
Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (... ...) sz. rendelete 

a Gyula Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2004. (I. 30.) számú 

Rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 

(tervezet) 

 

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 

bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében 

eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 9. mellékletben 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, 

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály, Körös-Maros 

Nemzeti Park Igazgatóság, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi 

Főigazgatóság, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztálya, 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Békés 

Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Miniszterelnökség, kulturális örökség 

védelméért felelős miniszter, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal  

Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti 

Osztály, Békés Megyei Rendőr Főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság, és a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöke véleményének 

kikérésével a következőket rendel el.  

1. § 

  

A Rendelet 45.§ (9) c) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

c)  Energiatermelés önálló létesítményei elhelyezhetők: 

ca) A 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő 

erőmű – a szélerőmű és a szélerőmű park kivételével – a helyi építési szabályzat 

rendeltetést meghatározó előírásaira tekintet nélkül elhelyezhető 

- kereskedelmi, szolgáltató terület, ipari terület, – temető területét kivéve – 

különleges terület építési övezetben, továbbá 

- közlekedési terület, közműterület, gazdasági erdő terület, általános 

mezőgazdasági terület övezetben, – temető területét, burkolt vagy fásított 

köztér és sétány területet kivéve – különleges beépítésre nem szánt terület 

övezetben. 

cb) amennyiben az erőmű elhelyezése – településrendezési eszköz módosítása nélkül 

– gazdasági erdő, illetve általános mezőgazdasági terület övezetet érint, legalább 
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az így művelés alól kivett területet a termőföld igénybevételét követő 1 éven belül 

különleges beépítésre nem szánt területebe, illetve övezetbe kell sorolni. 

 

cc) napelempark, vagy naperőmű kialakítás esetén az előírt legnagyobb beépítés

mértékébe a napelemek által elfoglalt területeket nem kell figyelembe venni. 

 

cd) A napelemparkot vagy naperőművet körbe kell venni minimum 1,5 m magas 

cserjékkel, az országos közutak felőli oldalon örökzöld növényzettel. A 

növényzettelepítési kötelezettséget, az egymás melletti, egy időben, önálló 

helyrajzi számon megvalósuló beruházással érintett ingatlanok közötti 

telekhatáron nem kell telepíteni, ha azok közvetlenül szomszédosak, vagy azokat 

út, csatorna funkciójú telek választja el. A növénytelepítési kötelezettséget a telep 

beüzemeléséig el kell ültetni, és folyamatos fenntartását biztosítani kell 

 

2. § 

 

A Rendelet 47.§ (2) bekezdése g) pontja az alábbiak szerint egészül ki: 

 

g) Különleges területek 

Kne napelemparkok, naperőművek területe 
 

 

3. § 
 

A Rendelet 63/A.§ (5) bekezdésében szereplő 13. táblázat módosul és új (7) bekezdésbe kerül 

át, az (5) bekezdésbe az alábbi új szabályozás kerül: 

 

(5)  Kne jelű, napelemparkok, naperőművek területi előírásai: 

1. Az övezetben alaprendeltetéssel a napenergia termelés és átadás technológia 

építményei és épületei helyezhetők el 

2. Kiszolgáló épületek, csak az alaprendeltetéshez kapcsolódó funkcióval helyezhetők 

el. 

 

(7) Az övezetek telkei a 13. számú táblázatban foglalt beépítési paraméterekkel építhetők be: 

 

13. Táblázat 

 

Az övezet 

jele 

A telek megengedett 
Az épület 

megengedett 

legkisebb 

kialakítható 
legnagyobb legkisebb 

legki-

sebb 

legna-

gyobb 

területe 
szélessé

-ge 

szintte-

rületi 

mutatója 

beépítési 

mértéke 

terepszint 

alatti 

beépítési 

mértéke 

zöldfelüle

-ti 

mértéke 

építménymagas-

sága 

m2 m m2/m2 % % % m 

Kne 1500 - - 2 - 70 - 4,5 

 

6. § 
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A Rendelet mellékletét képező SzT-K/4 és SzT-K/5 jelű Szabályozási Terv jelen rendelet 1. 

melléklete szerint módosul 

 

7. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 Dr. Görgényi Ernő  Dr. Csige Gábor 

      polgármester jegyző  

 


