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ELŐZMÉNYEK
Balatonvilágos jelenleg hatályos településrendezési eszközei:
>
>
>

Településszerkezeti Terv - 399/2006. (XII.19.) KT. számú határozat,
Módosítások:
335/2011. (IX.19.) számú határozat
(gazdasági terület)
5/2013. (I.28.) számú határozat (kisebb módosítások a tervlapon)
HÉSZ és Szabályozási Terv – 27/2006. (XII.30.) KT. számú rendelet egységes szerkezetben,
Településfejlesztési Koncepció - 158/2012. (IV.02.) KT. számú határozat

A hatályos tervek módosítását első sorban a korábban állami tulajdonban lévő volt Club Aliga eladása
tette időszerűvé. Az új tulajdonossal (Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő KFT) az Önkormányzat
településrendezési szerződést kötött.
Ezen túlmenően a 2006 óta eltelt időszak jogszabályi változásai következtében is időszerűvé vált a
település rendezési terveinek teljes felülvizsgálata.
Az Önkormányzat az ingatlanfejlesztő költségvállalása mellett a község rendezési terveit 1998 óta
készítő Pomsár és Társai Építész Iroda KFT-t bízta meg a munka elkészítésével.
A tervezés alátámasztására a következő vizsgálatok készültek el:
>
Hidrológiai, Part- és Mederszabályozási Szakvélemény - Balatoni Vízügyi Kirendeltség – 2008.
10.
>
Ökológiai értékelés és kezelési javaslat – Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - 2008.
10.
>
Dendrológiai Szakvélemény – Drobni és Morvay KFT. – 2008. 10.
>
Örökségvédelmi Hatástanulmány – Régészet - ArcheoArt KFT. – 2008. 11.
>
Hidegvíz ellátáshoz szükséges vízbeszerzési lehetőségek vizsgálata - Aquifer KFT. – 2009. 01.
>
Beépítési Javaslat az Aliga Projekt területére - RMJM, Gustafson Porter, Hallcrow-Yolles – 2009.
03.
>
A volt Club Aliga területén tervezett nagyprojekt demográfiai viszonyokra és intézményi
kapacitásokra gyakorolt, előzetesen felmérhető hatásai – Pestterv KFT. – 2009. 09.
>
Talajmechanikai és hidrogeológiai szakvélemény a mozgásveszélyes partfalak stabilizációs
programjával – FTV ZRT. – 2009. 12.
>
A magaspart stabilitási mintaszelvényei – geotechnikai vázlatterv – FTV ZRT. – 2011. 05.
>
Felszíni vízelevezetés – Kristály KFT. – 2011. 02.
>
Balatonvilágos helyzete a Balaton keleti medencéjében és nem partmenti szomszédjai körében –
Pomsár és Társai Építész Iroda KFT. – 2011. 02.

Az alaptérkép „a Veszprém Megyei Földhivatal és Balatonvilágos Község Önkormányzata között
fennálló adatszolgáltatási szerződés alapján szolgáltatott – az Önkormányzat által műszakinyilvántartási / térinformatikai alaptérképként használt – ingatlan-nyilvántartási térkép DWG fájl
formátumba konvertált digitális állománya, amely a 2009. 07. 06-i földhivatali ingatlan-nyilvántartási
térképi állapotot tartalmazza” (a térképet kezelő Fókusz Geodézia KFT. nyilatkozata)
A tervi feldolgozás AutoCad-del történt.
A tervezés keretében a következő további vizsgálati és alátámasztó munkarészek készültek el:
>
Környezeti Vizsgálat és Értékelés, mely a tájrendezési és környezetalakítási tervfejezettel
egységes szerkezetben készült.
>
Natura 2000 hatásbecslési adatlap, melyet a Környezeti Vizsgálat munkarészbe beépítettünk.
>
Beépítési tervek a hagyományos településközpont és a turisztikai övezet területére.
>
Módosított beépítési terv az Aliga-projekt területére.
>
Közlekedési tervfejezet
>
Közművesítési és elektronikus hírközlési tervfejezet
>
Összevetés a területrendezési és a szomszédos településrendezési tervekkel, tulajdonvizsgálat,
épületállomány vizsgálata (használati mód)
>
Örökségvédelmi Hatástanulmány
Az elkészített dokumentáció szerkezete a következő:
Jóváhagyandó munkarészek
1.1. kötet
Településszerkezeti Terv
Vizsgálati és alátámasztó munkarészek
2.1. kötet
Környezeti Vizsgálat és Értékelés -Tájrendezés, környezetalakítás, beépítési változatok
2.2. kötet
Közlekedés
2.3. kötet
Közművesítés
2.4. kötet
Településrendezési vizsgálatok, összevetés a magasabb rendű tervekkel
2.5. kötet
Helyi értékvédelem, Örökségvédelmi Hatástanulmány

