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ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2019. október 31-i ülésére 
Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról 

szóló 8/2001.(03.01.) számú rendeletének egy 49,9 MW-os naperőmű tervezett területére 
vonatkozó részleges módosítása jóváhagyása 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. 

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 eljárás az Elj. 32. § (6) 
bekezdés c) pontja értelmében tárgyalásos rendben folyt le. 

A beruházás ismertetése, az egyeztetési eljárás lépései és az egyeztető tárgyalás eredménye, 
valamint az arról készült jegyzőkönyv a településszerkezeti terv módosításáról szóló előter-
jesztésben részletesen ismertetésre került, ezért jelen előterjesztés csak a helyi építési szabály-
zat (HÉSZ) módosítását ismerteti. 

Szabályozási változások indoklása 

Jelen módosítás során elsősorban a napelemek elhelyezésére szolgáló övezet kijelölése és az 
arra vonatkozó építési szabályok megalkotása volt a cél. Kiskunhalas hatályos helyi építési 
szabályzata tartalmaz különleges beépítésre nem szánt terület – kutatás-, fejlesztés megújuló 
energiaforrás terület, En jelű övezetet, amely területfelhasználási szinten megfelelő a tervezett 
beruházás számára, a helyi építési szabályzat által erre az övezetre megfogalmazott előírások 
azonban nem biztosítanak megfelelő beépítési paramétereket. Ez alapján a helyi építési sza-
bályzatba egy új, EN2 jelű övezet kerül bevezetésre. A meglévő EN övezet elsősorban a ki-
sebb, 0,5 MW alatti erőművek elhelyezésére biztosít lehetőséget, azonban a tervezett erőmű 
ezek kapacitásának közel százszorosa lesz, ami miatt a területen egy új alállomást kell létesí-
teni, mely méreteiben eltér a 0,5 MW-os erőművek kezelő épületeitől. 

Az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos állapota szerinti 30/B.§ (3) bekezdése alapján „a 
különleges beépítésre nem szánt területeken épületek legfeljebb 2%-os beépítettséggel he-
lyezhetők el.” Ezen előírás alapján tehát a területen új épület elhelyezése csak 2%-os beépí-
tettséggel lenne lehetséges, amely a tervezett alállomás és egyéb kiszolgáló épületek számára 
kevésnek bizonyul. 

Az OTÉK jelenleg hatályos állapota szerint „a különleges beépítésre szánt területen épület – 
legfeljebb 10%-ig – a helyi építési szabályzatban megengedett beépítettséggel helyezhető el” 
(OTÉK 30/B. § (4) bekezdés), így az önkormányzati szándék nem mond ellent a magasabb 
rendű jogszabályok szándékának, csupán a hatálybalépés időpontjainak eltolódásáról van szó. 
A településrendezési eszközök teljes közigazgatási területre vonatkozó felülvizsgálata jelen-
leg folyamatban van, az ütemezés szerint várhatóan az év végén kerül elfogadásra. Az év vé-
gétől tehát akár 10% is lehet majd a beépítettség a területen, jelen módosítást azonban még a 
2012.-ben hatályos OTÉK szabályai szerint kell elfogadni, így az átmeneti időszakra az 



OTÉK ezen szabályának alkalmazása alól felmentést kell kérni az illetékes kormányhivataltól, 
melyet a véleményezést lefolytató Állami Főépítésznek kell beterjeszteni. 

Fentieket figyelembe véve az OTÉK 111.§ és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 28.§ (4) be-
kezdés alapján EN2 övezetben az OTÉK-tól való eltéréshez történő hozzájárulás szükséges a 
megengedett legnagyobb beépíthetőség (5%) tekintetében. 

Az OTÉK-tól való eltérés iránti kérelem együtt került beterjesztésre a szakmai véleményezés-
re irányuló kérelemmel, az Állami Főépítész az eltérés alkalmazását támogatta, mely nyilat-
kozat az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvében is rögzítésre került. A jegyzőkönyv erre vonat-
kozó kivonatát alább mellékelem. 

 

Az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyvet az állami főépítész 2019. október 22-én 
megküldte, a záró véleménye viszont az előterjesztés készítésekor még nem állt rendel-
kezésre. Az egyeztető tárgyaláson azonban biztosította a megjelenteket, hogy a testületi 
ülés időpontjáig megküldi az önkormányzat részére azt az elfogadáshoz. Amint a 
záróvélemény megérkezik, az előterjesztéshez csatolásra fog kerülni, és elfogadás előtt 
ismertetésre fog kerülni. 

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 Partne-
rek és az Állami Főépítész jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal felé, vagy 
– a változtatások jellegétől függően – az állami szervek irányába is. 

A rendeletről születő pozitív döntés esetén az a kihirdetést követő napon lép hatályba. Az elő-
terjesztésben foglaltak alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet minősí-
tett többséggel történő elfogadását. 
 

Kiskunhalas, 2019. október 22. 
 

