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Előterjesztés 
 

Bicske, 0105/34 hrsz-ú földrészletet érintően tervezett 11,5 MWA 

teljesítményű naperőmű kialakításának támogatásáról 
 
1. előterjesztés száma: 21/2021.  

2. előterjesztést készítő személy neve: Druzsin László 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Székely Nóra 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

 1. melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -  

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános  

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm.rendelet 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 

 

Az ABO WIND Hungary Kft. Bicske 0105/34 hrsz-ú földrészletén 11,5 MWA teljesítményű 

naperőművet kíván létesíteni. A 11,5 MWA erőmű kiserőműnek minősül (kiserőmű az 5-50 MWA 

közötti erőművek), amelyet szerepeltetni kell a Fejér Megyei Területrendezési Tervben (FMTrT) „E” 

betűjelű piktogrammal.  

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet (a továbbiakban: 

Kormányrendelet) alapján ez a piktogramm beillesztési eljárással feltüntethető az FMTrT-ben. 

 

Az eljáráshoz szükséges dokumentációt az ABO WIND Hungary Kft elkészíttette és kezdeményezte a 

beillesztési eljárás lefolytatását. A Korm.rendelet 3. § (4b) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 

 

„(4b) Az 1. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetén igazolni kell, hogy a képviselő-testület (közgyűlés) 

a kérelem benyújtását megerősítette, több települési önkormányzat érintettsége esetén az érintett 

önkormányzatok képviselő-testületei (közgyűlései) a kérelem benyújtását megerősítették és az érintett 

települési önkormányzatok nevében eljáró önkormányzat kijelölésére vonatkozó, települési 

önkormányzatok közötti megállapodást megkötötték.” 

 

A Kormányrendelet 3. § (4b) bekezdése értelmében ahhoz, hogy a ABO WIND Hungary Kft. a 

területrendezési hatósági eljárásra vonatkozó kérelme elbírálható legyen szükséges Bicske Város 

Önkormányazt Képviselő-testületének megerősítése. 

 
 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat szerinti jóváhagyását! 
 

 

Bicske, 2021. 09. 15. 

 

 

  Bálint Istvánné  

  polgármester  
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       1. melléklet a 21/2021. előterjesztéshez 

 

 

 

Határozati javaslat 
 

Tárgy: Bicske 0105/34 hrsz-ú földrészletet érintően tervezett 11,5 MWA teljesítményű naperőmű 

kialakításának támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 

76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet 3. § (4b) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt: 

 
ABO WIND Hungary Kft. által a Bicske 0105/34 hrsz-ú földrészletet érintően tervezett 11,5 MWA 

teljesítményű naperőmű létesítéséhez kapcsolódó térségi terület-felhasználási engedély kérelem 

benyújtását Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja és megerősíti. 

 

 

 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: polgármester 

 


