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Tisztelt Közgyűlés! 

 

Falusi Norbert képviselő interpellációt nyújtott be napelem és szélerőmű park témakörben, az általa 

felvetett kérdésekre azok sorrendjében az alábbiakban válaszolok: 

 

1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet 

alapvetően valamennyi övezetben, építési övezetben lehetővé teszi a megújuló 

energiaforrások, azok műtárgyainak elhelyezését, figyelembe véve természetesen azt, hogy a 

környezetük alaprendeltetésnek megfelelő használatát az ne korlátozza. Kecskemét építési 

szabályzata ezt az elvet követi.  

A településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata és új építési szabályzat kidolgozása a 

közigazgatási véleményezési szakaszban tart. Az előzetes tájékoztatási szakaszban az egyes 

érdekelt közigazgatási szervek megadták azokat a követelményeket, amelyek befolyásolják 

a megújuló energiaforrások építményeinek szabályozását, mely előírásokat az építési 

szabályzat tervezete tartalmazza.  

A szabályozási terv tervezete ott jelöl ki kifejezetten megújuló energiaforrás hasznosítására 

szolgáló területet, ahol erre vállalkozói kezdeményezés volt. Két ilyen helyszín van, a Budai 

úti volt Törekvés lakótelep közelében, ahol naperőművet, valamint a Beretvás-köz 

közelében, ahol geotermális beruházást terveznek. Fontos megjegyezni, hogy a kijelöléssel 

csak megújuló energia építményeivel összefüggően használható a terület, más már nem 

helyezhető el. 

2) A megújuló energiaforrások építményeire vonatkozó általános érvényű országos jogszabályi 

követelményekhez, illetve a közigazgatási szervek eseti védőtávolságainak előírásaihoz 

képest az építési szabályzat nem tud felmentéseket biztosítani. A megújuló energia 

alkalmazását biztosító és előírható feltételeket, rendelkezéseket az építési szabályzatban 

szerepeltettük. 

3) Mind a megújuló energia források esetleges városi szintű, uniós forrásokat is felhasználó 

telepítési vizsgálata, mind az erőteljes ipari fejlődést kiszolgáló többlet energia kapacitás 



 

 

 

 

biztosítására az önkormányzat vizsgálati anyagot készít, melynek kapcsán a kormányzati 

szervekkel és az áramszolgáltatóval szorosan együttműködik. 

A cél az, hogy egyrészt az ipari fejlődésből fakadó jelentős és hagyományos forrású többlet 

energia igényt biztosítani tudjuk, másrészt a fejlesztési forrásainkat felhasználva a 

napenergiára épülő elektromos energiatermelésben rejlő előnyöket is ki tudjuk aknázni. 

Hagyományos forrású elektromos energia igény biztosítására a déli iparterületen az előzetes 

tárgyalások szerint új, jelentős többlet kapacitást biztosító alállomás épül. Pályázati 

forrásaink lehetőségének függvényében a 2014-2020-as időszakban egy vagy több kisebb 

napelem park megvalósítását tűztük ki célul, igazodva az uniós fejlesztési irányokhoz. Az 

előzőekben kifejtettek tekintetében külön rendezési tervi beavatkozás nem szükséges. 

A telepítést jellemzően tehát az határozza meg, hogy kisebb napelem park esetében 1-2 

hektár összefüggő terület álljon rendelkezésre bárhol, ahol a 20 kV-os hálózatra történő 

rácsatlakozása lehetőség szerint kis távolsággal biztosítható, valamint az építési övezet 

alapvető funkcióit ne zavarja. 

Önkormányzatunk mind a hagyományos, mind a napenergiára épülő energiafelhasználás 

tekintetében előre kíván lépni a közeljövőben. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő Urat az interpellációra adott válasz elfogadására. Amennyiben ez nem 

történik meg, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.14.) 

rendelet 40. § (4) bekezdése alapján döntsön a határozat-tervezet szerint. 

 

 

Kecskemét, 2015. szeptember 18. 

 

 

 

 

 

Gaál József 

alpolgármester 



 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2015. (IX.24.) határozata 

Képviselői interpelláció és az arra adott válasz napelem és szélerőmű park témakörben 

 

A közgyűlés Gaál József alpolgármester 29170-1/2015. számú beszámolóban foglaltakat elfogadta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


