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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2018. március 29-i  ülésére 

 

Településfejlesztési döntés napelemes erőmű létesítése kapcsán szükséges településren-

dezési eszközök módosításáról, környezeti vizsgálatról, döntési jog átruházásáról és te-

lekalakítási engedély átvezetéséről 

tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 347/2017.(XI.22.) Kormányrendelet - több más beruházás mellett - nemzetgazdasági szem-

pontból kiemelt üggyé nyilvánította az MVM Hungarowind Kft. (továbbiakban: beruházó) 

beruházása keretében Kiskunhalason a 3270/22 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú 

ingatlanra telepítendő 0,5 MW-os napelemes erőmű megvalósítását. Az állami főépítésszel 

történt egyeztetés alapján a Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat (továbbiak-

ban: HÉSZ) módosítása szükséges a projekt kapcsán, mivel a hatályos településrendezési esz-

közökben jelenleg vízgazdálkodási terület (VT) övezetbe van sorolva az érintett ingatlan, és 

az állami főépítész álláspontja szerint ezeket a területeket különleges beépítésre szánt vagy 

nem szánt terület-felhasználási kategóriába kell besorolni. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-

rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 32. § (6) a) pontja szerint a nemzet-

gazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósítása miatt szükséges módosítások 

egyeztetését az ún. tárgyalásos eljárással kell lefolytatni, amely viszonylag gyors ügymenetet 

biztosít. Ez a fajta eljárás a rövidebb határidők mellett, lehetőséget biztosít arra is, hogy a pol-

gármester a partnerségi egyeztetés lefolytatása során beérkezett vélemények elfogadásáról 

vagy el nem fogadásáról saját hatáskörében dönthessen, így a szokásos 3 alkalom helyett elég 

a módosítás megindításáról és az egyeztetési eljárás lefolytatása végén, az elfogadásáról dön-

tenie a képviselő-testületnek. A hatáskör átruházására az Elj. 42. § (1) bekezdése ad lehetősé-

get. Az eljárás során az államigazgatási szervekkel történő egyeztetést a polgármester helyett 

az állami főépítész folytatja le elektronikus úton, mely egyszerre biztosítja a jogszerűséget és 

gyorsabb ügymenetet. Az eljárás mielőbbi megkezdése érdekében előzetesen árajánlatot kér-

tem 3 db településtervezőtől a módosítás elkészítésére, melyre a legkedvezőbb ajánlatot a 

város hatályos településrendezési eszközeit készítő, és kezelő Új-Lépték Bt. adta. 

 

A környezet védelméért felelős szervektől az eljárás során nyilatkozatot kell majd kérni arról, 

hogy igénylik-e az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 

11.) Korm. rendelet szerinti külön eljárás lefolytatását. Mivel a módosítás kapcsán várhatóan 

új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, valamint előzetesen az is megállapítható, 

hogy a szerkezeti terv módosulása és a szabályozási változások nem növelik meg a környezet-

terhelést - a megújuló energiaforrás alkalmazása miatt globálisan még csökken is a környezet 

terhelése -, ezért javaslom, hogy a környezeti vizsgálat elkészítése szükségességéről önkor-

mányzatunk előzetesen nemleges módon foglaljon állást. 

 



A Képviselő-testület 123/2017. számú határozatában felhatalmazott arra, hogy a terület bér-

beadáshoz szükséges intézkedéseket megtegyem, nyilatkozatokat kiadjam, különösen a beru-

házáshoz szükséges ingatlanügyi hatósági eljárásokat és az ahhoz kapcsolódó előkészítő tevé-

kenységeket elvégezzem. Ennek keretében az előzetes tervek alapján telekalakítási engedélyt 

kértem az 3270/22 hrsz.-ú ingatlan megosztására, melynek keretében lehatárolásra került az 

erőmű konkrét területe és kialakításra került az ingatlanból visszamaradó területből a HÉSZ 

előírásai szerinti közterület is. Mivel a telekalakítási engedélyben foglaltak ingatlan-

nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükség lehet a testület engedélyére, így ezúton kérem 

a testület erre vonatkozó jóváhagyását is. 

 

A beruházó céggel a Képviselő-testület felhatalmazása alapján Bérleti szerződést és Együtt-

működési megállapodást írtam alá, melyek együttesen rögzítik az együttműködésünk feltét-

eleit. A Bérleti szerződés fizetési feltételekre vonatkozó részében a bérleti díj első részlete az 

Együttműködési megállapodásban rögzített feladatok költségének megfelelően került körül-

írásra, nem tartalmazott konkrét összeget. Az egyeztetések és a terület előkészítési munkái 

során azonban mostanra látható pontosan, hogy Önkormányzatunknak milyen költségeket kell 

megfizetni annak érdekében, hogy a terület a beruházásra alkalmassá váljon. Ezek a telekala-

kítási, a terület előkészítés keretében kerítésbontási és rendezési terv módosítási költségek. 

Beruházó kérte, hogy a Bérleti szerződés ezen összegeknek megfelelően kerüljön módosítás-

ra, a bérleti díj első részlete ezen költségek összege legyen. Ezzel egyidejűleg az Együttmű-

ködési megállapodás okafogyottá válik, hiszen az abban szereplő előkészítési feladatok és 

azok költsége a Bérleti szerződésben is pontosan meghatározhatóak. Fentieknek megfelelően 

kérem a Képviselő-testületfelhatalmazását a Bérleti szerződés módosítására és az Együttmű-

ködési megállapodás megszüntetésére. 

 

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javasla-

tok elfogadására. 

 

Határozati javaslatok: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja a Te-

lepülésszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítását az 3270/22 (telekalakí-

tás után 3270/23) hrsz.-ú ingatlanra az MVM Hungarowind Kft. által megvalósítandó 

naperőmű tervezett területére vonatkozóan, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

településrendezési eszközök módosításáról a tervező Új-Lépték Bt.-vel és a beruházóval 

szerződést kössön, a módosítási eljárás lefolytatását kezdeményezze és a szükséges nyi-

latkozatokat megtegye. 

 

2. A Képviselő-testület a módosítás kapcsán az egyes tervek, illetve programok környe-

zeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefoly-

tatását nem tartja szükségesnek. 

 

3. A Településrendezési eszközök 1. pont szerinti módosításának véleményezési eljárása 

során átruházza a döntési jogot a polgármesterre a beérkező partnerségi vélemények 

elfogadásáról vagy el nem fogadásáról. 

 

4. A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a 3270/22 hrsz.-ú ingatlannak a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala Földhivatali Osztályának 



Kiskunhalason, 2018. március 02-án kelt, 800.024/12/2018. számú határozatával engedé-

lyezett megosztása az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljön. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az MVM Hungarowind 

Kft.-vel 2017. április 27-én kelt Bérleti szerződést módosítsa oly módon, hogy abban a 

bérleti díj valamennyi tétele pontos összeggel szereplejen, valamint felhatalmazza arra, 

hogy a 2017. július 11-én kelt Együttműködési megállapodást megszüntesse. 

 

 

Határidő:   2018. április 15. 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter főépítész 

Határozatról értesül: Főépítész    helyben  általa: beruházó 

    Csendes Ildikó osztályvezető 

    Farkas Éva kataszteri nyilvántartás 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

Kiskunhalas, 2018. március 19. 

 

 

 

                         Fülöp Róbert s.k.  


