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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2019. október 31-i ülésére 
Kiskunhalas Város településszerkezeti tervének egy 49,9 MW-os naperőmű tervezett 

területére vonatkozó részleges módosítása tárgyában 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 89/2019. határozatában a hatályos településrendezési eszközei módosí-
tásának elindításáról döntött a Naboo Solar Park Kft. kérelme alapján egy legfeljebb 49,9 MW 
névleges beépített kapacitású napenergiát hasznosító fotovoltaikus kiserőmű tervezett terüle-
tére vonatkozóan, mely összességében mintegy 99,05 hektárt tesz ki. 

Az erőmű tervezett kapacitására tekintettel a településrendezési eszközök módosítása csak 
úgy lehetséges, ha az a hatályos megyei területrendezési tervekben is szerepel. Mivel Bács-
Kiskun megye területrendezési tervében nem szerepelt a településen megfelelő terület 
napelempark létesítésére, így annak elhelyezése érdekében területrendezési hatósági eljárást 
kellett lefolytatni. Az eljárás lefolytatásra került, és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítésze BK/TH/4207-13/2019. hivatkozási számú határozatában a vonatkozó tér-
ségi területfelhasználási engedélyt megadta, mely engedély birtokában a területrendezési terv 
módosítása nélkül is szerepeltethető a tervezett területfelhasználás a helyi településrendezési 
eszközökben. 

A módosítás terve 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 koncep-
cióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet (továbbiakban: Elj.) 45. § átmeneti rendelkezései szerint. Az egyeztetési eljárás az Elj. 
32. § (6) bekezdés c) pontja értelmében tárgyalásos rendben folyt le. 

A tervezett változások Kiskunhalas Város jelenleg hatályos Településrendezési eszközeit érin-
tik, melyek a következők: 

• 249/2001. Kth. határozattal elfogadott Településszerkezeti terv és leírás, 
• 8/2001.(III. 1.) Ktr. számon megállapított, a szabályozási terveket mellékleteiben tar-

talmazó Helyi Építési Szabályzat. 

A módosítás társadalmi egyeztetése Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Kiskunhalas Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kap-
csolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017.(V.26.) 
rendelete szerint megtörtént. A lakossági fórum 2019. szeptember 16-án lezajlott, melyen a 
beruházón és a tervezőkön kívül nem képviselte magát más, és az írásos véleményezésre biz-
tosított időszakban (a fórum előtti és utáni 8 napban) sem érkezett be észrevétel. A Partnerségi 
véleményezést a Képviselő-testület 164/2019. Kt. határozatában zárta le, melynek megfelelő-
en a tervanyag megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépíté-
széhez szakmai véleményezésre. 

A 2019. október 21-én, az Állami Főépítész által összehívott tárgyaláson a megyei főépítész, 
az önkormányzat, a beruházó, a tervezők, és a katasztrófavédelem képviselői voltak jelen. Az 
Állami Főépítész ismertette a beérkezett véleményeket, melyek összeségében elfogadásra 
javasolták tervezetet, ellentétes vélemény nem született. 



A tárgyaláson a megyei főépítész a módosítást támogatta, valamint a készülő új megyei terü-
letrendezési terv véleményezésére hívta fel a figyelmet. 

Az Állami Főépítész javaslatot tett beültetési kötelezettség előírására a Keceli út irányából a 
tajba illesztés érdekében, de a jelenlévők a javaslat megtárgyalása után - tekintettel arra, hogy 
a javaslat nem jogszabályon alapuló vélemény - elvetették azt. A katasztrófavédelem üzem-
biztonsági szempontból tartotta kifogásolhatónak a javaslatot, a tervező álláspontja szerint az 
országos közút meglévő fásítása megfelelő takarást biztosít az út irányából tájképi szempont-
ból, a beruházó pedig az engedélyes tervek áttervezése, az esetleges kapacitás csökkenés, és a 
beruházás megvalósításának az ütemtervére való tekintettel nem támogatta a javaslatot, így az 
figyelmen kívül hagyásra került. 

Az állami főépítész ezen felül kérte, hogy a készülő megyei területrendezési terv egyeztetési 
fázisában az önkormányzat jelezze majd a kidolgozó felé, hogy a területfelhasználási enge-
dély alapján fel kell tüntetni az erőművet a megyei területrendezési tervben. 

