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GESZTOR MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészt:

másrészt:

Túrkeve Város Önkormányzata
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
Képviseli: Sallai Róbert Benedek polgármester
Adószáma: 15732718-2-16
mint Gesztor (továbbiakban: Gesztor)
Mezőtúr Város Önkormányzata
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Képviseli: Herczeg Zsolt polgármester
Adószáma: 15408796-2-16
mint Hozzájáruló (továbbiakban: Hozzájáruló)

között az alábbi feltételekkel:
1. Szerződő felek megállapítják, hogy a Gesztor közigazgatási területén létesülő 20+30
MW teljesítményű naperőművet, valamint a Hozzájáruló város közigazgatási területén
létesülő kapcsolódó létesítményeit (transzformátor telep és új 132 kV-os távvezeték)
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Terve nem tartalmazza. Hozzájáruló a
tervezett 20+30 MW teljesítményű naperőműhöz kapcsolódó létesítményeire
(transzformátor telep és új 132 kV-os távvezeték) vonatkozóan településrendezési
eszközeinek módosítását határozta el. Hozzájáruló a tervezett településrendezési
eszközeinek Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Tervével való
összhangjának megállapításához a területrendezési hatósági eljárásokról szóló
76/2009. (IV.8.) kormányrendelet (továbbiakban Kr.) szerinti területrendezési hatósági
eljárás kérelmezése szükséges. A két település közigazgatási területén elhelyezkedő
tervezett 20+30 MW teljesítményű naperőmű és kapcsolódó létesítményei
vonatkozásában egy területrendezési hatósági eljárás kezdeményezendő.
2. Az első pontban foglaltakra tekintettel szerződő felek egyetértenek azzal, hogy a
Hozzájáruló és Gesztor közigazgatási területén megvalósuló 20+30 MW teljesítményű
naperőmű és kapcsolódó létesítményei vonatkozásában térségi területfelhasználási
engedély kérelem (Kr. szerinti „beillesztési eljárás”) kerüljön benyújtásra az Állami
Főépítészhez.

3. Mezőtúr Város Önkormányzata jelen megállapodás aláírásával felkéri Túrkeve Város
Önkormányzatát, hogy gesztorként járjon el területrendezési hatósági eljárás
keretében.
4. Túrkeve Város Önkormányzata elfogadja a felkérést. Vállalja:
4.1 hogy a térségi területfelhasználási engedély kérelmet Gesztor nyújtja be az
Állami Főépítészhez.
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4.2

a térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtásához szükséges
szakmai alátámasztó anyagok és területi (társadalmi, gazdasági és
környezetvédelmi) hatástanulmány elkészítésére vonatkozóan Gesztor, mint
megrendelő, a beruházó képviseletében a Kevesolar Kft (3700 Kazincbarcika,
Csók István út 46.), mint költségviselő, és a VÁROS-TEAMPANNON KFT.
(1053 Budapest, Veres Pálné u. 7. IV/3.) mint tervező között kötendő
háromoldalú szerződés aláírását.

Túrkeve, 2021. november….

Sallai Róbert Benedek
polgármester

Mezőtúr, 2021. november….

Herczeg Zsolt
polgármester