A Környezeti Vizsgálat és Értékelés tematikáját a véleményező szervezetek 2012. január – februárban
véleményezték.
Az előzetes értesítésre 2012. május hóban adtak választ a véleményező szervezetek.
A Balatoni Területi Tervtanács 2012. szeptember 25-én véleményezte a településszerkezeti tervet.
Az Étv. 9. § (3) bekezdés szerinti véleményeztetés 2012. novemberében lezajlott.
Az Étv. 9. § (4) bekezdés szerinti egyeztető tárgyalás 2013. 2. 26-án és 4. 9-én történt meg.
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BALATONVILÁGOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE - LEÍRÁS

A célok eléréséhez szükséges prioritások
A terv beágyazottsága:
visszatekintés – ÁRT
előretekintés - TFK

Balatonvilágos abban a helyzetben van, hogy céljai megvalósításához külső és belső forrásokra
egyaránt támaszkodhat.

Balatonvilágos jelenleg hatályos településrendezési eszközei az 1990-es évek elején készült Általános
Rendezési Terv felülvizsgálati munkájára épültek.
Az ÁRT-ben (Műszaki leírás - 4. oldal – 1991.) a nyári népesség tényadatai a következők:
>
1980 –
8100 fő
>
1990 – 11900 fő
A becsült növekedés – tervezési program – ugyanitt a következő:
>
2000 – 13500 fő
>
2010 13500 fő
A lakónépességet 1400 – 1500 fő közötti értékben határozták meg, azaz a nyári népesség
szerkezetében nem remélt a terv változást, a balatoni szezonalitás megtörését nem lehetett célul
kitűzni. A nagyszámú üdülőnépesség jelentős része magánszálláshelyekhez kötődött (kb. 8000 fő) A
vállalati üdülőlétszám 3000 fő.
A kilencvenes években a lakosságszám nem változott jelentősen, az üdülőlétszám jelentősen
visszaesett (magánszálláshelyek: 70-80%-kal, vállalati üdülők 60-70 %-kal), a munkahelyek száma is
kb. 1300-al csökkent.
A 2012. évi Településfejlesztési Koncepció – első sorban az aligai fejlesztési projekt által teremtett
lehetőség miatt –
>
egyrészt az 1990. körüli népesség és alkalmazási szintet,
>
másrészt a szezonális szerkezet megváltoztatását tűzi ki célul.
TFK – növekedési célok (17. oldal)
>
Lakosság: 3 – 4000 fő
>
Új szállodai férőhely: 1000 – 1500
>
Új üdülőegység: 800 – 1000
>
Új munkahelyek száma: 2000

A község belső energiáinak kihasználása, erősítése a következő területeken lehetséges:
>
a meglévő vállalkozások erősödése,
>
a mezőgazdasági-, illetve szőlőterületben rejlő agrár- és turisztikai vállalkozási lehetőségek
szárba szökkenése,
>
az önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítása (bérlet, eladás),
>
a helyi örökségi értékek védelme, bemutatása
A település 15-20 éves távlatban – döntően az Aligai fejlesztés hatásaként – lélekszámban,
munkaerőhelyzetben, üdülő- és szállodakapacitásban, és az ehhez szükséges infrastruktúrában a
településfejlesztési koncepcióban leírtakkal összhangban növekszik, fejlődik.

