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BONYHÁD 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 

TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 
 

 
 
 

1. ELŐZMÉNYEK 
 
Bonyhád Város jelenleg hatályos településrendezési eszközei a többször módosított 
89/2004. (VIII.26.) számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv és a többször 
módosított 9/2004. (VIII.27.) számú rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási Terv.  
 
Bonyhád Város településrendezési eszközeinek jelen módosítását, a település 1 külterületi 
részén található ingatlan más célú hasznosítására megfogalmazott igény indította el.  
 
Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szükségessé váló településrendezési 
eszközeinek módosítását megalapozó településfejlesztési döntését a 49/2018. (III.22.) 
számú határozatában fogalmazta meg (ld.: 1. számú melléklet).  
 
Az önkormányzat már korábbi eljárás során döntött a településrendezési terveinek 
módosítása esetén alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól - 8/2017. (III.31.) 
melyeket jelen eljárás során is alkalmazni kíván. 
 
Az érintett - 048 hrsz-ú – ingatlant, a napelemes erőművek megvalósítására irányuló 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 347/2017. (XI. 22.) Korm. rendelet 1. 
melléklete, nemzetgazdasági szempontból kiemelt napelemes erőművek megvalósítására 
irányuló beruházás helyszíneként azonosítja.  
 
Előzőek alapján, az Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításának 
egyeztetési eljárását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdésében foglaltak 
alapján tárgyalásos eljárásként kívánja lefolytatni. A tárgyalásos eljárás a vonatkozó 
kormányrendelet szakasza szerint, a partnerségi egyeztetés kezdeményezésével indul.  
 
A tervezett módosítás, a város fejlesztési koncepciójában megfogalmazottakkal továbbra is 
összhangban van, a fő infrastruktúra hálózatot nem érinti.  
 
Bonyhád Város Önkormányzata megbízta az S.T.F.T. Településfejlesztő és Tervező Bt-t a 
településfejlesztési döntésében meghatározott tervezési munka elvégzésével. A tervezési 
munka a megbízott tervező Baracsi Viktória településtervező (TT-02-0655) irányításával 
készül.  
  



 

2. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET 
 
A módosítás Bonyhád 048 hrsz-ú ingatlanát érinti, melynek nagysága összesen 5,68 ha 
 

 
A módosítással érintett terület elhelyezkedése – átnézeti térkép 

 
A módosítással érintett terület 



 

 
A módosítással érintett terület – alaptérkép 
Ebből a tervezett napelemparkkal 1. ütemeként igénybevett terület – 1,27ha (sárga felület) 
 
 
 

3. AZ ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA 
 
A módosítással érintett terület Bonyhád déli részén helyezkedik el. Keletről a Völgységi-
patak - amely egyben a település igazgatási területének határa is – délről szántó, nyugatról és 
északról erdő művelési ágú területek határolják. Az ingatlan megközelítése a 6-os számú 
főútról – kiépített – csomóponton keresztül biztosított.  
Az érintett terület egyes ingatlanrészei telephely besorolásúak. 
 

 
Csomópont a 6-os számú főút felöl 

 



 

 
048/5 hrsz-on található vízmű fogadó épület 

 

 
048 hrszú területeket átszelő kelet-nyugati irányú árok 

 

 
048/3 hrsz-on található közforgalom elől elzárt magánút 
 
 
 
 

4. A MÓDOSÍTÁS BEMUTATÁSA 
 
 
A módosítás célja Bonyhád déli részén található 048 hrsz-ú külterületi ingatlan terület-
felhasználásának illetve szabályozási környezetének módosítása a  tervezett napelempark 
elhelyezésének megvalósításához. 
 
A módosítás érinti a településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzat szöveges 
rendelkezéseit, valamint a külterületi szabályozási tervet. 
 
A hatályos településrendezési eszközök szerint az érintett ingatlan - V - vízgazdálkodási 
terület terület-felhasználásba illetve Vízmű kutak, vízmű létesítmények elnevezésű – V-3 jelű - 
övezetbe sorolt. E terület-felhasználás, illetve övezeti besorolás csak részben van 
összhangban a terület tényleges használatával, mert ugyan a vízmű kútjai és telepe itt 
található, de pontszerű területi elhelyezkedése töredéke a fenti övezetbe sorolt ingatlan 



 

területének.  
 
A fejlesztés megvalósításához, a tervezett 498,5 KW összteljesítményű napelem park 
kialakításához az energiatermelő létesítmény elhelyezését is biztosító övezeti átsorolására 
van szükség. A hatályos településrendezési eszközök ilyen övezetet nem tartalmaznak, 
ezért jelen módosítás során, új övezet, a  beépítésre nem szánt különleges napelem park 
terület övezete - -Kk-np -  kerül kialakításra. A területen található, felhagyott illetve működő 
vízmű kutak és vízműtelep műtárgyai objektumként kerülnek árázolásra.  
 
A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
Az érintett tömbterületen - a nevezett ingatlan környezetében - fekvő területek terület-
felhasználása, övezete nem változik. 
 
A módosítással érintett terület környezete illetve Bonyhád Város belterületi szabályozási 
terve, a következő kivágatokon Cikó község alaptérképével, illetve szabályozási tervével is 
kiegészült, hogy a közvetlenül szomszédos területhasználatok is beazonosíthatóak 
legyenek. 
 
