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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2019. április 25-i  ülésére 
Kiskunhalason 49,9 MW kapacitású naperőmű tervezett területének kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítása tárgyában 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület (továbbiakban: testület) 2018. augusztus 31-én megtartott ülésén 
205/2018. határozatában a jelenleg hatályban lévő, 2001-ben elfogadott, és azóta többször 
módosított településrendezési eszközei teljes közigazgatási területre kiterjedő felülvizsgálatá-
ról döntött. A döntésnek megfelelően a felülvizsgálat elkezdődött, azonban legutóbbi, 2019. 
március 28-i testületi ülésen a Halas Bagger Kft. (továbbiakban: Kft. ) kérelmére a testület 
54/2019. határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a Kft. által igénybe venni 
területet, annak érdekében, hogy településrendezési eszközöknek a Kft. által ott megvalósítani 
tervezett hulladékhasznosítási és bányászati célú beruházás megvalósításához szükséges mó-
dosítása gyorsított, un. tárgyalásos eljárásban történhessen, az ezzel járó költségek átvállalása 
mellett. 

A Naboo SolarPark Kft. (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.; cégjegyzék szám: 
01-09-325201, továbbiakban: Beruházó) hasonló kéréssel fordult önkormányzatunkhoz Kis-
kunhalas külterületén egy 49,9 MW névleges beépített kapacitású napenergiát hasznosító 
fotovoltaikus kiserőmű megvalósítása érdekében. A Beruházó kérését a következőkkel indo-
kolja: 

„A megújuló energiaforrást hasznosító erőművek közül a fotovoltaikus nap-
erőművek azok, amelyek a legkisebb hatással vannak környezetükre életciklusuk 
során. A tervezett erőmű polikristályos szilícium panelek rendezett soraiból fog 
felépülni, amelyek a Napból érkező elektromágneses sugárzást passzív módon 
alakítják át elektromos energiává. Az így megtermelt elektromos áram földkábe-
leken keresztül egy villamos alállomásra kerül, amely biztosítja a villamos háló-
zatra történő betáplálását. 

Az erőmű 1 helyszínen, nagyságrendileg 99 hektárnyi alacsony minőségű – te-
lepülési átlag alatti arany korona értékű – mezőgazdasági területeken helyezked-
nének el. A kiválasztott területek nem érintenek táj-, és természetvédelmi terüle-
teket. A napelem sorok betonozást nem igénylő, cölöpös vagy földcsavaros tech-
nológiával kerülnének felállításra. A termelődő elektromos áram vezetése az erő-
mű területén föld alatt történne, így a föld felszínén kizárólag a panelek és a hoz-
zájuk csatlakozó inverterek lennének láthatóak. A panelek alatti, illetve közötti te-
rület kaszálással karban tartható, de akár árnyékot kedvelő termények ültetésére is 
alkalmas marad. A naperőmű életciklusának lejártával a terület eredeti hasznosítá-
sa visszaállítható lesz. A beruházók rendelkeznek a naperőművel érintett ingatla-
nok igénybevételéhez szükséges jogosultságokkal és hozzájárulásokkal, valamint 
elkészültek az enegdélyeztetéshez szükséges előzetes tervekkel. 

A tervezett naperőmű a várható 30 éves működési ideje alatt jelentős mérték-
ben hozzájárulna a település adóbevételeihez és ipari fejlődéséhez. A beruházás az 



építési és üzemeltetési szakaszaiban közvetlen és közvetett módon is új munkahe-
lyeket tud biztosítani a településen élőknek. 

A beruházás évente jelentős mennyiségű CO2 kibocsátásától óvja meg a Föl-
det, ami levegőminőség szempontjából új erdők telepítésével egyenértékű hatással 
bír.  

A tervezett erőművi beruházás egyike lenne Magyarország legnagyobb és leg-
korszerűbb napenergiát hasznosító erőműinek, ezáltal a megújuló energia ma-
gyarországi hasznosításának jelentős állomása lesz. A beruházás hozzájárul az or-
szág energia-ellátásbiztonságának növeléséhez és segít megvalósítani a klímavé-
delmi elvek mentén kitűzött megújuló energiaforrás hasznosítás célértékét.” 