Átfogó célok

>
>
>

A lakosság – nem csak anyagiakban mért – életszínvonalának emelése
A lakosságszám szabályozott növelése
A helyi jelleg – Balaton kultusz - erősítése

Specifikus célok - Balatonvilágos jövőképe

>
>
>
>
>

Sajátos arculatú, üdülő- és lakóhelyként kedvelt, kulturális, turisztikai központ
Több lábon álló, stabil turisztikai gazdaság
Kellő számú és minőségű munkahely, képzett fiatalok megtartása
Infrastrukturális, társadalmi-kulturális, és környezeti értelemben vett magas minőségű
lakókörnyezet.
Egész évre kiterjesztett Balaton-kultusz és lélekarányos strand biztosítása.
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A célokhoz vezető eszközök

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI BONTÁS

A község fejlesztési lehetőségeit részint földrajzi, részint területfelhasználási csoportosításban mutatjuk
be.

Lakóterületek
A már kijelölt, szabályozott lakóterületek 2-300 fő befogadására nyújtanak lehetőséget.
Elhelyezkedésük a meglévő, egy oldalon beépített utcák (Dobó István, Ady Endre, Balogh Ádám,
Temető) túloldalán
>
mind településképi,
>
mind műszaki ellátási szempontból kedvező.
Az üdülőterületek átalakulása lakóterületté lassú, de folyamatos tendenciaként érvényesül.

FÖLDRAJZI BONTÁS
A volt Club Aliga a településen belül pontosan körülhatárolt területi egység.
A fejlesztés a település majd minden vonatkozásában változást hoz.
> Az idegenforgalmi,
> kulturális,
> lakócélú
fejlesztések és az ahhoz kapcsolódó műszaki kiépítések (közmű, közlekedés, partstabilizálás,
zöldterületek) a település
> üdülő- és
> lakó létszámát,
> munkaerő kínálatát,
> munkahelyeit
megtöbbszörözik hosszú távon.
A kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátási használatok szaporodása mind
> a távolsági, helyközi, mind
> a helyi mozgásformák sűrűségét növeli.
A fejlesztések szinergia-hatásaként a község belső lehetőségei is jobban kiteljesednek.
A 46 hektáros fejlesztési terület lényeges újdonsága a kisvárosias jelleg, mely a 12 hónaposra tágítandó
szezon egyik feltétele.

Kisvárosias területek
Ezek részben az aligai fejlesztés területén, részben amellett, az egykori Gagarin lakótelep területén
találhatók.
Kertvárosias területek
Balatonvilágos jellemző lakóterületei, melyek az üdülőterületekkel keverten helyezkednek el, azoktól
településképi vonatkozásban alig térnek el. A falu új lakóterületi fejlesztéseit is ebbe a
területfelhasználásba soroljuk.
Az aligai fejlesztés határterületei ugyancsak kertvárosias lakóterületekkel csatlakoznak északi irányban
a meglévő lakó- és üdülőterületekhez.
Falusias lakóterületek
Ezen területek a külterületen vagy ahhoz csatlakozva helyezkednek el: Mathiász telep északon,
Világos-puszta középen és az Ady Endre utca végén fekvő terület.

A külterület
> részben a mezőgazdasági célú fejlesztések (szőlőkultúra),
> részben a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági tevékenységek (barnamezős és zöldmezős
gazdasági területek),
> részben a turisztikai
fejlesztések területe.

Vegyes területek
Településközpont vegyes területek
A településközpont a hatályos terv szerinti kialakításhoz képest átértékelése kerül.
A meglévő épületállomány elavult, a lélekszám növekedésével új foglalkoztatókra, osztálytermekre,
bölcsödére, szociális ellátó létesítményekre, sportterületre lesz szükség. Ezen célokra már a hatályos
terv is kijelölte a településközpont bővítésének helyét önkormányzati területen.
Az alapfokú oktatási és egészségügyi ellátás megtartása a növekvő település számára is a meglévő
központban alapvető cél, az új fejlesztések (Aliga) és a meglévő települési szövet jobb
összekapcsolásának egyik eszköze.
A Polgármesteri Hivatal környezete üdülőterületből településközpont vegyes területfelhasználásba
kerül.
A község központján kívül egyes elszórtan elhelyezkedő ellátást biztosító területek (Zrínyi utca, Aligai
út) ugyancsak ebbe a területfelhasználásba tartoznak.
A meglévő településközpont megőrzésével, fejlesztésével és az új aligai központi funkciók
megjelenésével tudatosan kettős – igazgatási, alapellátási és üzleti, idegenforgalmi – településközpont
kialakítása a cél.
Központi vegyes területek
Ezen területfelhasználás az aligai fejlesztés területén jelenik meg, ahol a község határán túlmutató
vonzerővel rendelkező intézmények elhelyezése várható (szállodák, konferenciaközpont, piac,
kereskedelmi, vendéglátó, szórakoztató létesítmények)
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A megújuló településközpont Balatonvilágos súlypontjában igazgatási, oktatási, szociális egészségügyi,
kulturális intézményeivel a település egyensúlyát is hivatott biztosítani az aligai terület jelentős
fejlesztései mellett.
A belterület alkalmas helyein,
> északon (Barackos utca),
> középen (Dobó István utca) és
> délen (Ady Endre utca, Balog Ádám utca, Temető utca)
lakóterületi fejlesztések lehetségesek.
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Üdülőterületek
Általában a lakóterületekkel vegyesen, a vízparton viszont kizárólagosan helyezkednek el a
településszerkezetben.
Az üdülőházas terület az aligai fejlesztés jellemző területfelhasználása, de néhány korábbi
nagyüdülő is ide tartozik a vízparti sávban. Az üdülőházas területeken biztosítani kell egyéb
vendéglátási, szolgáltatási használati módok elhelyezhetőségét is a szabályozás során.
A hétvégiházas területek – a kertvárosias terület mellett – Balatonvilágos másik jellegzetes
területfelhasználása.