 

 
Területlehatárolás Cikó község alaptérképével és ortofotójával kiegészítve (ÉMO) 
sárgával megjelölve a módosítással érintett terület 
 



 

 
Területlehatárolás Cikó község alaptérképével kiegészítve 
sárgával megjelölve a módosuló területek, kék kontúrral a módosítással érintett legkisebb területi egység 
 



 

 
Kivonat a Bonyhád Város hatályos szerkezeti tervéből Cikó község szerkezeti tervével kiegészítve 
sárgával megjelölve a módosuló területek, kék kontúrral a módosítással érintett legkisebb területi egység 
 
 



 

 
Kivonat a Bonyhád Város hatályos külterületi szabályozási tervből Cikó község szabályozási tervével 
kiegészítve (sárgával megjelölve a módosuló területek, kék kontúrral a módosítással érintett legkisebb területi egység) 
   



 

5. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
A napelempark tervezett kialakítása, Bonyhád város településrendezési tervének külterületi 
tervlapjait érinti. 
A módosítás során áttekintettük a korábban, a tervkészítés során elkészült megalapozó 
vizsgálatokat és alátámasztó munkarészeket. Megállapítottuk, hogy a munkarészek 
Bonyhád város településrendezési tervének készítésekor/módosításakor a 
településrendezési feladatnak megfelelően, a település adottságainak, valamint a 
településhálózatban elfoglalt helyének figyelembe vételével készültek. 
Előzőek alapján a megalapozó vizsgálatok, és alátámasztó javaslatok lényegi 
aktualizálására nincs szükség, a módosítások okán indokolt kiegészítéseket az alábbi 
fejezetek tartalmazzák. 
 

5.1. Közlekedés 
 

Jelen módosítási eljárás nem érint közlekedési területet. A módosítással érintett 
ingatlan megközelítése a meglévő úthálózatról biztosított. A tervezett hasznosítás során, a 
jelenlegi ingatlanhatárok várhatóan több esetben megváltoznak. A telekalakítás során 
keletkező ingatlanok megközelítését közforgalom elől elzárt magánúttal továbbra is 
biztosítani kell. 
 

5.2. Közműellátás 
 

A módosítással érintett helyszín ugyan jellemzően beépítetlen, de a vízmű létesítmények 
ellátásához a közművek jelentős része kiépített. 
A telep energiaellátása a Bonyhád megnevezésű 132/22 kV-os alállomásból induló Szálka 22 
kV-os gerincvezeték Dél Vízmű transzformátor állomás leágazáson keresztül megoldott. 

A tervezett használathoz a villamos-energia hálózathoz való csatlakozás szükséges. 
A csatlakozó vezetékszakaszokat ki kell építeni. 
Továbbá az ingatlant feltáró magánút vonalán kelet-nyugat irányban telefonos légkábel 
valamint vízvezeték, az ingatlan súlypontjában a vízmű telepet és a még üzemelő kutakat 
összekötő – szintén kelet-nyugat irányú – vízvezeték található. 
A telepítés során a meglévő közműveket figyelembe kell venni, a szolgáltatók hozzáférését a 
tervezett használat során is biztosítani kell. 
Az érintett ingatlant délről (a telekhatártól mintegy 10-14 méterre) kelet-nyugat irányú 
nagyközépnyomású gázvezeték határolja. A tervezett használat a vezeték működésére nincs 
hatással.   



 

 

 
A napelempark tervezett elrendezési rajza – Polar-Stúdió 2. Kft. 
 
A telephelyen a földre telepített tartószerkezetre összesen 1980 db Kioto Solar KPV NEC 
285W-os monokristályos napelem kerül felszerelésre.  
A kiserőmű által a közcélú hálózatra termelt energia átvételére a Bonyhád megnevezésű 
132/22 kV-os allállomásból induló Szálka 22kv-os gerinc elnevezésű közcélú 22kV -os 
vezetéknek a 33. és 34. sz. oszlopa közé beépítésre kerülő, új nagycsúcshúzású oszlopára 
egy földelőkéses oszlopkapcsoló felszerelése tervezett. 
A terület feltárása illetve a vízmű telep megközelítése – a meglévő közművezetékek 
nyomvonalának figyelembevételével kialakított - közforgalom elől elzárt magánúttal 
tervezett. 
 

5.3. Táj és természetvédelem, zöldterületek 
 
Jelen módosítási eljárás zöldterületet, erdőterületet nem érint, nemzetközi, országos vagy 
helyi védelem alatt álló természeti értéket nem érint, a vizsgálataink során helyi vagy 
országos védelemre javasolható természeti érték nem került elő. A módosítások vízmű illetve 
mezőgazdasági területeket érintenek. 
A tervezett használat a gyepes felületeket kismértékben veszi igénybe. A jellemzően 
alapozás nélküli kis kiterjedésű tartószerkezet környezetterhelése minimális. A területen új 
burkolt felületek a használathoz nem szükségesek.  
A létesítmény elhelyezésének leglényegesebb táji és természetvédelmi hatása a 
területfoglalás.  
A tervezett létesítmény a táji környezetben előre láthatólag visszafordítható változást 
eredményez, hisz a jelenlegi beépítetlen területen elhelyezésre kerülő építmények későbbi 
elbontásával, az eredeti tájhasználat visszaállhat. 

 
5.4. Örökségvédelem 

 
A módosítással érintett területen régészeti, építészeti, kulturális, vagy természeti érték nem 
ismert. 

  



 

5.5. Biológiai aktivitás érték 
 

A módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik. Bonyhád Város 
településrendezési eszközeinek jelen módosítása nem tartalmaz olyan elemeket, mely az 
aktivitásérték egyensúlyának igazolását szükségessé teszi. 

 
5.6. Környezeti értékelés 

 
 

 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiával és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint „a 
település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv” esetén környezeti értékelést kell végezni a várható jelentős hatások 
ellenőrzése érdekében. 
 
A települések egyes részeit érintő településrendezési eszköz kidolgozásakor, 
módosításakor a környezetre gyakorolt jelentős hatás(-ok) figyelembevételével az 
önkormányzat dönt  a környezeti értékelés elvégzésének szükségességéről. 
 
