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Bevezetés 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2017. (I.26.) sz. határozatával döntött a 

településrendezési eszközeinek módosításáról a 0401/2 és 0402/2 hrsz.-ú telkek területére 

vonatkozóan. 

A hatályos településrendezési eszközök szerint vízgazdálkodási területként szabályozott terület olyan 

területfelhasználási egységbe történő átsorolása a feladat, ahol naperőművek létesíthetők. 

Az önkormányzati határozat a dokumentáció mellékletét képezi. 

 

A módosítás célja 

A módosítás célja a napenergia, mint megújuló energiaforrás hasznosítása céljából a 0401/2 és 0402/2 

hrsz.-ú volt cukorgyári zagytározók vízgazdálkodási területének beépítésre nem szánt különleges 

terület-naperőmű sajátos területfelhasználási egységbe történő átsorolása. 

A módosítással lehetőség nyílik arra, hogy a 0402/2 hrsz.-ú telken 14,99 MWp teljesítményű naperőmű, 

míg a 0401/2 hrsz-ú telken 4,99 MWp teljesítményű naperőmű létesülhessen. 

Mindkét telek művelésből kivett, víztároló, beruházási terület besorolású. A víztároló funkciója azonban 

a cukorgyár felszámolásával lényegében megszűnt. 

 

Komárom-Esztergom megye hatályos térségi szerkezeti terve ennek megfelelően a volt zagytározók 

területét már nem vízgazdálkodási térségként, hanem mezőgazdasági térségként jelölte ki. Így az 

átsorolásnak térségi szerkezeti tervi akadálya nincs. A módosítással érintett területre csak a megyei 

területrendezési tervnek azon övezetei "fednek rá", amelyek nem konkrét területet, hanem a település 

érintettségét jelölik: 

- világörökségi és világörökségi várományos terület, 

- ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, 

- széleróziónak kitett terület 

 

A tervezési terület régészeti terület, műemlék, műemléki környezet által nem érintett, így világörökségi 

várományos területre hatása nincs. Bányatelekkel, ásványi nyersanyagvagyon területével ugyancsak 

nem érintett. 

A széleróziónak kitett terület övezetét a jelenleg hatályos OTrT megszüntette. 

A megyei területrendezési terv 2011.évi módosítását követően módosított OTrT a tervezési területet 

továbbra is vízgazdálkodási térségként jelölte ki, ahogy a módosítás előtti OTrT-k is, az új OTrT tehát 

nem vette figyelembe a megyei terv szerinti pontosítást. 
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Az országos övezetek közül csak a világörökségi és világörökségi várományos terület "fed rá" a 

módosítás területére. Mivel a volt cukorgyári zagytározóknak vízgazdálkodási funkciója már nincs, így a 

megyei terv térségi szerkezeti terve szerinti mezőgazdasági térséget indokolt figyelembe venni a 

módosítás során. 

Megállapítható tehát, hogy a tervezett módosítás a hatályos területrendezési tervekkel nem ellentétes. 

Figyelembe kell venni azonban, hogy a megyei területrendezési terveknek tartalmazniuk kell az 5MW-

50MWközötti teljesítményű kiserőműveket is. 

A megye térségi szerkezeti terve Ács közigazgatási területén két kiserőművet jelöl, de a 22/2005. 

(IX.29.) sz. önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 12. pontja szerint ezek a kiserőművek 

szélerőműparkok. 

 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.évi XXI. törvény 23/D. § (1.) bekezdése szerint 

a területrendezési tervekben nem szereplő, külön jogszabályban meghatározott térségi jelentőségű 

műszaki infrastruktúrahálózatok és egyedi építmények területi elhelyezéséhez az állami főépítészi 

hatáskörben eljáró ...megyei kormányhivatal térségi területfelhasználási engedélye szükséges.  

 

A módosításhoz a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet szerint el 

kell  készíteni a beillesztésre vonatkozó térségi területfelhasználási engedély kérelem dokumentációját 

és kezdeményezni kell az illetékes kormányhivatalnál a területrendezési hatósági eljárás lebonyolítását. 

A térségi területfelhasználási engedéllyel a megyei területrendezési tervbe beillesztett kiserőművek már 

szerepeltethetők a településrendezés eszközeiben. A területrendezési hatósági eljárás és a 

településrendezés eszközeinek módosítása egyeztetési folyamata történhet párhuzamosan, de a 

településrendezési eszközök módosításának elfogadása, csak a térségi területfelhasználási engedély 

megadását követően történhet. 
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A módosítás várható hatásai 

A módosítással érintett terület országos és helyi jelentőségű védett természeti területtel, Natura2000 

területtel nem érintett. Nem része továbbá az országos ökológiai hálózat övezeteinek sem. 

Nem érintett az OTrT szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével, 

továbbá a megyei területrendezési terv országos és térségi tájképvédelmi övezetével. 

Mivel a módosítással új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, így a biológiai aktivitásérték 

szintentartását nem kell biztosítani. 

 

Az ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. elkészítette az "Ács, Hrsz.: 

0401/2 ingatlanon 5 MWp teljesítményű fotovoltaikus napelemes erőmű létesítése előzetes 

vizsgálati dokumentációját" és az "Ács, Hrsz.: 0402/2 ingatlanon 15MWp teljesítményű 

fotovoltaikus napelemes erőmű létesítése előzetes vizsgálati dokumentációját". 

 

A Komárom-Esztergom  Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztálya a 241-17/2017.és 51-17/2017 ügyiratszámú határozata a vizsgálati 

eljárást lezárta és mindkét tervezett naperőművel összefüggésben ugyanazt állapította meg: 

"Az előzetes vizsgálati dokumentációt a Hatóság elfogadja, miután a környezeti hatások nem 

jelentősek és a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok sem merült fel, ezért környezeti 

hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges". 

 

A két határozat a dokumentáció mellékletét képezi. A határozattal összhangban van a 3/2017. (I.16.) sz. 

önkormányzati határozat következő megállapítása: 

"Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm.rendelet 3.§-a 

alapján a Képviselő-testület előzetesen megállapítja, hogy a tervezett módosítás környezeti hatásai a 

város környezetminőségére jelentős hatással nem lesznek, így külön környezeti értékelés elkészítését 

és környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek". 

 

A módosítás a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 45.§ figyelembevételével az OTÉK 2012. augusztus 6-

án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készül. 
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