Különleges – beépítésre szánt - területek
Legjelentősebb változás a volt Club Aliga megnyitása, de a meglévő önkormányzati és magánterületek
is lehetőséget nyújtanak speciális idegenforgalmi vállalkozások megvalósítására.
A vízparton a volt Club melletti önkormányzati ingatlan a TNM rendelettel összhangban a vízparttól
számitott 30 méteres sávban szabad parti sétány és
>
strand terület, azon túl
>
szabadidőközpont (különleges) terület.
Sport- és strandterületek – Aliga megnyitása után – elegendő mennyiségben állnak rendelkezésre.
Önkormányzati tulajdon és magánerő összefogásából van lehetőség a hagyományos településközpont
közelében, az autópálya és a jelenlegi belterület között szabadidős tevékenység fejlesztésére
(növénybemutató kert, sportpálya) területfelhasználási besorolása:
>
növénykert
A fent említetteken kívül a
>
kikötő
>
a sportpálya
tartozik ebbe a területfelhasználásba.
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Gazdasági területek
A településen gazdasági vállalkozásokhoz
>
mind beépítésre szánt,
>
mind beépítésre nem szánt területek rendelkezésre állnak.
A most is prosperáló
>
Új Vinoservice és
>
Balaton Fruit
fejlesztése mellett
>
a volt Badacsonyi Állami Gazdaság és
>
a Balatonfői MgTsz az egykori Petőfi TSZ, Világos puszta területén barna-mezős gazdasági
fejlesztésre van lehetőség.
>

Zöld-mezős gazdasági terület az enyingi csomópontban kijelölt gazdasági terület.

Fejlesztési lehetőségek mezőgazdasági területen:
A mezőgazdasági területeken a Balaton törvény keretei közt van mód fejlesztésekre, mely
>
a szőlőterületeken ad lehetőséget többrétű, idegenforgalmat is vonzó vállalkozásokra,
>
az általános mezőgazdasági területeken lovasturizmusra.
Sajátos gazdasági fejlesztésre, tevékenységre ad lehetőséget az önkormányzati tulajdonban lévő
autópálya melletti sáv a település központjában, ahol az autópálya védőtávolsága miatt más
tevékenységre nincs lehetőség.