A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó tervezési program alapján 
előzetesen értékelésre került az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 4. §-ának és 2. sz. melléklete figyelembe vételével 
a várható környezeti hatások jelentősége, amely alapján a módosítások jelentős környezeti 
hatást nem indukálnak, így a módosításhoz külön környezeti értékelés készítését nem 
tartotta indokoltnak Bonyhád Város Önkormányzata. 
 
A módosításhoz általános, leíró jellegű környezetértékelési munkarész készült a következők 
szerint. 
 

5.1.1. Talaj-, és vízvédelem 
A vizsgált terület földtani és vízföldtani adottságait részben irodalmi adatok (Magyarország 
Kistáj Katasztere), illetve a kapott adatszolgáltatás alapján jellemeztük. 

Jelenlegi (beruházás előtti) környezeti állapot 
A tervezési helyszín a Völgység elnevezésű kistáj területén található. A kistáj Baranya és 
Tolna megye területén helyezkedik el. Területe 450 km2 (a középtáj 10 %-a, a nagytáj 4 %-
a). 

Domborzati adatok  

A völgyes kistáj az Alsóhidas-patak, a Völgységi-patak és a Kapos völgye által határolt, 
gyengén tagolt, hullámos felszínnel jellemezhető. 

Földtani adottságok  

A Völgység alaphegységi tagozata, valamint a pliocén-pleisztocén rétegsora hasznosítható 
ásványi anyagokban csaknem teljesen meddő, jó minőségű tégla anyaggal is csak 
korlátozott mennyiségben rendelkezik. A területre a folyóvízi üledékek, valamint a 
löszborítottság jellemző. 



 

Vízrajz 

A kistáj nyugaton a Baranya-csatorna alsó szakasza és a Kapos Dombóvár-Kurd közötti 
vonalára, keleten pedig a Völgységi-patak Hidas-Tabód közötti szakaszára támaszkodik.  

Lf=4 l/s.km2; Lt=18%; Vh=30 mm/év. 

A település területét érintő, valamint a tervezési terület által érintett 048 hrsz. 
szomszédságában elhaladó Völgységi-patak vízjárási adatait a Bonyhádi vízmércéről 
olvashatjuk le. 

 

Vízfolyás Vízmérce 
LKV LNV KQ KÖQ NQ 

cm m3/s 
Völgységi-patak Bonyhád -40 330 0,01 0,45 35 

 

Látható, hogy a terület vízjárása szélsőséges. A kistáj területén a nyár végi, kora őszi 
árvizek jellemzőek, az átlagos vízminőség II. osztályú. 

A tervezési helyszínhez legközelebb eső felszíni vízfolyás a Völgységi-patak, mely keleti 
irányban az érintett helyrajzi szám szomszédságában, a tervezett építési területtől kb. 280 
m távolságban húzódik.  

A tervezési helyszínhez legközelebb eső jelentősebb felszíni állóvíz a Majosi-árok, mely a 
tervezési helyszíntől viszonylag távol, kb. 3800 m távolságban, észak-nyugati irányban 
található. 

A vizsgált terület környezetében egyéb jelentősebb felszíni vízfolyás, ill. állóvíz nem 
található. 

Felszín alatti vízvédelem 

Az MFGI által készített talajvíz térkép szerint a területen várható talajvízszint a felszíntől 
legfeljebb 2-4 m mélységben található.  

 
Az építési területtől nyugati irányban kb. 3800 m-re található a Majosi-árok, ill. kb. 280 m-re 
keletre húzódik a Völgységi-patak. A terület vizeinek utánpótlására a felszíni csapadékvíz 
mennyisége és ezen felszíni vizek gyakorolnak hatást.  

Tekintettel a tervezési helyszínen elhelyezkedő vízműre, amennyiben a tervezett beruházás 
vízbázis védőterületet vagy védőidomot érint, a tervezés és kivitelezés során a 123/1997. 

Napelempark tervezési terület 



 

(VII.18.) Korm. rendeletben – a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízilétesítmények védelméről – rögzített előírások figyelembe vétele szükséges. 

A tervezési helyszínen található országos vízminőség-védelmi terület övezete, mely a 2003. 
évi XXVI. törvényben foglalt fogalom alapján az alábbi övezetet jelenti: „25. országos 
vízminőség-védelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi 
és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a felszíni és felszín alatti 
vizek, az emberi fogyasztásra, használatra szánt vizek és a vízkivételi művek, továbbá a 
halak életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt vizek megóvását szolgáló védelem alatt 
álló területek tartoznak,” 

A jogszabály alapján az alábbi előírások vonatkoznak a területre: 

„15. §56 (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz 
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe 
történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni 
kell. 

(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell 
jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési 
övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.” 

Üzemeltetés környezeti hatásai 
A tervezett napelempark üzemeltetése talaj-, és vízvédelmi szempontból elhanyagolható 
mértékű, káros környezeti hatással nem jár. A napelemek tartószerkezete horganyzott 
acélszerkezetből álló építmény, melyről ill. melyből semmilyen károsanyag-szivárgás, 
kioldódás nem következhet be. Szintén nem tartalmaznak semmiféle környezetre káros 
anyagot a napelemek, valamint a hozzá kapcsolódó Fronius ECO 27 kW és Fronius Symo 
12,5 kW inverterek zárt térben kerülnek elhelyezésre, így ebből csapadék általi kimosódás 
szintén nem feltételezhető. Veszélyes anyagot kizárólag az olajszigetelésű transzformátor 
fog tartalmazni, mely azonban teljesen zárt, előregyártott vasbeton szerkezetű műtárgyban 
kerül elhelyezésre, így ebből szennyező anyagok kijutása szintén nem feltételezhető.  