A jelenlévők egyetértéssel zárták le a tárgyalást, a végső szakmai véleményezésre bocsájtott 
anyag így változatlan formában érhető el továbbra is a város honlapján a 

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

útvonalon, a „49,9 MW-os naperőmű területének módosítása - egyeztetési anyag” letöltési 
linken keresztül. 

Az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyv kivonata az előterjesztés részét képezi. (lásd. 
következő oldal). Az Állami Főépítész záró véleménye az előterjesztés készítésekor még 
nem állt rendelkezésre, azonban az egyeztető tárgyaláson biztosította a megjelenteket, 
hogy a testületi ülés időpontjáig kiadásra fog kerülni. Amint a záróvélemény megérke-
zik, az előterjesztéshez csatolásra fog kerülni és a módosítás elfogadása előtt ismertetés-
re kerül a testülettel. 

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 

A Naboo Solar Park Kft. kérelme nyomán módosul a város jelenleg hatályos szerkezeti terve. 
Kiskunhalas területfelhasználási rendszerét a módosítás jelentős mértékben nem változtatja meg. 
A módosítási területen a hatályos Településszerkezeti Terv MV jellel jelölt tájvédelmi jellegű 
(külterjes) gazdálkodásra javasolt általános mezőgazdasági területet, amely helyett a módosítás 
során beépítésre nem szánt különleges terület kerül kijelölésre – kutatás-, fejlesztés megújuló 
energiaforrás területe formájában. E területfelhasználási egység a jelenleg hatályos Településszer-
kezeti Tervben már szerepel, kijelölésével a legmegfelelőbb feltételek biztosíthatók a tervezett 
beruházás számára. 

A tervezett napelempark a várható 30 éves működési ideje alatt jelentős mértékben hozzájárul 
a település adóbevételéhez és ipari fejlődéséhez. A beruházás az építési és üzemeltetési szaka-
szaiban közvetlen és közvetett módon is új munkahelyeket tud biztosítani a településen élők-
nek. 

A tervezett erőmű évente jelentős mennyiségű CO2 kibocsátásától óvja meg a Földet, ami 
levegőminőség szempontjából új erdők telepítésével egyenértékű hatással bír, hozzájárul Ma-
gyarország energia-ellátásbiztonságának növeléséhez és segít megvalósítani a klímavédelmi 
elvek mentén kitűzött megújuló energiaforrás hasznosítás célértékét. 
  



Az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvének kivonata: 

 



 

 



 

 

Tájékoztatásul jelzem, hogy az előterjesztett anyag módosítása az eljárásnak ebben a szaka-
szában 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. 

A határozat-tervezetről születő pozitív döntés esetén a módosított szerkezeti terv a kihirdetést 
követő napon lép hatályba. Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet a határozat-tervezet minősített többséggel történő elfogadására. 
 

 
 

 

 
  



Határozati javaslat:  
 
Kiskunhalas város Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés alapján az alábbi döntést 
hozza: 
 
1) Kiskunhalas város Önkormányzatának képviselő-testülete a 249/2001. önkor-
mányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet módosítja. 
2) A szerkezeti terv leírását jelen határozat 1. melléklete szerinti tervlapon lehatá-
rolt területre vonatkozóan módosítja az alábbiak szerint: 
- Különleges beépítésre nem szánt terület – kutatás-, fejlesztés, megújuló energia-
forrás területének kijelölése az 5309 j. Kecel-Kiskunhalas összekötő úttól délre. 
3) Jelen módosítás során Kiskunhalas területfelhasználási változása a következők 
szerint alakul: 
 

Módosítási feladat 
Terület 
mérete 

(ha) 

TSZT módosítás 
Hatályos terv 

szerinti terület-
felhasználás 

Tervezett 
terület-

felhasználás 
Különleges beépítésre nem szánt terület 
– kutatás-, fejlesztés, megújuló energia-
forrás területének kijelölése 

99,0474 MV EN 

 
4) A Településszerkezeti Terv T-1 jelű Településszerkezeti terv – igazgatási terület 
tervlapja jelen határozat mellékletét képző T-1M jelű, a módosítás területi hatályán be-
lül ábrázolt szerkezeti tartalommal módosul.  
 
Határidő: 2019. november 15. (a jóváhagyott anyag nyilvánosságának biztosítására és 
államigazgatási szerveknek történő megküldésre) 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter főépítész 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 
 
Tóth Péter főépítész, általa: tervező, beruházó (Naboo Solar Park Kft.)  
 
Kiskunhalas, 2019. október 22. 

 
 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 

 
 
 



Melléklet a …/2019. számú határozathoz: 
 