Közművek
A Balaton Törvény előírásait érvényesíteni kell a szabályozásban. Az építések függvényében új
középnyomású gázellátást és új középfeszültségű áramellátást kell biztosítani Enying irányából az
országos hálózat csatlakozási pontjától.
A vízellátás közhálózatról működtethető, de az aligai fejlesztés nagyságrendje miatt vizsgálni érdemes a
helyi ellátás – esetleg részbeni – kiépítését.
A vezetékek földkábeles elhelyezését kell biztosítani a település egész területén, kivéve ahol
műszakilag nem lehetséges mérlegelve a településképi és műszaki igényeket, lehetőségeket.
Az épületekre – akár utólag, akár építéskor – helyezett berendezéseket a szabályzat segítségével a
minimálisra kell szorítani.
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Közlekedési területek
A település közlekedési rendszere kialakult, megfelelő, de részben korábbi döntések alapján, részben a
várható fejlesztések miatt módosításokra kell felkészülni.
Korábbi döntések
A vasúti aluljáró (Aligai út) és az Ady Endre utca kereszteződésében körforgalom épül.
A kiszolgáló utcákat meglévő kialakult szélességükben lehet hagyni, felszabályozásuk csak kivételesen
szükséges.
Az új fejlesztésekhez kapcsolódó döntések
A volt Club megnyitása
A Zrínyi utca és az aluljáró összekötésével az üdülőn átvezető útvonal gyűjtőút funkciót kap. Az északi
útszakasz (Balatonfőkajár felé) gyalogos és kerékpáros elsőbbséggel alakítandó ki.
Az aligai fejlesztés következtében az utcahálózat kiépítésével magánterületek nagy mennyisége válik
közterületté. Ezt a helyi parkolási rendeletben is kezelni kell, mert a magasabb rendű jogszabályi
kereten belül a gépkocsik elhelyezését részben az új közterületeken lehet biztosítani.
A fejlesztési területet a Balaton körüli kerékpáros úthálózatba be kell vonni.
A kiszolgáló utak hálózata önkormányzati tulajdonú közterület lesz.
A magánutakat, közhasználat előtt megnyitott útvonalakat a nemzeti szabványok szerint kell kiépíteni.

A vasút és a magaspart által elválasztott településrészek összekapcsolása
Az aligai partfalon gyalogos lejárók épülnek összhangban a partstabilizálással.
Az aligai vasútállomásnál alul- vagy felüljáró épül az aligai fejlesztést és a magasparti településrészt
összekapcsolva. Aluljáró esetében szintben átjárás biztosítható a közpark és az aligai fogadótér között.
A balatoni vízmű és a magaspart zöldfelülete (víztározó) között ideális telepítési helye van egy
felvonónak, mely,
>
egyrészt újabb kapcsolatot jelent az elválasztott településrészek között,
>
másrészt akadálymentesen használható,
>
harmadrészt az aligai fejlesztés és a hagyományos településközpont, az intézmények érintésével
egy gyalogoskörre ösztönöz a községen belül,
>
negyedrészt vonzó kilátási lehetőséget biztosít.

A magasparti sétányok kiterjesztése
Erre az aligai fejlesztés ad lehetőséget, ahol a part felső élén – a lejáró út felett híddal átkötve - a déli
(Mészöly Géza, Csók István) sétányok a Szélső utcával összekapcsolhatók.

A parti sétány kiterjesztése
A TNM rendelet szerinti helyeken a szerkezeti terv és a szabályozási terv zöldterületként kijelöli a
sétányokat. A rendszer központja az aligai nagy közpark. A tulajdonossal kötendő megállapodás
alapján innen közhasználat előtt megnyitott magánterületként folytatódik tovább a sétány észak felé,
ahol Balatonfőkajár előtt visszaköt az aligai fasorba.