Az üzemeltetés során karbantartási munkálatok zajlanak rendszeres időközönként, a 
munkák nem járnak a felső fedőréteg megbontásával, nincsenek hatással a felszíni 
vagy a felszín alatti vizekre. 
A karbantartási munkálatok során amennyiben veszélyes összetevőt tartalmazó 
anyagfelhasználás történik, a munkavégzést körültekintően szükséges végezni, hogy a 
környezetben szennyeződés (pl. talajra lecseppenés útján) ne alakulhasson ki.  

A karbantartási munkálatok során felhasznált anyagok hulladékait tilos a helyszínen hagyni, 
annak szakszerű elszállításáról a munkavégzés végeztével gondoskodni szükséges. A 
munkavégzés szakszerűségéért és a keletkező hulladékok elszállításáért a karbantartással 
megbízott vállalkozás felelős. 

Tekintettel a napelempark csekély karbantartási igényére, ebből fakadó 
környezetszennyezés kialakulása nem valószínűsíthető. 
 

5.1.2  Levegőtisztaság-védelem 
Jelenlegi (beruházás előtti) környezeti állapot 
Bonyhád település és környezete az ország nem szennyezett levegőjű régiójában található, 



 

a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló módosított 4/2002. (X. 7.) 
KvVM rendelet szerint.  

A jogszabályi kategóriák közül a térség a 10. zónacsoportba tartozik (az ország egyéb 
területe, amely nem tartozik légszennyezettségi agglomerációba). 

A zónacsoportra vonatkozó levegőminőségi kategóriák: 

kén-dioxid nitrogén-dioxid szén-monoxid szilárd (PM10) 

F F F E 

Az A-tól F irányába javuló minősítést alkalmazó besorolás szerint az F kategóriába olyan 
területek tartoznak, melyek esetében a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg, míg az E értékkel jellemezhető területek esetében a légszennyezettség 
jellemzően az alsó méréshatár és a légszennyezettségi határérték között van. 

A vizsgált terület légszennyezettségére vonatkozóan a jogszabályi kategóriáknál 
részletesebb információt az Országos Levegőminőségi Mérőhálózat mérési adatai alapján 
tudunk nyújtani. A mérőhálózat 2016. évi mérési adatait az Országos Meteorológiai Szolgálat 
dolgozta fel „2016. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata 
mérőhálózat adatai alapján” című tanulmányában. A tanulmány a vizsgált területhez 
legközelebbi településre Komló esetében tartalmaz légszennyezettségi adatokat. A 
tanulmány adatait az alábbi táblázatokban mutatjuk be. 

 
A fenti összefoglaló adatokból látható, hogy a térség légszennyezettsége a vizsgált 
szennyezőanyagok tekintetében a „jó” és „kiváló” kategóriába esik. A mérési hely egyébiránt 
városi környezetben található, így Bonyhád esetében a Komlóhoz mért adatokhoz hasonló 
adottságok feltételezhetőek. 

Jelenleg a tervezési helyszín egy vízgazdálkodási besorolású terület, melyen mesterséges, 
folyamatos üzemű a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet – a levegő védelméről – hatálya alá 
tartozó légszennyező forrás, ill. légszennyező tevékenység nem található. 

A vizsgált terület egy vízgazdálkodási besorolású terület, ahol semmilyen légszennyező 
tevékenységet nem folytatnak. A terület környezetében mezőgazdasági területek és erdő 
találhatóak, melyeken helyhez kötött légszennyező források nem létesültek. A lakossági 



 

eredetű légszennyezés (pl. fűtés, állattartás) jegyzői hatáskörbe esik és külön levegővédelmi 
engedélyhez nem kötött, így ennek részletes vizsgálata nem indokolt. 

A fentiekre való tekintettel a terület jelenlegi állapotának levegőtisztaság-védelmi részletes 
értékelésétől eltekintünk. 

Üzemeltetés környezeti hatásai 
A napelempark üzemeltetéséből fakadó közvetlen légszennyező hatás nem várható, mivel 
sem maga a napelem, sem a hozzá kapcsolódó inverterek és transzformátor az üzemeltetés 
közben légszennyezőanyag kibocsátással nem rendelkezik. A transzformátor hűtése a nyári 
meleg időszakban ventilátorral történik, ezáltal a berendezések nem tartoznak a 14/2015. 
(II.10.) Korm. rendelet – fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó 
anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről – hatálya alá és a 
jogszabály által előírt speciális bejelentési, adatszolgáltatási, valamint ellenőrzési 
kötelezettségek nem terjednek ki rájuk.  

Ez alapján megállapítható, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet – a levegő védelméről 
– hatálya alá tartozó, engedélyköteles légszennyező forrás, ill. légszennyező tevékenység a 
területen nem létesül. 

Az üzemeltetési tevékenységhez tartozik a napelemek és a berendezések időszakos 
karbantartása, meghibásodás esetén a szükséges helyszíni javítási feladatok ellátása.  

Ez a helyszínre érkező gépjármű kapcsán jár közvetett légszennyező hatással, mely 
azonban negyedéves (legfeljebb havi szintű) gyakorisággal fordul elő, és legfeljebb egy 
gépjármű igénybevételét jelenti. Ez az amúgy is meglévő közúti forgalomhoz képest 
elhanyagolható nagyságrendű többlet emissziót jelent, így ennek pontos számszerűsítése 
szakmailag nem indokolt. 

