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    Név, Aláírás: 
tervezési jogosultság száma: 

 
Poltrade Bt. - Urban Landscape Design 
www.uld.hu 
info@uld.hu 
 
 

       
       

okl.vízügyi szakmérnök                            
 

Helyi Építési Szabályzata friss, 2017-ben készült, és a 10/2017.(VIII.16.) sz. 
lett elfogadva. A Képviselő-testület által kiemelt beruházássá 

nyilvánított, módosítást igénylő, tervezett két beruházás az eltelt rövid időszakban 
összhangban áll Verpelét Településfejlesztési Koncepciójával.

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ 
i tárgyalásos eljárásban kerül véleményezésre. 

  
   
           

ben készült, és a 10/2017.(VIII.16.) sz. 
testület által kiemelt beruházássá 

tervezett két beruházás az eltelt rövid időszakban 
Verpelét Településfejlesztési Koncepciójával. 

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK 
ALÁTÁMASZTÁSA 

 

Előzmények 

A tervmódosítás két, a közelmúltban konkretizálódott beruházás megvalósulását biztosítja. 
 
[KERÉKPÁRÚT]= Tarna-menti kerékpárút kiszabályozása 
[NAPELEM PARK]= Napelem park létesítése. 
 
 
[KERÉKPÁRÚT] 
Kápolna Község Önkormányzata a Tarna-menti településekkel (Kál, Kápolna, Kompolt, 
Tófalu, Aldebrő, Feldebrő, Verpelét), valamint a Heves Megyei Területfejlesztési Nonprofit 
Kft-vel és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel együtt konzorciumi együttműködés keretében 
kíván Kerékpárutat építeni a Terület és településfejlesztési Operatív Program keretében 
(TOP – 3.1.1 – 15 -HE1-2016-00011). 
A tervezési feladat a fent jelzett Tarna – menti települések felfűzésével Kál M3 autópálya 
alatt átvezető, meglévő kerékpárúttól kiindulva, a Verpelét Asiafood Kft. tésztaüzem 
telephelye között kerékpárosforgalmi létesítmény tervezése.  

A kerékpárút nyomvonala Heves Megye Területrendezési tervében, valamint a tavaly készült 
Verpeléti településrendezési eszközökben is szerepel, azonban ez utóbbiban a kerékpárút 
kialakításához szükséges útszélesítés a Szabályozási terven még nincs feltüntetve. 

A Dobi Via Mérnöki Iroda Kft. által készített engedélyezési tervre a Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri Járási Hivatala – Útügyi osztálya H-KF/UT/NS/524/89/2017 számon 
Építési engedélyt adott. 

  





 

[NAPELEM PARK] 
A SOLLIGHT Energia ESCO Kft a közeljövőben szeretne beruházni az 500.0 kW
napelem parkba Verpelét, 1673/1 hrsz
telkén. A napelemes kiserőművekhez tartós bérletben kíván földterületeket bérelni. 
Talajmechanikai vizsgálatok után a napelem parkok szerkezete szabadföldre kerül 
elhelyezésre.  
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A SOLLIGHT Energia ESCO Kft a közeljövőben szeretne beruházni az 500.0 kW
Verpelét, 1673/1 hrsz-ú, a lakóterület és a Tarna-patak között elhelyezkedő 

A napelemes kiserőművekhez tartós bérletben kíván földterületeket bérelni. 
Talajmechanikai vizsgálatok után a napelem parkok szerkezete szabadföldre kerül 

A SOLLIGHT Energia ESCO Kft a közeljövőben szeretne beruházni az 500.0 kW-os 
patak között elhelyezkedő 

A napelemes kiserőművekhez tartós bérletben kíván földterületeket bérelni. 
Talajmechanikai vizsgálatok után a napelem parkok szerkezete szabadföldre kerül 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a tervezett 
napelempark 
telke a Tarna-
patak mellett 
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A tervezett létesítmények leírása 

[KERÉKPÁRÚT] 
A Tarna-menti Kerékpárút  

kezdőpontja:   0+000 az M3 autópálya melletti Globalplant kertészet    
  (Kál,Erdőtelki u.3.),  főbejáratánál induló meglévő kerékpárút   
  végponti szelvénye 0+860   (0+000 = 0 +860) 
    
végpontja:   Verpelét, Hrsz.: 0373/2 - Asiafood Kft. Tésztaüzem bejárata 2416 jelű út  

