeit 
érintik, melyek a következők: 

• 249/2001. Kth. határozattal elfogadott Településszerkezeti terv és leírás, módosítva a 
241/2002. Kth., a 172/2003. Kth., a 200/2004. Kth., a 76/2006. Kth., az 59/2009. Kth., 
a 178/2010. Kth., a 241/2011. Kth., a 283/2012. Kth., a 209/2015. Kth. és a 91/2017. 
Kth. határozattal 

• 8/2001.(III. 1.) Ktr. számon megállapított, a szabályozási terveket mellékleteiben 
tartalmazó Helyi Építési Szabályzat, módosítva a 25/2002.(XI.28.) Ktr., a 
17/2003.(VII.31.) Ktr., a 27/2005. (VI. 29.) Ktr., a 13/2006. (III. 29.) Ktr., a 12/2009. 
(IV. 01.) Ktr., továbbá a 13/2010.(IX.29.), a 32/2011. (XI. 30.), a 32/2012.(IX.28.), a 
20/2013.(IX.27.), a 26/2015. (IX. 25.) és a 13/2017. (III. 31.) önkormányzati 
rendeletekkel. 

A módosítás véleményezése 2017. év nyarán az Elj. 9. melléklet szerint kötelezően 
bevonandó és a környezetvédelemért felelős egyéb államigazgatási szervek, a megyei, 
valamint a szomszédos települési önkormányzatok és a közműszolgáltatók részéről 
megtörtént. Sor került a Partnerség véleményezésre is a Kiskunhalas Város 
településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017.(V.26.)  önkormányzati rendelet előírásai 
szerint.  

Az eltérő vélemények tisztázására tervtárgyalás zajlott le 2017. augusztus 17-én. 
Önkormányzatunk – indoklás mellett – fenntartotta módosítási szándékát a Katona József utca 
– Kossuth Lajos utca – Dékáni Árpád utca által határolt telekcsoport ügyében, amelynek 
tervezete nem ütközik jogszabályba, de szakmailag kifogásolta az állami főépítész.  

Az észrevételek figyelembe vételének és a tervezetbe való beillesztésének módját a 
Képviselő-testület 2017. szeptember 1-jén a 245/2017. Kth. határozatával elfogadta és a 
tervanyag végső állami főépítészi véleményezésre bocsátásáról döntött. A tervanyagot és 
terviratokat 2017. szeptember 4-én megküldtem záró véleményezésre az állami főépítész 
jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak. A beérkezett záró vélemény az 
Előterjesztés mellékletéban olvasható, a levél értelmében a módosítás jogszerűen 
jóváhagyható.  



 

 

A végső véleményezésre bocsátott teljes tervdokumentációt már megismerhette a T. 
Képviselő-testület a 2017. szeptember 1-jei ülésre előterjesztett anyagból, amely jelenleg is 
elérhető a következő web-helyen:  

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

A módosítás elfogadása két lépcsőben, egy határozati döntéssel és egy rendelet-alkotással 
történik. A Településszerkezeti terv változtatásait határozattal, a Helyi Építési Szabályzat 
módosítását rendelet formájában hagyhatja jóvá a képviselő-testület.  

Indoklás a határozati javaslathoz 

Vállalkozások kérelmei nyomán módosul a szerkezeti terv. A módosítás Felső-Kistelek 
külterületrészen a „csontüzem”-ként ismert telephely körüli védőterület telekalakítással 
történő megvalósulását segíti, az Ezüst-tó horgász-pihenőhely új területfelhasználási 
kategóriába való átsorolásával a létesítmény funkció-fejlesztését biztosítja, a Henger utca 
gazdasági terület kiterjesztésével a malom területbővülését teszi lehetővé. Ugyancsak 
funkció-fejlesztést céloz a TV Településközpont vegyes terület térnyerése a Mátyás téren, a 
Keceli úton, valamint a Katona József utca – Kossuth Lajos utca – Dékáni Árpád utca által 
határolt telekcsoportnál.  

Az Ipari Parkban a gazdasági területfelhasználáson belül történik változás: a jelenlegi KG 
kereskedelmi szolgáltató kategória helyébe az IG iparterület lép, mivel kedvezőbbek a 
megvalósítás forráselérési lehetőségei.  