A fentiek alapján látható, hogy a tervezett napelempark üzemeltetéséből fakadó 
légszennyező hatások elhanyagolható mértékűek, így a napelempark létesítése, ill. 
későbbi üzemeltetése során a levegővédelmi követelmények maradéktalanul 
teljesülnek. Mindemellett fontos megjegyezni, hogy a napelempark üzemeltetése 
légszennyező anyag kibocsátás csökkentést fog eredményezni, melyből kifolyólag az 
üzemeltetés során a levegővédelmi követelmények maradéktalanul teljesülnek. 
Azáltal, hogy a naperőmű, mint tisztán megújuló és teljes mértékben zöld energiát termelő 
létesítmény üzembe helyezésre kerül, az általa megtermelt villamos energia legnagyobb 
része (a saját működésre felhasznált áramtermelést leszámítva) a közüzemi villamos energia 
hálózatba kerül betáplálásra, és ezzel arányos mértékben csökken a hagyományos erőművi 
áramtermelés igénye, mely összességében emisszió csökkenést eredményez. 

 

5.1.3 Hulladékgazdálkodás 

A hulladékgazdálkodás vizsgálata a tevékenység során keletkező hulladékok mennyiségi és 
minőségi jellemzésére, valamint a kezelésükre vonatkozó előírások teljesítésére irányul, a 
2012. évi CLXXXV. törvény – a hulladékról – előírásainak megfelelően. 

Jelenlegi (beruházás előtti) környezeti állapot 
Ahogy azt a korábbiakban már részletesen bemutattuk, a terület jelenleg egy 
vízgazdálkodási besorolású ingatlan, melyen mesterséges létesítmény a víziközmű épülete. 
A vizsgált terület szomszédságában egy laktanya található, azonban ezen létesítmény nem 
kapcsolódik szervesen a napelempark létesítéséhez és hulladékgazdálkodási szempontból 
sem képez külön vizsgálandó szempontot. 

A vizsgált területen semmilyen hulladéktermelő tevékenységet nem végeznek, hulladékok 
tárolását nem végzik, mely kapcsolódna a napelempark létesítéséhez, ezért a jelenlegi 



 

állapot hulladékgazdálkodási szempontú részletes vizsgálata nem indokolt.  

Üzemeltetés környezeti hatásai 
A napelempark üzemeltetése normál esetben hulladékkeletkezéssel nem jár, így 
hulladékgazdálkodási szempontok a napelempark üzemelése során nem merülnek fel. 

Az időszakos karbantartási tevékenység során esetlegesen keletkezhetnek hulladékok, 
melyek azonban nem a helyszínen kerülnek elhelyezésre, tárolásra, hanem a karbantartást 
végző vállalkozás visszaszállítja azokat a központi telephelyére. A napelempark 
karbantartása negyedéves gyakorisággal történik, ill. esetleges meghibásodáskor, eseti 
jelleggel.  

Ez alapján a napelempark üzemeltetésére vonatkozóan a jogszabály szerinti részletes 
adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség nem áll fenn. 
Ezen felül szükséges megjegyezni, hogy több olyan hulladék is található (pl. kábelhulladék, 
elektronikai hulladék), melyek keletkezése csak meghibásodás, ill. elhasználódás vagy csere 
esetén várható, nem éves előfordulású, hanem akár 5-10 évente előforduló esemény. 

Az időszakos karbantartási feladatok ellátása során esetlegesen keletkező hulladékok a 
napelempark környezetében nem hagyhatóak el, azok szakszerű kezeléséről és engedéllyel 
rendelkező ártalmatlanító részére történő átadásáról gondoskodni szükséges. 

A fentiek alapján látható, hogy a napelempark üzemeltetése hulladékgazdálkodási 
szempontból elhanyagolható környezeti hatású.  
 

5.1.4 Környezeti zajvédelem 
 
Bonyhád Város Önkormányzata Bonyhád külterületen 1 db 498,5 kW-os napelemparkot 
kíván létrehozni a 048. hrsz.-ú telken.  
 
Jelenlegi (beruházás előtti) környezeti állapot 
A vizsgált területet minden oldalról közvetlenül mezőgazdasági és erdőterület határolja. 
Északnyugati irányban közút halad el a tervezett napelemparktól 450-500 méterre, ebben az 
irányban lakóépületek ugyancsak találhatók, amelyek közül a legközelebbi a telekhatártól és 
a tervezett napelempark helyétől kb. 550 m-re található, valamint az Árpád-házi Szent 
Erzsébet Otthon, mint szociális intézmény épületei helyezkednek el mintegy 200 méterre 
északnyugatra a tervezési helyszíntől. 

A vizsgált terület elhelyezkedését és szabályozási terv szerinti besorolását az alábbi 
térképvázlaton szemléltetjük. Megjegyezzük, hogy az ingatlan Bonyhád település 
külterületén található. Az ingatlan besorolása a Szabályozási Terv alapján „V-3” besorolású 
terület, ezért a besorolás módosítása szükséges. 

 
 



 

A vizsgált területen védendő épület, terület nem található. A vizsgált területen jelenleg 
semmilyen zajforrás nem üzemel. 
 

A vizsgált területen jelenleg nincs a környezeti zajterhelést befolyásoló zajterhelés, 
ezért hatásterület meghatározására nem került sor. 

Üzemeltetés környezeti hatásai 
A napelempark megépítésével a napenergiából származó megújuló energia kihasználása 
válik lehetővé. 

A beruházás főbb jellemzői, létesítményei: 

 1 db 498,5 kW teljesítményű egységből fog felépülni. 
 Napelemek típusa:  Kioto Solar KPV NEC monokristályos  
 Inverterek:  Fronius ECO 27 kW, Fronius Symo 12,5 kW 
 Transzformátor:  KVGY KTW-630 22/0,4 kV 630 kVA 

Az inverter önmagában minimális zajt (< 30 dB) bocsájt ki. Az invertereket közvetlenül nem 
éri napsugárzás, azok a napelem alján, árnyékban kerülnek elhelyezésre, mesterséges 
hűtési rendszerrel nem rendelkeznek. A transzformátor zárt vasbeton szekrényben kerül 
elhelyezésre, melynek hővédelmét 1 db ventilátor biztosítja. A ventilátor csak abban az 
esetben kapcsol be, ha a belső hőmérséklet 35-40 °C fölé emelkedik. A kapott információk 
alapján nyáridőben, amikor a nappali hőmérséklet 30 °C környékén van, óránként átlagosan 
10 percet üzemel. 