A kerékpárforgalom növekedésével a kerékpárutak vonalvezetése átértékelésre kerül.
A kikötő bővítésével jelenleg nem számol a terv.
Veszély esetében helikopter leszállásra a sportpálya használható.
Zöldterületek
A település zöldfelületi ellátottsága, a zöldfelületek minősége jó, megőrzendő, ahol lehet, fejlesztendő.
A volt Club megnyitása új zöldterületek aktivizálását jelenti, amit a közlekedési elemek közt felsoroltunk.
(Közpark, vízparti sétány, fasor, magasparti sétány)
A korábban kijelölt Dobó István utcai új lakóterülethez kapcsolódó közpark módosítva, a
mezőgazdasági öntözőhálózat vezetékéhez alkalmazkodva szerepel jelen szerkezeti tervben.
Az aligai fejlesztések
>
rálátási és
>
ökológiai szempontok érvényesítése érdekében jelentős részben zöldtetővel épülnek.
A rálátás részben a magaspart alatt fekvő épületek, részben a vízről látható sziluett vonatkozásában
fontos.
A zöldterülettől eltérő más területfelhasználási kategóriákban kötelezően növényzettel fedett jelentős
méretű területeket – zöldfelületeket – a településszerkezeti terv kijelöli.
Erdőterületek
A vasútvonal és az Aligai út térségében található 012/2 hrsz. legelő művelési ágú terület erdőbesorolásának településrendezési indoka nincs. A tulajdonosi szándék ellenére történő erdőkijelölés
konfliktushelyzetét fel kell oldani. Két Három új erdőkijelölés történik jelen tervben: az egyik az 537 hrszon található parkerdő, másik az aligai fejlesztési területen északi irányban kiágazó völgyutat kísérő
partfal, harmadik az enyingi körforgalom mellett lévő gazdasági terület és a 7-es út határán fizikai
állapotában meglévő erdősáv. A két három terület összesen 1 közel 2 ha, így a 012/2 hrsz ingatlanból 1
hektárnyi terület mezőgazdasági területbe átsorolható. További felhasználást, beépíthetőségét a
következő településrendezési eljárás során meg kell vizsgálni a közösségi és a tulajdonosi érdek
összhangjának megteremtésével.
A Balaton Törvény szerint erdőtelepítésre alkalmas területet korlátozott mezőgazdasági területként kell
a távlati erdőtelepítés céljára fenntartani.
Mezőgazdasági területek
A településszerkezeti terv a mezőgazdasági területek vonatkozásában az előző - erdőterületek - címszó
alatt részletezett településrendezési célból a 012/2 hrsz ingatlanból egy hektáros terület mezőgazdasági
területbe sorolását irányozza elő.
Vízgazdálkodási területek
A Balaton Törvény előírásai szerint jelöli ki a terv a területfelhasználást.
Természetközeli területek
A nádasfoltok a tómeder részeként vízgazdálkodási területbe sorolva helyezkednek el.
Különleges – beépítésre nem szánt - területek

A 71-es út és a 7118-as út csatlakozása (az autópálya-kapcsolat) jelenleg is veszélyes kereszteződés.
A kereszteződés átépítésére távlatban számítani lehet függetlenül attól, hogy a forgalom növekedése a
jelenlegihez képest csekély lesz. Az átépítést a balatonfőkajári településrendezési terv tartalmazza.
Az Aligai út bevezető szakaszán a növekedés ennél nagyobb arányt képvisel, a zajterhelést
figyelemmel kell kísérni és a szükséges beavatkozásokat megtenni. Az aligai út alternatív nyomvonalát
a vasútvonal közelében be nem építhető területként kell kezelni, abból a célból, hogy szükség esetén az
aligai út - jelentősebb forgalomnövekedés miatt - kiváltható legyen.

A 7-es és a 7118-as utak csatlakozásában fekvő
>
turisztikai övezet is többféle használati módra ad lehetőséget (kemping, borpanzió, sport).
A partfalstabilizálás által érintett, be nem építhető magasparti sáv az aligai fejlesztési területen
magánterületként ugyancsak ebbe az övezetbe tartozik, területfelhasználási besrolása:
>
parkterület.
A település további beépítésre nem szánt különleges területe a
>
temető.
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VÉDELMEK
Európai védelem: a Balaton, mint Natura 2000 terület
Országos védelem alatt álló értékek a településen nincsenek.
A négy nyilvántartott régészeti lelőhely vonatkozásában az Örökségvédelmi Törvényt kell alkalmazni.

13/26

FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLETE
Balatonvilágost a Balaton-törvény a földtani veszélyforrás területe kiemelt térségi övezetébe sorolja.
A magaspartokat a „TALAJMECHANIKAI ÉS HIDROGEOLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY A
MOZGÁSVESZÉLYES PARTFALAK STABILIZÁCIÓS PROGRAMJÁVAL” című dokumentáció alább
részletezett előírásai szerint kell kezelni.
A geotechnikai védőterületek rajzi lehatárolását a településszerkezeti terv tartalmazza.

Helyi védelemre a következő értékeket javasoljuk.

1.1
A Balaton és a magaspart „lába” közötti előtér
(C. jelű geotechnikai védőterület)
Nem mozgásveszélyes, beépíthető terület. A beépíthetőségnek nincsenek geotechnikai korlátai,
azonban a tervezéshez épületenként, vagy épület csoportonként geotechnikai vizsgálatot és olyan
vízellátást, szennyvízelvezetést, ill. vízrendezést kell megkövetelni, amelynek nincs káros hidrológiai és
környezetvédelmi hatása.