24+964 km szelvényében 

A kezdő és végpontok közötti újként tervezett kerékpáros útvonal hossza: 16.819 m 
Ez kiegészülve a már kiépített, később részletezésre kerülő szakaszokkal    
860m +2.437m=3.297 m hosszal, együttesen: 20.116 m 
kerékpáros útvonal jön létre a Tarna mentén. 
A tervezett nyomvonal túlnyomó részben a fenti településeket összekötő országos közutak 
nyomvonala mentén húzódik. 
Ami ezt indokolja, hogy szinte valamennyi településen a település szerves fejlődéséből 
adódóan a közintézmények, a kereskedelmi egységek, a jelentősebb létszámú üzemek és 
egyéb más munkahelyek mind-mind a települések főutcáján, illetve a településeket 
összekötő országos közút mentén találhatók. 
A tervezett kerékpárút a két végpont között tartalmaz nem épített, ún. kijelölt szakaszokat.  
Ezek kisforgalmú helyi önkormányzati utak. 
A tervezési feladat Verpelét közigazgatási területén kerékpárút tervezése kijelölt szakaszok 
közbeiktatásával, az Önkormányzati vízelvezető nyílt árok fölött gyalog- és kerékpároshíd 
építéssel, a vasúton gyalogos átvezetéssel, a jóváhagyott Nyomvonal- és Hálózati terv, 
valamint az engedélyezési terv figyelembevételével. 
A Verpelét közigazgatási területén átmenő kerékpáros nyomvonal a 2417 j. és a 2416 j. 
országos  közutat érinti. 
Feldebrő után a Verpelét közigazgatási területére átlépő kerékpáros nyomvonal Feldebrő és 
Verpelét  között  a lakott területen kívül a közút szelvényezés szerinti jobb oldalán vezet, 
~1800 m-en keresztül a közúttól elválasztott földművön, önálló kerékpárútként. 
A nyomvonal Verpelét lakott területét elérve az üzemanyagtöltő állomás előtt jobbra ráfordul 
a helyi közútra (Dózsa Gy. u.) és kijelölt szakaszként vezet a 2416 j. országos közútig. 
Közben elhalad a város legnagyobb pincészete, a Varsányi pincészet előtt. 
A 2416 j. orsz. közutat keresztezve egy rövid épített szakasz után (~135 m) szintén helyi 
kisforgalmú úton (Tűzoltó utca) éri el a Szabadság teret. 
Itt elhalad a Polgármesteri Hivatal, az Erdészet és az Egészségház előtt, érinti a központi 
piacteret. Szabadság téren átvezetve újra a 2416 j. úton halad, és egy újabb (~134 m) épített 
szakasz után ráfordul kisforgalmú szervízútra az Áruház mögé és a helyi védettség alatt álló 
kovácsműhely után a 2416 j. országos közút mellett épített szakaszként a Kossuth és 
Kölcsey utcán át éri el  a Kapás utcát. 
A Kapás utcánál irány szerint kettéágazik. 
A városból kivezető ág a Tarna-híd kocsipályájának felvízi oldalán zárt kerékpársávként 
vezet át, a híd előtt és után egy-egy, az úttól külön földművön vezetett épített szakasszal. 

A városba bevezető ág a Tarna-híd alvízi hídjárdáján zárt kerékpársávként vezet át, a híd  
előtt és után egy-egy rövid  épített szakasszal. 

A két, irány szerint elválasztott ág közvetlenül a Rákóczi utca után újra egyesül és egy 
tervezett kerékpáros hídon (külön terv szerint) keresztezi a helyi belvízelvezető árkot. Az 
árok mellett továbbhaladva új gyalogos átjáróval (külön terv szerint) keresztezi a Kisterenye-
Kál-Kápolna vasútvonalat.  
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A vasúti keresztezés után a 2416 j. orsz. közút mellett, az útkoronán kívül éri el a végcélt, az 
ASIA FOOD tésztagyár telephelyét. 

Verpelét közigazgatási területén a teljes hossz:  ~4.969 m. 

