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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2021. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 
„Napelempark létesítése érdekében további két kiemelt fejlesztési terület kijelölése” tár-

gyában 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Előzmények: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. június 24-én megtartott ülésén 
26/2021. határozatában 3 területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánított, 1 önkormányzati 
és két magánszektor által finanszírozott projekt megvalósítása érdekében. A döntésre azért 
volt szükség, mert a projektek megvalósításához a településrendezési rendezési eszközök mó-
dosítása is szükség van. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Elj. rendelet) 32. § 
(6) c) pontja alapján a településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint törté-

nik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a képviselő-testület 

döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt 

indokolt. 

A tárgyalásos eljárás több feladatot ró a Kormányhivatalra, és az érintett államigazgatási szer-
veknek lehetőséget teremt a személyes véleménynyilvánításra is, továbbá a szükséges egyez-
tetések gyorsabban lefolytathatóak a rövidebb határidők és az előzetes tájékoztató szakasz 
elhagyása miatt, így hamarabb megkezdődhet a projektek előkészítése, engedélyeztetése. 

Az Elj. rendelet 2. § 4a. pontja határozza meg a kiemelt fejlesztési terület fogalmát, amely 
szerint „kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósítása céljából, képviselő-
testületi döntésben változásra kijelölt terület.”  

Az előbbiek alapján első lépésként a változással érintett területeket kiemelt fejlesztési területté 
kell nyilvánítani. Ez a döntés még nem jár semmilyen plusz költséggel vagy kötelezettséggel 
egyik fél részéről sem, csak megteremti a lehetőséget a tárgyalásos eljárás lefolytatására. 

A testület korábbi, 26/2021. határozata 2. pontjában nyilvánította kiemelt fejlesztési területté a 
0153/16 hrsz.-ú ingatlan területét napelempark megvalósítása céljából. A beruházó miközben 
a testület épp a határozat elfogadásáról döntött, jelezte önkormányzatunk felé, hogy sikerült 
további két ingatlant is megszereznie és előkészítenie két hasonló 1 MW kapacitású naperő-
műves projekt megvalósítása érdekében, és kérték a két másik – a 01006/31 és a 0936/166 
hrsz.-ú – ingatlan kiemelt területté nyilvánítását is annak érdekében, hogy a településrendezési 
eszközök módosítása egyszerre megtörténhessen. 



A hatályos településrendezési eszközökben mindkét ingatlan általános mezőgazdasági terület 
felhasználásba (Má) van besorolva. A 01006/31 hrsz.-ú telek a Szegedi út mellett található 
közvetlenül, jobb kéz felől, Szeged irányában 300 méterre a hulladék kezelő telep lehajtója 
után. 

A 0936/166 hrsz.-ú ingatlan a Majsai úttól kicsit délebbre, a távlatban tervezett keleti elkerülő 
út Majsai úti leágazása alatt található. 



A korábban kijelölt, valamint jelen előterjesztésben javasolt két új ingatlan is Bács-Kiskun 
Megye területrendezési tervének napelemparkok elhelyezésére szolgáló különleges övezetén 
belül található. 

Az állami főépítész hatáskörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal álláspontja 
szerint az ilyen létesítményeket a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló 
(EN) jelű övezetbe kell sorolni a településrendezési eszközökben, ami összhangban van a Be-
ruházó kérésével, és a magasabb rendű területrendezési tervekkel is. 

Tekintettel a beruházás jellegére és céljára javaslom a beruházás támogatását és a kiemelt 
fejlesztési terület kiterjesztését a két ingatlanra a 26/2021. határozat módosításával. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2021. Kth. számú 

határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési te-
rületté nyilvánítja napelempark kialakítása céljából a Kiskunhalas, külterület, 
0153/16; 01006/31; 0936/166 hrsz.-ú ingatlanokat, és a napelemparkok elhelyezésére 
szolgáló övezetek kialakításához szükséges, kapcsolódó területeket.” 

 
2. A 26/2021.Kth. számú határozat módosítással nem érintett részei változatlan tarta-

lommal maradnak hatályban. 
 
 
Határidő: 2021. szeptember 30. (a tervezési szerződések megkötésére) 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter főépítész 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 
Tóth Péter főépítész, általa: tervezők és Bankós Róbert főépítészi referens 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
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