Egy meglévő napelempark megegyező típusú transzformátor adatait figyelembe véve 1 db 
transzformátor hatásterülete 1-2 m, ami alapján a hatásterület telekhatáron belül található, 
védendő építményt, területet nem érint.  

Az előzetes egyeztetések alapján a napelemeket negyedéves, legfeljebb havi gyakorisággal 
ellenőrzik. Ez esetben közelítik meg gépjárművel a napelemparkot. A kisszámú forgalom 
miatt a gépjárművek zajterhelésének zajvédelmi szempontú részletes vizsgálatától 
eltekintünk. 

A napelempark üzemeltetése nem okozza a vonatkozó zajvédelmi határértékeket 
meghaladó zajszintek kialakulását, zajvédelmi szempontból nem tekinthető jelentős 
hatású létesítménynek, így létesítését akadályozó szempont nem merült fel. 

 

5.1.5 Természet-, és tájvédelem  
 

A tervezett beruházás természetvédelmi érintettségét a dokumentáció táj- és 
természetvédelem fejezetében már taglaltuk. A tervezési terület zöldterületet, erdőterületet 
nem érint, nemzetközi, országos vagy helyi védelem alatt álló természeti értéket nem érint, a 
vizsgálataink során helyi vagy országos védelemre javasolható természeti érték nem került 
elő. 

A tervezési helyszín jelenleg vízgazdálkodási hasznosítás alatt áll, ezért jelentős 
élőhelyvesztéssel nem kell számolni. A létesítmény elhelyezésének leglényegesebb táji és 
természetvédelmi hatása a területfoglalás. A korábbi zöldterületen új gazdasági 
létesítmények kialakítása történik, ezáltal az eddigi területhasználat módosul. A tervezett 
tevékenység védett állatfajok élőhelyeit nem veszélyezteti. 

A tervezett napelempark megépítésének nincs kimutatható jelentős hatása a területen 
található fajokra, élőhelyekre és azok koherenciájára, továbbá tájképvédelmi 
szempontból sem jelent jelentős zavaró tényezőt.  



 

5.7. Területrendezési tervekkel való összhang igazolása 
 

Bonyhád igazgatási területét a következő – az Országos Területrendezési Terv által 
lehatárolt – övezetek érintik: 
 

 
 

OTrT – Az ország szerkezeti terve 

 
 
  



 

A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetére vonatkozó előírások 

 

13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezetében beépítésre szánt 
terület csak kivételesen, egyéb lehetőség 
hiányában területrendezési hatósági eljárás 
alapján jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket 
megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

 

A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetére vonatkozó előírások 

 

13/B. §: A településrendezési eszközökben a jó 
termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a 
mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 

 
  



 

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetére vonatkozó előírások 

 

14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket 
megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.  

 
Országos ökológiai hálózat övezetére vonatkozó előírások 

 

13. § (1) Az országos ökológiai hálózat 
övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategória, illetve olyan 
övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
természetes és természetközeli élőhelyeit és 
azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az övezetben bányászati tevékenységet 
folytatni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
lehet. 

(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a 
kiemelt térségi és a megyei területrendezési 
tervekben magterület, ökológiai folyosó, 
valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.  

 
  



 

Országos vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó előírások 

 

15. § (2) Az övezetbe tartozó települések 
településrendezési eszközeinek készítése során 
ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett 
területeket, és a helyi építési szabályzatban az 
építési övezetre vagy övezetre vonatkozó 
szabályokat kell megállapítani. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a 
bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.  

 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetére vonatkozó 
előírások 

 
 

14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület övezete területét a 
kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 
és annak alapján a településszerkezeti terv 
pontosítja. 

(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított 
lehatárolása által érintett területre a kiemelt 
térség és a megye területrendezési tervének 
megalapozó munkarésze keretében meg kell 
határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a 
település teljes közigazgatási területére készülő 
településrendezési eszköz megalapozó 
vizsgálata keretében meg kell határozni a 
tájjelleg megőrzendő elemeit, elem együtteseit, 
valamint a tájképi egység és a természeti 
adottságokhoz igazodó hagyományos 
tájhasználat helyi jellemzőit. 

(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított 
lehatárolása által érintett területre a tájképi 
egység és a hagyományos tájhasználat 
fennmaradása érdekében a helyi építési 
szabályzatban meg kell határozni a 
területhasználatra és az építmények tájba 
illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 

(4) A helyi építési szabályzat az építmények 
tájba illeszkedésének bemutatására látványterv 
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó 
követelményeket határozhat meg.  

 
  



 

Bonyhád igazgatási területét a következő – Tolna megye Területrendezési Terve által 
lehatárolt – övezetek érintik: 

 
Tolna megye területrendezési terve – Szerkezeti Terv 

 

 

 

 

 
Ökológiai folyosó és Magterület övezetére vonatkozó előírások 

 

17.-18 § (1) A magterület és az ökológiai folyosó 
övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a 
magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, 
az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó 
és az érintkező magterület természetes 
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az 
azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával 
helyezhető el. 

 

 



 

A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetére vonatkozó előírások 

 

13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezetében beépítésre szánt terület 
csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető 
ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket 
megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.  

