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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésére 
Kiskunhalas Város hatályos településrendezési eszközeinek 49,9 MW teljesítményű 

fotovoltaikus kiserőmű területére vonatkozó módosítása partnerségi egyeztetésének le-
zárása és környezeti értékelés elkészítésének szükségessége tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület (továbbiakban: testület) a 2019. április 25-én megtartott ülésén 89/2019. 
határozatában kiemelt fejlesztési területté nyilvánította azokat a Keceli út közelében lévő kül-
területi földrészleteket, amelyeken a A Naboo SolarPark Kft. egy 49,9 MW névleges beépített 
kapacitású napenergiát hasznosító fotovoltaikus kiserőmű megvalósítását tervezi.  

A kiemelt fejlesztési terület módosítási tervének egyeztetése a településfejlesztési koncepció-
ról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
32. § (6) bekezdés c) pontja értelmében tárgyalásos eljárás keretében zajlik, mely jelentősen 
meggyorsítja a településrendezési eszközök módosítását a szokásos folyamathoz képest.  

A tárgyalásos eljárás esetében az elkészült módosító javaslatot először partnerségi egyeztetés-
re kellett bocsátani. A tervezés társadalmi egyeztetésének kereteit biztosító partnerség rendjét 
a Kiskunhalas Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos 
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017.(V.26.) önkor-
mányzati rendelet állapította meg. A módosítási tervet ennek megfelelően partnerségi egyezte-
tésre bocsátottuk, melynek keretében a közzététel mellett lakossági fórum is megrendezésre 
került 2019. szeptember 16-án 15:00 órai kezdettel.  

A lakossági fórumon nem volt érdeklődés a téma iránt és az írásos véleményezésre biztosított 
időszakban (a fórum előtti és utáni 8 napban) sem érkezett be észrevétel. A tervanyag tartal-
mán nem kellett változtatni, az továbbra is megtalálható a város honlapján az alábbi, 

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

elérési útvonalon, a „49,9 MW-os naperőmű területének módosítása - egyeztetési anyag” cím-
szó alatt. 

A tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályok szerint a beérkezett véleményeket ismertetni 
kell a testülettel, amely azok ismeretében dönt azok elfogadásáról vagy el nem fogadásá-
ról , majd ezt követően lehet megküldeni az állami főépítésznek, aki az anyag átvételét köve-
tően 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 tele-
pülésrendezési eszköz elfogadásához. 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rende-
let (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdése előírja, hogy a település egy részére 
készülő szabályozási terveknél, illetve helyi építési szabályzatnál a várható környezeti hatás 
jelentősége esetileg határozható meg. Ennek megfelelően Kiskunhalas Város Önkormányzata 
a Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott környezet védelméért felelős köz-



igazgatási szervek véleményét kikérte a várható környezeti hatás jelentőségének meghatáro-
zásáról, illetve a környezeti vizsgálat elkészítésének szükségességéről. A megkeresett 14 
szervből 12-en küldték meg válaszukat a jogszabályban meghatározott határidőn belül, nem 
érkezett válasz a nemzeti park igazgatóságtól, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-
tal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztályától, ez utóbbi 
szerv azonban telefonon jelezte, hogy mivel erdőt nem érint, nem tartja jelentősnek a beruhá-
zás környezetre gyakorolt hatását az erdészeti szakterület szempontjából. A beérkezett véle-
ményekben az egyes szakterületek tekintetében a válaszadók összeségében nem tartották 
olyan jelentősnek a környezeti hatást, hogy szükség lenne a környezeti értékelés elkészítésére. 
A beruházás előkészítése keretében, annak környezetvédelmi engedélyezéséhez folyamatban 
van az úgynevezett Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) elkészítése, amely bár kevesebb 
szerv bevonásával készül, viszont sokkal részletesebben, mélyebben foglalkozik beruházás 
környezeti hatásaival. Tekintettel a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véle-
ményére, valamint arra, hogy a beruházáshoz EVD fog készülni, javaslom a környezeti érté-
kelés elkészítésének mellőzését jelen módosításhoz. 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a tele-
pülésrendezési eszközök 89/2019. határozatban kiemelt fejlesztési területté nyilvánított, 
49,9 MW névleges beépített kapacitású napenergiát hasznosító fotovoltaikus kiserőmű 
tervezett területére vonatkozó módosítási tervének a partnerségi egyeztetése során a 
partnerek részéről kifogásoló vélemény nem érkezett, a tervanyagban foglaltakkal 
egyetért, a településrendezési eszközök módosításának partnerségi szakaszát lezárja és 
megbízza a Polgármestert a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatásának kez-
deményezésével. 
 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a kör-
nyezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleménye alapján a településrendezési 
eszközöknek az 1. pont szerinti módosításához nem tartja szükségesnek az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti 
környezeti vizsgálat lefolytatását. 
 
Határidő:   2019. október 7. a végső vélemény megkérésére 
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 általa: tervező, beruházó 
 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
Kiskunhalas, 2019. szeptember 17. 
 
 
                          Fülöp Róbert s.k. 