  Ebből épített szakasz hossza:  3818,52 m. 
  Kisforgalmú úton kijelölt szakasz:  1151 m. 
 

A tervezett kerékpárút belterületi szakaszán a közvilágítás kiépített. 

A tervezett kerékpárút nyomvonala nem érint épületeket, építményeket. 

 

[NAPELEM PARK] 
A kiserőművek esetében alkalmazni kívánt eszközök az alábbiak: 

Tartószerkezetek  
Napelem modulok  
Solár kábelek 
AC/DC oldali védelmi 
eszközök Inverter egységek 
AC kábelek 
Egyéb szerelvények és eszközök. 

 
A kiserőművek tartószerkezetei a talajra, mint szabadföldre kerülnek rögzítésre. Az 
előkészített és statikailag is megfelelő talajba cölöpöket verünk le 3 méteres mélységbe, 
majd a tartószerkezet-rendszerek ezekre kerülnek rögzítésre. Egy tartószerkezetre 
oszloponként 4, soronként 25 fotovoltaikus elemet helyeznek. 

A tartószerkezetek és napelemek dőlésszöge 20 fok, a napelemek tájolása: déli. Élettartamuk 
meghaladja a 30 évet. 

A SOLLIGHT Kft által tervezett 499.0 kWp csúcsteljesítményű, hálózatra táplálós napelemes 
rendszer 2.071 db egyenként 265 Wp maximális teljesítményű polykristályos napelem 
modult tartalmaz, 11 db egyenként 42.000 Wp AC oldali csúcsteljesítményű inverterrel. 
DC oldali maximális teljesítmény: 499.000 kWp  
AC oldali maximális teljesítmény: 462.000 kWp 
 
Figyelembe véve a hazai napsütötte órák számát, évszakonkénti hajlásszöget, a 
napsugárzás intenzitását, egyértelműen kijelenthető, hogy kilowattonként 1.200 kilowattóra 
az éves várható termelés. Ebből kifolyólag a számítás az alábbi: 
Éves termelés = teljesítmény (kilowatt) * átlagos éves hozam (kilowattóra) / 1000 
Behelyettesítve az alábbi értékeket kapjuk: 
Éves termelés = 499.000 * 1200 / 1000 = 598.800 kWh 
 
A SOLLIGHT Energia ESCO Kft a MAVIR ZRT-vel kötött hosszú távú (20 éves) szerződés 
értelmében nettó 30,20 kWh KÁT egységáron tudja értékesíteni a 499.0 kW-os kiserőmű 
által megtermelt villamos áramot. Az előző fejezetben levezetett termelési adatok figyelembe 
vételével ez évi szinten az alábbiak szerint alakul: 
Éves termelt és betáplált villamos energia mennyisége: 598.000 
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kWh Szerződött átvételi KÁT ár: nettó 30,20 Ft/kWh 
Éves bevétel az értékesített villamos energiadíjból = betáplált villamos energia * KÁT átvételi 
egységár, azaz 598.000 * 30,20 = nettó 18.059.600 Ft 
 
A fenti két pont alapján mérleget tudunk vonni, és meg tudjuk határozni a 499 kWp 
napelemes erőmű várható megtérülési idejét. 
Képlet: 
Megtérülés = Nettó teljes beruházás / éves nettó várható árbevétel Behelyettesítve: 
Megtérülés = 166.500.000 Ft / 18.059.600 Ft = 9,2 év.  
A beruházás várható megtérülési ideje 9,2 év. 

 

Örökségvédelem, természetvédelem és környezetvédelem 
 
[KERÉKPÁRÚT] 
Tekintve, hogy a kerékpárút a meglévő közút mentén halad, új tájformáló elemként nem 
jelentkezik. 
A kerékpárút természetvédelmi területet, örökségi területeket, értékeket nem érint.  
 
[NAPELEM PARK] 
A Helyi Építési Szabályzat módosításával – az Má-gy1 jelű, általános mezőgazdasági terület 
– gyep övezetben napelem park elhelyezésének engedélyezésével – az örökségi, természeti 
és környezeti értékek sérülésével nem kell számolni.  
A patak menti karbantartási sávot a létesítés során meg kell tartani.  
A 1673/1 hrsz-ú terület egy része „HVB” jelű Hidrogeológiai „B” védőidomot érint, a létesítés 
során a vonatkozó előírásokat be kell tartani! 
A tervezési terület régészeti lelőhelyet nem érint. 
 
