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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2019. július 19-i rendkívüli ülésére 

Kiskunhalason hulladékhasznosítási és bányászati tevékenység céljára igénybe venni 

tervezett területek rendezési terv módosítási ügye – módosítási terv záró véleményezésre 

bocsátása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület (továbbiakban: testület) a 2019. március 28-án megtartott ülésén 

54/2019. határozatában kiemelt fejlesztési területté nyilvánította azokat a Keceli út közelében 

lévő külterületi földrészleteket, amelyeken a Halas Bagger Kft. (továbbiakban: Kft.) a meglé-

vő homokbánya rekultivációjához szükséges hulladékkezelési tevékenységet kíván végezni. A 

testület a május 29-i ülésén a 104/2019. számú döntésével a korábbi határozatot módosította, 

kiterjesztve a kiemelt fejlesztési területet további két telekre annak érdekében, hogy azokat a 

bányászati célú különleges rendeltetésből a már lezajlott rekultivációjuknak megfelelő mező- 

és erdőrendeltetésbe lehessen átsorolni.  

A kiemelt fejlesztési terület módosítási tervének egyeztetése a településfejlesztési koncepció-

ról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

32. § (6) bekezdés c) pontja értelmében tárgyalásos eljárás keretében zajlik, mely jelentősen 

meggyorsítja a településrendezési eszközök módosítását a szokásos folyamathoz képest.  

A tárgyalásos eljárás esetében az elkészült módosító javaslatot először partnerségi egyeztetés-

re kellett bocsátani. 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.) önkor-

mányzati rendelet állapította meg. A 2019. június 26-án elkészült módosítási tervet ennek 

megfelelően partnerségi egyeztetésre bocsátottuk, melynek keretében a közzététel mellett 

lakossági fórum is megrendezésre került 2019. július 8-án.  

A lakossági fórumon nem volt érdeklődés a téma iránt és az írásos véleményezésre biztosított 

időszakban (a fórum előtti és utáni 8 napban) sem érkezett be észrevétel. A tervanyag tartal-

mán nem kellett változtatni, az továbbra is megtalálható a város honlapján az alábbi, 

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

elérési útvonalon, a „3.) Halas-Bagger Kft. területének módosítása” címszó alatt. 

A tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályok szerint a beérkezett véleményeket ismertetni 

kell a testülettel, amely azok ismeretében dönt azok elfogadásáról vagy el nem fogadásá-

ról, majd ezt követően lehet megküldeni az állami főépítésznek, aki az anyag átvételét köve-

tően egyeztető tárgyalást hív össze az államigazgatási szervekkel és az érintett szomszédos 

önkormányzatokkal. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, majd állami főépítész a 

jegyzőkönyvet és záró szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a tele-

pülésrendezési eszköz elfogadásához. 

 

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


A tervanyag a testület korábbi határozatainak megfelelően készült el és ellene nem emeltek 

kifogást a Partnerségben résztvevők, ezért az előterjesztésben foglaltak, valamint az elektro-

nikusan csatolt dokumentum alapján kérem a tisztelt testületet a határozati javaslat megtár-

gyalására és elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a telepü-

lésrendezési eszközök módosítási terve, amely a kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 

0181/5; 0181/68; 0181/19 (telekalakítás után 0181/78); 0181/56; 0181/64; 0181/65; 

0181/66; 0181/70; 0181/71; 0181/72; 0181/73 (telekalakítás után 0181/78 és 0181/72) 

hrsz.-ú földrészleteket 0145 (összes alátöréssel), a 0146/29; a 0153 (összes alátöréssel) és 

0159/66-72 helyrajzi számú telekcsoportra készült, a partnerségi egyeztetés során a 

partnerek részéről kifogásoló véleményt nem kapott, ezért a tervanyagban foglaltakkal 

egyetért és megbízza a Polgármestert a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatá-

sának kezdeményezésével. 

 

 

Határidő:   2019. július 31. a végső vélemény megkérésére 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-

zető 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető általa: tervező 

 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Kiskunhalas, 2019. július 16. 

 

 

 

 

                          Fülöp Róbert s.k. 