A Kertvárosban a kijelölt gyűjtőút nyomvonal korrekciójára kerül sor, amely a tulajdonosnak 
és a városnak egyaránt előnyös. 

Szabályozási változások indoklása 

A rendelet-tervezet általános indokolása: 

A Felső-Kisteleket érintő módosítás a külterületi szabályozási terven (SZ-1) jelenik meg. A 
többi szerkezeti tervi módosítás az SZ-2 tervben eredményez változtatást.  

További módosítások is történnek az SZ-2 tervlapon, melyek a szerkezeti tervet nem érintik, 
csak a szabályozást változtatják meg (12 helyszínen a közterületi leszabályozás, az építési 
hely, a beépítettség megengedett mértéke, a legkisebb kialakítható telekméret, a kötelező 
építési vonal vagy egyéb övezeti előírások módosítása). 

Részletes indokolás: 

A rendelet-tervezet 1. §-a a HÉSZ szabályozási tervi mellékleteinek módosításáról 
rendelkezik.  

A rendelet-tervezet 2. §-a új rendeltetési kategóriát (Kh jelű horgásztanya) illeszti a HÉSZ-be.  

A 3. § a közterület-szélesítéssel érintett („leszabályozott”) telkek helyzetét könnyíti azzal, 
hogy beépítésüket lehetővé teszi olyan esetben is, ha a leszabályozás következtében a 
telekterület az övezetben előírt méret alá csökken. 

A.4. § az Ezüst-tó „Kh” övezetének létrehozása miatt került bele a HÉSZ-be, megszabva 
annak előírásait. 

Az 5. § a szabályozási tervek jelmagyarázatának változásait helyezi hatályba a HÉSZ 3. 
mellékletének cseréjével. 

A 6. § a) pont a Különleges beépítésre nem szánt terület alcímben kiegészíti a területek 
zárójeles felsorolását a Kh horgásztó jelével. 



 

 

A 6. § b) pont lehetővé teszi, hogy SP jelű sportterület telkén az övezetre előírt 
építménymagassági értéknél alacsonyabb építmények is elhelyezhetők legyenek. 

A 7. § az alternatív energiaellátási építmények elhelyezési lehetőségéről szóló helyi előírást 
töröl, mivel az országos jogszabály szerint ilyen építmény – egyéb feltételekkel – bármely 
övezetben elhelyezhető. 

A 8. § hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

(A jogalkotásról szóló szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján) 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell. 
A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 

Fentiek alapján a rendeletmódosításnak a várható következményeiről – az előzetes 
hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom: 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelet társadalmi egyeztetése a helyi Partnerségi szabályokat rögzítő 19/2017.(V.26.) 
önkormányzati rendelet szerinti rendben zajlott le, a lakosság tájékoztatása és észrevételeinek 
figyelembe vétele biztosított volt. Eltérő vélemény nem fogalmazódott meg. A tervező iroda 
honlapján megtekinthetők voltak az előzmények és a módosítás dokumentumai. A lakosság 
által kezdeményezett ügyeket is kezel a módosítás, közvetlenül segítve ezzel a lakosság 
építési szándékainak megvalósulását. 
Közösségi célt támogat a buszállomás épület bővítésének megalapozására szolgáló módosítási 
pont. 
A rendelkezések gazdasági hatásai előnyösek, mivel a jelenleg hatályos építési előírásokat a 
kérelmeknek megfelelően, a vállalkozás-fejlesztést támogatva változtatják meg.  
A szabályozás környezeti és egészségügyi következményei 
A terv alátámasztó munkarésze elemzi a változtatások környezetvédelmi hatásait, egyebek 
mellett a zaj- és a levegőtisztaságra gyakorolt hatásokat is. Megállapítja, hogy az eredeti 
tervhez képest a település egészére nézve számottevő változást nem eredményeznek.  
Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A feltételeket a módosítás nem változtatja meg, nem ró plusz terheket az önkormányzatra. 
Helyi szabályzat módosításának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A módosítás elmaradása megnehezítené az önkormányzati építési programok és lakossági-
vállalkozási fejlesztési szándékok megvalósítását, ami távlatban más területeken is hátrányos 
hatásokat idézne elő. 
Rendelet alkalmazásának szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 



 

 

A feltételeket a módosítás nem változtatja meg jelentős mértékben, nem ró plusz terheket az 
önkormányzatra.  

