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Hirdetmény 

 

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 eszközeinek 2021. 

évi teljes egyeztetési eljárás keretében történő módosítása partnerségi véleményezési eljárása 

munkaközi tájékoztató szakaszát. 

A fennálló veszélyhelyzet és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a 

járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdése alapján a 

véleménynyilvánítás nem személyes formáját biztosítjuk kizárólag elektronikus úton 2021. 

augusztus 8-án éjfélig a vfejlesztes@kiskunhalas.hu e-mail címre beküldött elektronikus levél, 

vagy az Önkormányzat hivatali kapujára küldött elektronikus üzenet formájában. 

 

A módosítás részletes szakmai leírása elérhető a készítő cég honlapján is az ujleptekbt.hu oldalon, a 

„Kiskunhalas” menüpont alatt, a „folyamatban lévő tervanyag” menüponton belül, az „egyéb 

tervanyagok” között, a „2021_módosítás_teljes_eljárás” mappában, továbbá Kiskunhalas Város 

honlapján a  

kiskunhalas.hu 

 

oldalon, a városháza / dokumentumok / partnerség menüpont alatt. 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt dokumentumok tervezetei – a változások kiemelésével – elérhetőek a 

készítő cég honlapján keresztül, az ujleptekbt.hu oldalon, a „Kiskunhalas” menüpont alatt, a 

„folyamatban lévő tervanyagok” között. A helyi építési szabályzat (HÉSZ) és a szabályozási tervlapok 

(SZ-1, SZ-2, SZ-3) közvetlenül a „folyamatban lévő tervanyag” menüben, míg a szerkezeti tervlapok 

(TSZT-1 és TSZT-2) a „folyamatban lévő tervanyag” menüponton belül az „egyéb tervanyagok” 

között, a „2021_módosítás_teljes_eljárás” mappában találhatóak. 

 

Kiskunhalas, 2021. július 16. 
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