 

A Beruházó a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan felmerülő költsége-
ket átvállalja, tájékoztatása szerint az igénybe venni tervezett terület tulajdonosaival a megál-
lapodások aláírásra kerültek, az érintett helyrajzi számokat a határozati javaslat tartalmazza. 

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: Elj. rendelet) 32. § (6) c) pontja alapján a 
településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a tele-
pülésrendezési eszköz készítése vagy módosítása a képviselő-testület döntésével kiemelt fej-
lesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt. 

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

Az előbbiek alapján amennyiben az Önkormányzat támogatni kívánja a Beruházó kérését, 
első lépésként a változással érintett területet kiemelt fejlesztési területté kell nyilvánítania. Ez 
a döntés még nem jár semmilyen plusz költséggel vagy kötelezettséggel egyik fél részéről 
sem, csak megteremti a lehetőséget a tárgyalásos eljárás lefolytatására. 

Az Elj. rendelet szerint a tárgyalásos eljárás esetében az elkészült módosító javaslatot először 
partnerségi egyeztetésre kell bocsátani, a beérkezett véleményeket ismertetni kell a testülettel, 
amely azok ismeretében dönt azok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, majd ezt követően 
lehet megküldeni az állami főépítésznek, aki az anyag átvételét követően egyeztető tárgyalást 
hív össze az államigazgatási szervekkel és az érintett szomszédos önkormányzatokkal. Az 
egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, majd állami főépítész a jegyzőkönyvet és záró 
szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a településrendezési eszköz 
elfogadásához. 

Az érintett terület általános mezőgazdasági terület felhasználásban, külterjes művelésű mező-
gazdasági övezetbe (MV) van sorolva. Az állami főépítész hatáskörében eljáró 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 is. A konkrét terület elhelyezkedését a külterületi szabályozási terv alábbi 
kivonatán a vízszintes narancssárga sraffozott terület ábrázolja. (A terület É-K-i határa men-
tén húzódó KÖ jelű övezet a Keceli út.) 

 



1. ábra: a hatályos szabályozási terv és a tervezett területhasznosítások (az EN övezet terve-
zett területe a narancssárga vízszintesen sraffozott terület) 

2. ábra: a beruházás tervezet helyszíne a város területén belül (forrás: Google Maps) 

 



A beruházó a fentiek alapján a terület kiemelt beruházássá nyilvánításában, a tervek elkészül-
tét követően a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás szabályai szerinti módosításá-
ban, és a magasabb rendű területrendezési tervekkel (megyei terv) való összhang megteremté-
se érdekében az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnál lefolytatásra 
kerülő területrendezési hatósági eljárás lefolytatása tekintetében kéri a testület támogatását. A 
Beruházó tájékoztatása szerint rendelkezik saját településtervezővel, szakértővel, aki a módo-
sítást el tudja készíteni szükség esetén. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képvise-
lő-testület) jelen döntésével a Kiskunhalas 0211/23; 0211/24; 0211/26; 0211/26; 0211/27 
és a 0200/23 hrsz.-ú földrészleteket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Naboo 
SolarPark Kft. által tervezett 49,9 MW névleges beépített kapacitású napenergiát hasz-
nosító fotovoltaikus kiserőmű megvalósítása érdekében. 
 
2. A Képviselő-testület jelen településfejlesztési döntésével a településrendezési eszközök 
módosítását szükségesnek tartja az 1. pontban meghatározott beruházás megvalósítása 
érdekében. A módosítással járó költségeket a Naboo SolarPark Kft. viseli. 
 
3. A Képviselő-testület együttműködik az 1. pontban meghatározott beruházásnak a 
területrendezési tervekkel való összhangjának megteremtése érdekében a 76/2009. 
(IV.8.) Kormányrendelet szerinti területrendezési hatósági eljárás lefolytatásában, mely-
lyel kapcsolatban felmerülő költségeket a Naboo SolarPark Kft. viseli. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezés megkezdéséhez 
szükséges szerződéseket megkösse, és az egyeztetési eljárásokat lefolytassa. 
 
 
Határidő:   2019.december 31. 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-

zető 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Naboo SolarPark Kft. (1068 Budapest, Városligeti fasor 38.) 
 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
Kiskunhalas, 2019. április 17. 
 
 
 
 
                          Fülöp Róbert s.k. 