Tájékoztatásul jelzem, hogy az előterjesztett anyag bármely módosítása az eljárásnak ebben a 
szakaszában csak oly módon lehetséges, hogy a véleményezést újra meg kell nyitni a 
Partnerek és az állami főépítész jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal felé, 
vagy – a változtatások jellegétől függően – az állami szervek irányába is. Ez idővesztést 
jelenthet, ami közcélú ügyekben közvetlenül kárt okozhat településünknek. Ezért az esetleg 
vitára okot adó módosítási tételeket célszerű inkább kiejteni, mint azok miatt a jóváhagyást 
megakasztani. 

A határozat-tervezetről és a rendeletről születő pozitív döntés esetén a módosított terv, 
valamint az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.  
Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozat-tervezet 
valamint a rendelet-tervezet minősített többséggel történő elfogadását. 
 
 
 
Határozat javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja 
Kiskunhalas város 29/2001. Kth. számú határozatával jóváhagyott –legutóbb 91/2017. Kth.-
val módosított- Településszerkezeti tervét. 
 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter főépítész 
Határid ő:   hatályba lépéskor 
Értesül: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi 

osztályvezető 
 
 
 
 
 
Kiskunhalas, 2017. szeptember 18. 
 
 
 
 
 
         Fülöp Róbert s.k. 
            polgármester 



 

 

 
Melléklet a …/… számú határozathoz: 

 
Településszerkezeti terv módosítások leírása 

 

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

 
1. Felső-Kistelek határrészen kijelölt erdőterület kiegészítése a 0620/19 helyrajzi számú 

telken kijelölt mezőgazdasági területből (2,1 hektár). 

Indoklás: A tulajdonosok közötti előzetes megállapodásnak megfelelően a 0619/8 hrsz. alatti 
tanyás telek kiegészülhet, a telekhatár-rendezést nem akadályozza a területegységeket jelenleg 
elválasztó határvonal.  

T-1 Településszerkezeti terv módosított részlete (Felső-Kistelek)  

 

Módosítással érintett terület súlyponti EOV-koordinátái: 679950 / 125970. 



 

 

2. Ezüst-tó (hrsz.: 42091, 42092, 42093, 42094, 42095, 42101, 42102, 42103, 42104, 
terület: 6,7 hektár) területének átsorolása jóléti jellegű különleges beépítésre nem 
szánt területbe (Kh: különleges horgásztanya). Az új elem a jelmagyarázatba is 
bekerül. 

Indoklás: A tulajdonos fejlesztését támogatja a módosítás, ezáltal Kiskunhalas rekreációs 
célú szolgáltatási kínálata bővül, a gazdaság fejlődik. 

T-2 Településszerkezeti terv módosított részlete (Ezüst-tó környéke)  

 

Jelmagyarázat:  

 
Módosítással érintett terület súlyponti EOV-koordinátái: 682160 / 1222330. 

3. Henger utcai malom (hrsz.: 745) KG jelű gazdasági területének bővítése a területhez 
csatlakozó kisvárosias lakótelkekkel (hrsz.: 742, 743, 744, 746, 747, terület: 0,3 
hektár).  

Indoklás: A Szatmári Malom Kft. megvásárolta a környező lakóingatlanokat a telephely 
bővítéséhez. A cég gazdaságfejlesztést hajt végre, bővíti gyártó- és tárolókapacitását, ezzel a 
város gazdaságát erősíti. A vasútvonal menti fekvés is indokolja a bővítést. 

T-2 Településszerkezeti terv módosított részlete (Henger utca)  

 



 

 

Módosítással érintett terület súlyponti EOV-koordinátái: 684060 / 121580. 

4. Volt kenyérgyár tömbje (Gimnázium utca – Mátyás tér, hrsz.: 4680, 4681, terület: 0,5 
hektár) átsorolása településközpont vegyes területbe.   

