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ELŐTERJESZTÉS 
 

Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról 
 

Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 
27.) rendeletének (továbbiakban HÉSZ) részbeni módosítására az alábbi kérelem érkezett az 
Önkormányzathoz. 
 
A KDI Pénzügyi Tanácsadó Kft. (1022 Budapest, Bimbó út 29.), mint beruházó megbízásából 
az ezTrade Solar Kft. (1064 Budapest, Vörösmarty u. 67.) a Püspökladány 1862/19 helyrajzi 
számú magántulajdonú ingatlanon egy 5,2 MW AC teljesítményű napelemes kiserőmű 
projektfejlesztési feladataira kapott megbízást, amely megbízás magában foglalja a tervezési, 
engedélyeztetési és ügyintézési feladatokat. 
Az engedélyezési eljárás során jutott kérelmező tudomására, hogy a HÉSZ az ingatlant Gksz-
1 és Gksz-2 jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, valamint E-g jelű gazdasági 
erdők megnevezésű és Köu-3 jelű közúti közlekedési terület-kiszolgáló utak építési övezetbe 
sorolja. 
A naperőmű tervezett telepítési helye az E-g jelű gazdasági erdők megnevezésű területet nem, 
azonban a Köu-3 jelű közúti közlekedési területet érinti. 
A tervezett beruházás megvalósítása érdekében kérelmező a HÉSZ módosítását indítványozta. 
Az ezTrade Solar Kft. tájékoztatást adott kérelmében továbbá arról, hogy a kivitelezés során 
szándékukban áll a helyi munkaerő bevonása, valamint a 25 éves tervezett üzemeltetés során 
a terület karbantartási munkáit is (pl.: fűnyírás) helyi alvállalkozó bevonásával szeretnék 
megoldani. Az iparűzési adó becsült értéke évi 2 millió forint. A tervmódosítás költségeit 
kérelmező fedezi. 
 
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására. 
 
Határozat javaslat:  
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 16. § alapján, Püspökladány Város 
településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 
részbeni módosításával egyetért, elkészítéséhez hozzájárul.  
A tervmódosítás költségét a kérelmező ezTrade Solar Kft. (1064 Budapest, Vörösmarty 
u. 67.) fedezi. 
 
A Rendezési Terv módosítás tárgya: 

1. Püspökladány, 1862/19 helyrajzi számú ingatlanon található Köu-3 jelű közúti 
közlekedési terület-kiszolgáló utak megnevezésű szabályozás megszüntetése. 

2. Püspökladány, 1862/19 helyrajzi számú ingatlanon található Gksz-1 és Gksz-2 
jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek szabályozásának egységesítése.  

3. HÉSZ szöveges pontosítása, megrendelővel egyeztetve.  
 
Határidő: azonnal 
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