
Előzmények 
 
Bükkábrány Község rendelkezik a település teljes igazgatási területére vonatkozó hatályos tele-
pülésrendezési eszközökkel: 

− többször módosított 3/2003. (II.4.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv 
− többször módosított 1/2003. (II.10.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási Terv 
 
A Mátrai Erőmű Zrt. a Bükkábrányi Bányaüzemének üzemi területén belül lévő felhagyott bá-
nyahányó rekultiválandó, illetve részben már rekultivált területén naperőmű létesítését terve-
zi. A 32,9 hektár nagyságú 028/98 hrsz.-ú ingatlan jelenleg beépítésre nem szánt különleges 
bánya területként van szabályozva, a fejlesztési szándék megvalósításához beépítésre nem szánt 
különleges megújuló energiaforrást villamos energia termelésre felhasználó létesítmények szá-
mára alkalmas területhasználat alkalmazása szükséges. A módosítás érinti a településszerkezeti 
tervet és leírását, valamint a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet is.  
 
A Településrendezési eszközök módosítása során a településszerkezetet meghatározó műszaki 
infrastruktúra főhálózat nem változik, új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, nem 
történik zöld, vízgazdálkodási, erdőterület megszüntetése, ezért a 314/2012. (XI.8.) Korm. ren-
delet 32.§-a alapján az ún. egyszerűsített eljárás keretei között kerül lebonyolításra a vélemé-
nyezés.  
 
A terv módosítása az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos állapota (régi OTÉK) alapján készült 
 
A változtatási szándékot az önkormányzat a 141/2016. (XI.14.) határozatával támogatta. 
 
A településrendezési tervek készítésére vonatkozó szabályok szerint a tervet a települési főépí-
tész, Ujvári Andor készíti elő. 
 
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján Bükkábrány Község Önkormányzata a part-
nerség helyi szabályait a 122/2015. (X.21.) határozatában rögzítette. 
 
A terv-módosításának elkészítésével a Régió Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft.-t (Klein 
György vezető tervező TT 05 0070, TR 05 0070) bízta meg Bükkábrány Község Önkormányzata. 
 
A terv-módosításának készítése során az alapterv alátámasztó és szakági munkarészei marad-
nak érvényben, a módosítás csak a rendezés alá vont területre vonatkozik. 
 
A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet értelmében a környezeti vizsgálati eljárásra vonatkozó meg-
kereséseket az önkormányzat a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41.§ véleményezési eljárással 
párhuzamosan küldte meg. Tárgyi ügyben a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti un. Elő-
zetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) elkészült, az 2016 októberében került benyújtásra az ille-
tékes B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal környezet- és Természetvédelmi Felügyelőségre. {lásd. 
dokumentáció} 
 