Indoklás: A TV településközpont vegyes kategória jobban megfelel a kialakult használati 
módnak és lehetővé teszi a funkciók bővítését. 

T-2 Településszerkezeti terv módosított részlete (Belváros)  

 

Módosítással érintett terület súlyponti EOV-koordinátái: 683550 / 120850. 

5. Kossuth Lajos utca – Katona József utca – Dékáni Árpád utca KL övezet (hrsz.: 4770, 
4771, 4772, 4775, terület: 0,2 hektár) átsorolása településközpont vegyes területbe. 

Indoklás: A telekcsoport városközponthoz méltó hasznosítását ösztönzi az átsorolás, 
tulajdonosi kérelem alapján. 

T-2 Településszerkezeti terv módosított részlete (Belváros)  

 

Módosítással érintett terület súlyponti EOV-koordinátái: 683750 / 120870. 



 

 

 

6. Ipari Park vasútvonal menti része (a terület gyűjtőútjáról megközelített telekcsoport, 
terület: 9,8 hektár) átsorolása ipari gazdasági területbe.  

Indoklás: Az Ipari Park gyűjtőútjának kiépítéséhez támogatás szükséges, amelynek feltétele az 
útról megközelített terület ipari besorolása. 

T-2 Településszerkezeti terv módosított részlete (Ipari Park)  

 

Módosítással érintett terület súlyponti EOV-koordinátái: 685300 / 120680. 

7. Kertvárosi „körút” (gyűjtőút) határának módosítása (útépítési terület kiegészítése) a 
41711 helyrajzi számú teleknél (terület:80 m2).  

Indoklás: A Kertvárost övező tervezett gyűjtőút nyomvonala kedvezőbb ívsugárral alakítható 
ki, egyidejűleg az érintett magántelek a tulajdonos kérelmének megfelelően osztható meg. 

T-2 Településszerkezeti terv módosított részlete (Kertváros)  

 

Módosítással érintett terület súlyponti EOV-koordinátái: 681320 / 120610. 



 

 

8. Keceli úti autószalon és környékének (hrsz.: 7928, 7929, 7930,/1, 7931, 7937, 7939/2, 
7939/3, terület: 1,2 hektár) településközpont vegyes területbe sorolása. 

Indoklás: A területen sokrétű funkciók jelentek meg (lakás, üzlet, járműszalon- és szerviz), 
melyek további fejlődése csak a TV településközpont vegyes kategóriában lehetséges. 

T-2 Településszerkezeti terv módosított részlete (Keceli út)  

 

Módosítással érintett terület súlyponti EOV-koordinátái: 681590 / 119970. 
 

 



 

 

 
INDOKLÁS  

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/…. (……..) számú rendeletéhez 
 

Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervének jóváhagyásáról 
szóló 8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelet módosításáról 

 
1. A rendelettervezet összeállításának társadalmi, gazdasági, szakmai okai 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe tartozik a településrendezés. 

Az önkormányzat településrendezéssel összefüggő általános feladatait az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény határozza meg, mely rögzíti, 
hogy „a településrendezés során biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelő 
felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel”. A HÉSZ módosítása közérdekből és a 
Képviselő-testület által támogatott magánérdekek érvényesülése céljából születik meg. 

 
2. A rendelettervezet összeállításának társadalmi, gazdasági, szakmai céljai 

A HÉSZ módosítás a helyi lakosok és vállalkozás, továbbá az Önkormányzati Hivatal által 
kezdeményezett ügyekben biztosítja a településfejlesztési elképzelések megvalósulását.  
 
3. A javasolt szabályozás várható hatásai 

A szabályozási változások következtében közcélú és magánberuházások indulhatnak, melyek 
javítják a közterületek állapotát, a lakhatási feltételeket és növelik a város gazdasági erejét, 
ezáltal pozitív hatást gyakorolnak Kiskunhalas jövőjére. 

 

Kiskunhalas, 2017. szeptember 18. 

 

Fülöp Róbert 
 polgármester 

 



 

 

 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/…. (….) 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 Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2017. 
 
 
Komlósné dr. Fekete Anikó 
 jegyző 
 



 

 

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

 



 

 

Előterjesztés melléklete: Állami Főépítész záró véleménye 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