 

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetére vonatkozó előírások 

 

14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket 
megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
 

 
  



 

Világörökség és világörökség –várományos terület övezetére vonatkozó előírások 

 

 

14/B. § (1) A világörökségi és világörökségi 
várományos terület övezetét a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt 
világörökségi és világörökségi várományos 
területen: 

a) a terület-felhasználás módjának és mértékének 
összhangban kell lennie a világörökségi 
kezelési tervben meghatározott célokkal, 

b) új külszíni művelésű bányatelek nem 
létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek területe nem bővíthető, 

c) a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a 
kulturális és természeti örökségi értékek 
sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, 
látványuk érvényesülését elősegítve és a 
világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell 
elhelyezni.  

 
Földtani veszélyforrás terület övezetére vonatkozó előírások 

 

25. § (1) A földtani veszélyforrás területének 
övezetét a településrendezési eszközökben kell a 
tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni.  

(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület 
csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 
bányafelügyelet a településrendezési eszközök 
egyeztetési eljárása során adott véleményében 
hozzájárul.  

   



 

Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetére vonatkozó előírások 

 

27/C. § (1) A megye területrendezési tervében 
tájrehabilitációt igénylő terület övezete kijelölhető. 

(2) A megye területrendezési terve rendelkezhet 
az övezet által érintett terület újrahasznosítási 
céljáról. 

(3) Az újrahasznosítási cél figyelembevételével a 
megye területrendezési terve rendelkezhet arról, 
hogy az övezet által érintett területet a 
településrendezési eszközök készítése során 
milyen terület-felhasználási egységbe kell sorolni.  
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 Kötelező övezetek   

Országos ökológiai hálózat 

Magterület X  

Ökológiai folyosó X  

Pufferterület   

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület  X  

Jó termőhelyi adottságú szántóterület  X  

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület  X  

 Erdőtelepítésre javasolt terület   

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület  X  

Világörökségi és világörökségi várományos terület  X X 

Országos vízminőség-védelmi terület  X X 
Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése 
keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók 
területe 

   

 Ásványi nyersanyagvagyon-terület   

 Rendszeresen belvízjárta terület   

 Földtani veszélyforrás területe X X 

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület    

 Honvédelmi terület   

 Ajánlott övezetek   

 Tanyás térség   

 Tájrehabilitációt igénylő terület X  

 Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat 
alá vont terület   

 Térségi árvízi kockázatkezelési terület   

 



 

Országos Területrendezési Terv 
 
A közigazgatási terület érintettségén túl, jelen eljárásban a módosítással érintett területen 
belül, a ténylegesen módosuló ingatlant – 048 hrsz. - a Világörökségi és világörökségi 
várományos terület valamint az Országos vízminőség-védelmi terület elnevezésű országos 
övezetek érintik. 



 

Tolna Megye Területrendezési Terve 
 
A módosítással érintett terület mezőgazdasági térségben fekszik. 
 
A településszerkezeti terv tervezett módosításait vizsgálva az alábbiak állapíthatók meg a 
tervezett településszerkezeti terv és a megyei terület-felhasználási kategóriák 
összefüggésében: 

  



 

 Me zőga zdasági térség:  
-a TMTrT szerkezeti tervében a mezőgazdasági térség területe a közigazgatási területre 

vonatkozóan: 5271,88 ha. 
 
-a város településszerkezeti tervében a módosítás figyelembevételével a mezőgazdasági 

terület nagysága közigazgatási területre vonatkozóan: 4980,54 ha 
 

A mezőgazdasági terület nagysága a mezőgazdasági térség területéhez képest 94,47 % 
azaz megfelel az OTrT 6. § (2) bekezdés b) pont azon előírásának, mely szerint „a 
mezőgazdasági térséget legalább 85 %-ban mezőgazdasági terület terület-felhasználási 
egységbe kell sorolni”. A tervezett módosítás az értéken nem változtat, a mezőgazdasági 
térségen belül a 048 hrsz-ú területek vízgazdálkodási terület besorolással szerepeltek. 
 
Az ökológiai folyosó és magterület övezetét a módosítási terület nem érinti. 
 
A lehatárolt tömbterületet érinti a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete, 
ellenben a módosuló – 048 hrsz-ú – terület ennek részét nem képezi. 
 
A település teljes közigazgatási területét a földtani veszélyforrás terület övezete érinti. A 
változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölésével nem jár az övezetre vonatkozó 
előírások teljesülnek.  
 
 
6. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 
 
A módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik. Bonyhád Város 
településrendezési eszközeinek jelen módosítása nem tartalmaz olyan elemeket, mely az 
aktivitásérték egyensúlyának igazolását szükségessé teszi. 
 
  



 

7. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 
 

1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA - MÓDOSÍTÁS 
 

 
Bonyhád Önkormányzata Képviselőtestület 

…./2018. (…...) határozata 
a Településszerkezeti terv módosításáról 

 
Bonyhád képviselő-testülete – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.) 6.§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az 
alábbiak szerint módosítja a hatályos településszerkezeti tervét: 
 

1. Bonyhád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 89/2004. (VIII.26.) határozattal 
jóváhagyott Településszerkezeti Tervét a északon a 052, 063/40 és 063/65 hrsz-ú 
árok területek, keleten a Völgységi patak és Cikó igazgatási területe, délen a 
település igazgatási területe, nyugaton 032 hrsz-ú vasút területe által lehatárolt 
tömbterületre vonatkozóan módosítja, az 1. melléklet szerint. 

2. Jelen határozat mellékleteit képezik a: „TM-1” jelű Településszerkezeti Terv 
módosítás c. tervlap 1. melléklet, a Változások (Beavatkozások és ütemezések) 
leírása c. 2. melléklet, A település területi mérlege c. 3. melléklet, Területrendezési 
tervekkel való összhang igazolása c. 4. melléklet és a Biológiai aktivitásérték 
számítás c. 5. melléklet. 