Fülöp Róbert s.k. 
 polgármester 

  



 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2019. (...) önkormányzati rendelete 
Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról 

szóló 8/2001.(03.01.) számú rendeletének módosítása tárgyában 

Általános indokolás: 

Az előterjesztés szöveges része képezi az általános indokolást. 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) 
IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 21. § (1) és (2) bekezdése értelmében „a központi 
költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról 
szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni. 
A kormányrendelet, a miniszteri rendelet, a miniszterelnöki rendelet, a Magyar Nemzeti Bank 
elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete, valamint az önkor-
mányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az in-
dokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jog-
szabály 
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következmé-
nye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve 
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.” 

Tekintettel arra, hogy jelen rendelet módosításnak jelentős társadalmi, gazdasági hatása, kör-
nyezeti és egészségi következménye, így az indokolást közzé kell tenni.  

Részletes indokolás: 

1. §-hoz 

A rendelet-tervezet 1. §-a a rendelet mellékletének (SZ-1 szabályozási terv) módosításáról 
rendelkezik, mely az új EN2 jelű övezet területi kiterjedésének pontos lehatárolását biztosítja. 

2. §-hoz 

A rendelet-tervezet 2. §-az EN-2 jelű övezet szabályait a már kiadott engedélyekkel és a ter-
vezett fejlesztésekkel összhangban állapítja meg az elhelyezhető építmények körét, meghatá-
rozza az övezetbe tartozó ingatlanok beépítésének részletes feltételeit. 

3. §-hoz 

A 3. § hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

Kiskunhalas, 2019. október ….. 

 
Fülöp Róbert Komlósné Dr. Fekete Anikó 
polgármester jegyző 

 
  



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2019. (...) önkormányzati rendelete 
Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról 

szóló 8/2001.(03.01.) számú rendeletének módosítása tárgyában 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészí-
tője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat ered-
ményéről 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 követ-
kezményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétele-
ket. 

Fentiek alapján a rendeletmódosításnak a várható következményeiről – az előzetes ha-
tásvizsgálat 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 
figyelembevétele biztosított volt. Eltérő vélemény nem fogalmazódott meg. A városi és a ter-
vezői honlapon megtekinthetők voltak az előzmények és a módosítás dokumentumai. A beru-
házó által kezdeményezett ügyet kezel a módosítás, segítve a fejlesztési szándék megvalósu-
lását, ezzel együtt erősítve a város gazdaságát. A tervezett napelempark a várható 25-30 éves 
működési ideje alatt jelentős mértékben hozzájárul a település adóbevételéhez és ipari fejlődé-
séhez. A beruházás az építési és üzemeltetési szakaszaiban közvetlen és közvetett módon is új 
munkahelyeket tud biztosítani a településen élőknek. 

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 terv-
hez 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 kö-
vetkezményei 

A módosítás elmaradása megnehezítené a vállalkozás-fejlesztési szándék 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. 

Kiskunhalas, 2019. szeptember 17. 
Fülöp Róbert 
 polgármester 



 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2019. (….) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervének jóváhagyásáról 
szóló 

8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelet módosításáról 
 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) a 62. § (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekez-
dés 1. pontjában, az Étv. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a tele-
pülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrende-
zési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 28.§ (1) bekezdésben meghatározott véleményezésben 
részt vevő szervek, az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek, valamint 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Szociális Bizottságá-
nak, és Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Költségvetési, 
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának véleményének kikérésével, a helyi építési 
szabályzatról szóló 8/2001. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket 
rendeli el: 
 
 

1. § 
Kiskunhalas építési szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 
8/2001. (III.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 1. sz. mellékletét képező SZ-
1 jelű szabályozási tervlapja jelen rendelet 1. mellékletét képző SZ-1M jelű tervlapon jelölt 
módosítás területi hatályán belül az 1. mellékletben ábrázolt szabályozási tartalomra módosul. 
 
 

2. § 
A HÉSZ 28/A.§ az alábbi (6)-(8) bekezdésekkel egészül ki: 
 
„(6) EN2 jelű övezet telkein a naperőmű megújuló energiaforrás hasznosítására szolgáló mű-
tárgyai, az ehhez kapcsolódó egyéb műszaki létesítmények, valamint a naperőmű kiszolgálá-
sához szükséges kapcsolódó alállomás számára szolgáló földrészlet területén szociális és 
egyéb kiszolgáló épületek helyezhetők el. 
(7) EN2 övezetben az építmény-elhelyezés és a telekalakítás feltételei: 

a) legnagyobb megengedett beépíthetőség 5%1, de max. bruttó 300 m2 
b) legnagyobb megengedett építménymagasság 6,5 m 
c) legkisebb kialakítható telekméret  5000 m2 

(8) EN2 övezetben az épületnek nem minősülő technológiai műtárgyak magassága meghalad-
hatja az övezetben előírt legnagyobb megengedett építménymagasságot.” 

 

3. § 

                                                           
1
 Az Állami Főépítész OTÉK-nál megengedőbb hozzájárulásának száma. 



E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti, rendelkezéseit kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon el nem bírált ügyekben 
is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek. 
 
Kiskunhalas, 2019. október …. 

 
          Fülöp Róbert          Komlósné dr. Fekete Anikó 

                  polgármester                    jegyző 

Záradék: 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblá-
ján való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2019. október ….. 
 
Komlósné dr. Fekete Anikó 
 jegyző 



1. melléklet a  …./2019. (….) önkormányzati rendelethez 
 


