
 

2. A TESZK módosítás ismertetése, főépítészi megállapítások a megalapozó vizsgálatok és 

alátámasztó munkarészek szükségességéről. 

 

A Képviselő-testület a közigazgatási területén naperőmű létesítése érdekében 6/2018.(I. 25.) 

határozatával kiemelt fejlesztési területnek nyilvánította, és elindította a város település-szerkezeti 

tervének és helyi építési szabályzatának (a továbbiakban: HÉSZ) módosítását.  

Az első naperőmű telepítése a külterület 0247/83, 0247/84, 0247/85, 0247/47, 0247/48, 0247/49 
helyrajzi számú ingatlanok területén történik, e földterületek szántó 4, legelő 4 illetve kivett minősítésű 
földek. 
A Békés Megyei területrendezési terv alapján a város közigazgatási területén nincs kiváló termőhelyi 
adottságú földterület. Egyéb korlátozást sem tartalmaz naperőmű műszaki létesítményeinek 
telepítésére a többi szakági tervlap. A tervezett megoldás nem érinti az országos területrendezési 
tervet, nem érinti a megyei területrendezési tervet. 
 
Az eljárást szabályozó 314/2012. (XI. 8.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről alkotott kormányrendelet 9. § (4), (6), pontja valamint 
11. § (4)-(6) pontja, valamint a 16.§ (5) pontja alapján a meglévő, a hatályos településszerkezeti terv 
és helyi építési szabályzathoz készült megalapozó vizsgálatok figyelembe vételével a szükséges 
vizsgálatok és munkarészek tartalmát a következőben határozom meg. 
 
Az önkormányzat 2002-2004. években készítette el a teljes közigazgatási területére a 
településszerkezeti-tervét, illetve a helyi építési szabályzatát, szabályozási tervet a szükséges 
vizsgálatok megalapozó munkák elkészítésével együtt, Ennek teljeskörű felülvizsgálata 2008. évben 
megtörtént. Az ezt követő évek mindegyikében volt a településrendezési dokumentumok módosítási 
eljárása. Ezen eljárások keretében megtörtént a megalapozó munkarészek áttekintése, felülvizsgálata, 
így azok továbbra is érvényes alátámasztó munkarészként használhatók. 
A tervezett módosítás nem változtatja meg a város alapvető infrastrukturális hálózatait, a betáplálási 
pontok azokhoz illeszkednek. A tervezett módosítás nem változtatja meg a város társadalmi viszonyait. 
A terület-felhasználás övezeti módja, besorolása a törvényeknek megfelelően az adott beruházás 
területén változik, különleges terület lesz. Az ismert beruházási területen ebben az ütem, nem ismert 
beruházások esetében a beruházás megvalósításával egy időben. A település humán 
infrastruktúrájának szempontjai szerint nem volt a szabályozást befolyásoló, és nem várható változás. 
A javasolt módosítás tervezett megoldása nem változtatja meg a város zöldfelületi hálózatát, ökológiai 
rendszerét, térszerkezetét. A tervezés során törekedni kell a minimális beavatkozást igénylő 
megoldásra, mely biztosítja a napelemek alatti terület zöldterületként való gondozását, fenntartását 
(pl. juhtartással). 
A tervezési program megvalósítása nem változtatja meg a város fő infrastrukturális hálózatainak egyik 
elemét sem.  
 
Az meglévő alátámasztó munkarészek tartalmazzák a helyzetelemzést, a rendezési tervmódosítási 
eljárásának keretein belül a jogszabályoknak megfelelő tartalommal. 
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