
 

3. NAPIREND  Ügyiratszám: 14/676-2/2020. 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i rendkívüli nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy: Tapolca Város Településrendezési eszközeinek részleges 

módosítása 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Előkészítette: Gyarmati Tamás - városi főépítész 
 
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 

Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
 

Meghívandók: Fazekas Róbert településtervező 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Raaba Flow Kft. képviselője (9700 Szombathely, Hóvirág u. 9.) kérelemmel fordult 
Tapolca Város Önkormányzatához, miszerint Tapolca külterületén a 0221/2, 0222/1 és 0223/3 
hrsz-ú területeken naperőműpark beruházást szeretnének megvalósítani, mely területek 
jelenleg hatályos Rendezési tervben szereplő besorolása nem teszi lehetővé a napelempark 
építésügyi engedélyeztetését, ezért kérték – saját költségre - a Rendezési terv módosítását.  
 
Tapolca Város Polgármestere az 51/2020. (V.17) számú határozatával döntött a 
településrendezési eszközök módosításáról, és az érintett területek kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánításáról. 
 
Elkészült a településrendezési eszközök módosításának tervezete, lefolytattuk a szükséges 
lakossági, települési egyeztetéseket, a tervanyagot a partnerségi egyeztetés szabályai szerint 
helyben véleményeztettük, lakossági fórumot tartottunk.  
 
A lakossági fórumról (1. melléklet), illetve a partnerségi egyeztetésről (2. melléklet) készült 
jegyzőkönyvek az előterjesztés mellékleteit képezik. A partnerek részéről vélemény nem 
érkezett.   
 
A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 17/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendeletben 
(a továbbiakban: Ör.) foglaltak alapján a partnerségi egyeztetés képviselő-testületi 
határozattal zárható le.  
 



 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen! 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
partnerségi egyeztetés eredményét megismerte, a 
partnerségi egyeztetést lezárja, az egyeztetési anyagot a 
szakmai véleményezés megindítására alkalmasnak találja.  
 
Felkéri a polgármestert a döntés dokumentálására és 
közzétételére, továbbá a szakmai véleményezési szakasz 
kezdeményezésére és lebonyolítására azzal, hogy a 
tervdokumentációt szakmai véleményezésre az érdekelt 
államigazgatási szervek részére küldje meg. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:   polgármester 
 
 

 
Tapolca, 2020. augusztus 24. 
 
  
 
 Dobó Zoltán 
 polgármester  
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