 
A közlekedés 
 
[KERÉKPÁRÚT] 
A kerékpárút megépítésével nem csak a turizmus, hanem Verpelét gazdasági központja (Pl. 
Asia Food gyára) kerékpárral is biztonságosan elérhetővé válik, így a város gazdasági 
életére is jelentős pozitív hatással van. 
 
[NAPELEM PARK] 
A napelem park többlet forgalmat nem generál, a helyi közlekedési viszonyokat nem 
befolyásolja. 
 
 
A közműellátás 
 
[KERÉKPÁRÚT] 
A tervezett kerékpárútnak közműfejlesztési igénye nincsen. 

[NAPELEM PARK] 
A tervezett terület olyan, ahol a középfeszültségű hálózat és 20 kVA transzformátorállomás a 
közelben található. A csatlakozás megoldható légkábellel és/vagy földkábellel. 
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A területrendezési tervvel való összhang igazolása 
 
Verpelét területére a Heves Megye Területrendezési Tervéről szóló 12/2005. (IV.29.) Kgy. 
rendelete érvényes, az OTrT (2003. évi XXVI. tv.) vonatkozó előírásaival. 

Kivonat Heves Megye Területrendezési Tervéből (RÉGIÓ Kft. 2005.) 
 

[KERÉKPÁRÚT] 
A tervezett Tarna-menti kerékpárutat a megyei terv Térségi szintű kerékpárútként jelöli (zöld 
pöttyvonal). 
 
[NAPELEM PARK] 
A tervezett napelem park területét a megyei terv szerkezeti tervlapja Települési térségként 
(szürke színezés) jelöli. 
 
OTÉK 31.§ 

(3) A 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű - a 
szélerőmű és a szélerőmű park kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést 
meghatározó előírásaira tekintet nélkül elhelyezhető 

a) (…) 
b) közlekedési terület, közműterület, gazdasági erdő terület, általános mezőgazdasági 

terület övezetben, - temető területét, burkolt vagy fásított köztér és sétány területet kivéve - 
különleges beépítésre nem szánt terület övezetben. 
 
 
Mindkét tervezett fejlesztés összhangban áll a területrendezési tervek céljaival. 

A) 

B) 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
Verpelét Város Önkormányzatának …/2018. (…..) önkormányzati rendelete a 
Verpelét Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási tervéről szóló 

10/2017. (VIII.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
1m/2013-OTÉK 

Verpelét Város Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A.§ (3) bekezdésében 
és a 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 
1. pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a 
következőket rendeli el: 
 

1.§ 
Verpelét Város Önkormányzatának a Verpelét város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és 
Szabályozási tervéről szóló, 10/2017. (VIII.16.) önkormányzati rendelet „Má-gy1” jelű, 
általános mezőgazdasági terület – gyep övezetre vonatkozó 51.§ (2) bekezdése az alábbira 
módosul: 
„Má-gy1 jelű övezetben épület, építmény – a megújuló energiatermelő létesítmények (pl. 
szélkerék, napelem park) és kapcsolódó létesítményeik kivételével – nem helyezhető el.” 
 
 

2.§ 
(1) Verpelét város Helyi Építési Szabályzatának 1. mellékletét képező, SzT-b jelű belterületi 

Szabályozási tervlapja a tervezési területen, az e rendelet mellékletét képező SzT/1m 
jelű tervlapra módosul. 

 
1. Záró rendelkezés 

3.§ 
(1) E rendelet az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak és az 

érintett államigazgatási szerveknek történt közlést követő 5. napon, de legkorábban a 
kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a 10/2017. (VIII.16.) önkormányzati rendelet  

a) 5.§ (3) bekezdése; 

b) 7.§ (2)-(4) bekezdései; 

c) 20.§ (8) bekezdése; 

d) 22.§ (1) bekezdés b) pont bc) alpontja; 

e) 24.§ (1) bekezdése. 

 
……………………………………   …………………………………… 

Farkas Sándor        Vasasné dr. Zelei Mónika  
polgármester           jegyző 

 
Záradék: 
 
Kihirdetve: 
 
…………………………………… 
Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző 