3. A településszerkezeti terv leírása változatlan formában hatályban marad. 
 

Bonyhád, 2018. ………….. hó 
 

 
_________________________   _________________________ 

                 jegyző          polgármester 
 

 
Záradék: 
A határozat kihirdetése ………. 
            
                        jegyző 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonyhád Város Önkormányzat Képviselőtestülete …../2018 (…..)  határozat      1. MELLÉKLETE 

SZERKEZETI TERV a módosuló tömbterületre 
  







 

Bonyhád Város Önkormányzat Képviselőtestülete …../2018 (…..)  határozat      2. MELLÉKLETE 
TERÜLETEGYSÉGET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 

 
A 048 hrsz-ú módosítással érintett ingatlan hatályos terv szerinti V-3 jelű - Vízmű kutak, 
vízmű létesítmények elnevezésű- vízgazdálkodási terület terület-felhasználása, az tervezett 
használatnak megfelelő nagyságrendben beépítésre nem szánt különleges napelem park 
terület -  Kk-np – terület-felhasználásra módosul. 

A terület-felhasználásban bekövetkező változás:   V-3         Kk-np 
        
A változással érintett terület nagysága:                            5,68 ha 
        

 
 
 

Bonyhád Város Önkormányzat Képviselőtestülete …../2018 (…..)  határozat      3. MELLÉKLETE 
TELEPÜLÉSI TERÜLETI MÉRLEG 

 
 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
Terület-felhasználás Terület (ha) 

Beépítésre nem szánt területek 
Beépítésre nem szánt különleges napelem park – Kk-np + 5,68 
Vízgazdálkodási terület - V - 5,68 

 
 
 

Bonyhád Város Önkormányzat Képviselőtestülete …../2018 (…..)  határozat      4. MELLÉKLETE 
A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

 
 
Bonyhád város hatályos településrendezési eszközének változása a település teljes 
közigazgatási területét érintő Világörökségi és világörökségi várományos terület és az 
Országos vízminőség-védelmi terület elnevezésű országos valamint a földtani veszélyforrás 
terület elnevezésű kiemelt térségi és megyei övezetét érinti  
 

A módosítás során új beépítésre szánt területet kijelölése nem történik. 

A településrendezési illetve a területrendezési terv továbbra is összhangban maradt. 
 
 
 

Bonyhád Város Önkormányzat Képviselőtestülete …../2018 (…..)  határozat      4. MELLÉKLETE 
BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

 
 
A módosítások során új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. A hatályos terv 
szerinti terület-felhasználások biológiai aktivitásértéke változatlan marad. 
  



 

2. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDELET-TERVEZETE 
 

Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
......../2018 (.....) önkormányzati rendelete 

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2004.(VIII.27.) sz. önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bek. a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bek. 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bek 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
9. számú melléklete szerinti államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének 
kikérésével Bonyhád Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004.(VIII.27.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1 .§ A R. 31/A.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

31/A.§ 
Különleges beépítésre nem szánt terület (Kk) 

 

(1) A terület-felhasználási egységbe az OTÉK 30/B.§ (1) bekezdése szerinti különleges 
beépítésre nem szánt a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló 
illetve az egyéb helyi sajátosságot hordozó területek tartoznak.  

(2) A Kk-np jelű övezet, napelem parkok létesítésére szolgál, ahol az energiatermelő 
rendszerek, és az azok üzemeltetéséhez, kiszolgálásához szükséges épületek és 
építmények helyezhetők el. 
a) az övezetben előírt maximális építménymagasság: 4,5 m 

(3) A Kk-e jelű övezetben az OTÉK 30/B.§ (2) bekezdése szerinti épületek helyezhetők 
el. 
a) A területen legfeljebb 5,0 m építménymagasságú épületek létesíthetők, legfeljebb 

2%-os beépítettséggel. 
 

2 .§  A R. 2. mellékletét képező „Külterület szabályozási tervlap” módosítással érintett 
területeinek normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének normatartalma lép. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
2.§ (1) E rendelet az elfogadást követő napon 2018……………. lép hatályba. 
Rendelkezéseit a hatályba lépését követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. 
 
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a 
Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 
 
Bonyhád, 2018. ………….. hó 
 
 
 

jegyző       polgármester 
 
 

Bonyhád Város Önkormányzat Képviselőtestülete …../2018 (…..)  rendelet      1. MELLÉKLETE 
SZABÁLYOZÁSI TERV a módosuló tömbterületre 







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MELLÉKLET 



 

 
Bonyhád Város Önkormányzati 
  Képviselő-testülete 
 
Iktatószám: 17/10-49/2018. 
……………………………………………. 
…………………………… 
 
Tájékoztatásul, illetve a szükséges intézkedés megtétele végett megküldöm Bonyhád Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. március 22-i ülésén hozott határozatát: 
 

Bonyhád Város Önkormányzata 
49/2018. (III.22.) sz. határozata: 

 
Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő- testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVII. Tv. 6.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Bonyhád Város 
rendezési terve módosításáról dönt az alábbiak szerint: 

1.) Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő- testülete a 89/2004.(VIII.26.) számú határozattal 
elfogadott „Bonyhád Város Településszerkezeti tervét”, és 9/2004.(VIII.27.) számú rendelettel 
elfogadott „Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási tervét” módosítja, a 048. hrsz. alatti ingatlan 
különleges beépítésre nem szánt övezetbe sorolásával. 

2.) A Képviselő- testület kéri a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 
gondoskodjon, és folytasson tárgyalást a költségek viseléséről az MVM Hungarovind Kft- vel. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kozma Anikó osztályvezető, Kovács Andor főépítész 
 
 
 
Filóné Ferencz Ibolya sk.    dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra sk. 
          polgármester             jegyző 
 
 
 
Bonyhád, 2018. március 22. 
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