Településképvédelmi terület:
Magasparti sétányok, zöldfelületek
Magaspart, mint geológiai érték
Volt Club Aliga parkszerű faállománya
Művi értékek:
A volt Club Aliga területén:
Elnöki villa
Kádár villa
Étterem- konferenciaterem
Szász villa
Bíró villa
Kmetty villa
Református kápolna
A Rákóczi úti SOTE üdülő kerítése
Szobrok, emlékművek
Helyi értékvédelmi terület:
A Mathiász telep területe
ILLESZKEDÉS
Az aligai fejlesztés és a csatlakozó, meglévő településrészek közti illeszkedés érdekében az alábbi
területfelhasználási - övezeti rendszert irányozza elő a településszerkezeti terv.

1

az aligai fejlesztési területet
határoló területfelhasználások
az aligai fejlesztési területet
határoló övezetek, építési
övezetek
hétvégi házas üdülőterület

2

kisvárosias lakóterület

3

közlekedési terület (vasút)

4

különleges szabadidőközpont
terület
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az aligai fejlesztés csatlakozó
területfelhasználási javaslata
az aligai fejlesztés csatlakozó
övezetei, építési övezetei
javaslata
hétvégi házas üdülőterület,
kertvárosias lakóterület,
különleges parkterület
kertvárosias lakóterület,
kisvárosias lakóterület
közlekedési terület,
központi vegyes terület,
kisvárosias lakóterület
különleges szabadidőközpont
terület
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1.2
Az előtér és a partfal közötti törmeléklejtő
(B. jelű geotechnikai védőterület)
Potenciálisan felszínmozgás veszélyes területsáv, amelynek veszélyeztetettségét műszaki
beavatkozással meg lehet szüntetni. és beépítésre alkalmassá lehet tenni. Ennek kötelező lépései:
a.
A geodéziai tervezési alaptérképet ki kell egészíteni a magaspart éle és Balaton partja között
geodéziai keresztszelvényekkel az építészeti és geotechnikai tervezés geodéziai alapadataként.
b.
A beépítéssel összhangban, annak feltételeként részletes talajfeltáráson alapuló, komplex
geotechnikai stabilizációs programot kell készíteni, amely programnak ki kell térni
- A pannon vízvezető rétegekből érkező vizek megcsapolására, összegyűjtésére és elvezetésére.
Előirányozható műtárgyak:
szivárgó bordák,
fúrt drének rendszere,
szivárgók,
gyűjtő aknák, átemelők.
- A törmeléklejtő felszínének és a felszíni víznek a rendezésére.
Követelmény:
nagy tömeg áthelyezések kerülése,
maximálisan 1:2 hajlású rézsű kialakítása,
burkolt övárok építése
- Az erózió elleni felületvédelemre:
felület erősítés geo-műanyaggal ,
szakszerű biológiai felületvédelem
- A tereplépcsők állékonyságát biztosító műtárgyakra, a vízkivezetés megoldásával:
gabion támfal,
máglyafal,
rézsűkő támfal (korlátozott magasságig),
vasalt föld támfal,
burkolt vízelvezető árok a fal elé.
- A vizes közművek biztonságos kialakítására
lejtés irányú nyomvonal vezetés,
védőcsövek alkalmazása, flexibilis kapcsolatok,
megfigyelő aknák a töréspontokon,
a vízforgalom ellenőrzésének követelménye.
- Monitoring kiépítés a felszínmozgás ellenőrzésére.
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c.
Geotechnikai tervet kell készíteni, amely a stabilizációs programmal összhangban az épület
terepbe illesztése függvényében kidolgozza
a törmeléklejtőbe történő bevágás munkatér határolásának,
ideiglenes és végleges megtámasztásának,
az építmény alapozásának,
a térszint alatti terek vízmentesítésének
a műszaki megoldását.
d. Előirányozható épület kialakítások:
merev épület szerkezet; a legalsó szint vb. dobozként kialakítva,
mélyalapozás a törmeléklejtő kevert anyaga alatti pannon képződményen (Fúrt cölöpalapozás,
vagy cölöpökkel gyámolított vb. lemezalap).
A törmeléklejtő bevágásába, esetleg közvetlenül a magaspart elé telepített épület a fenti szerkezeti
kialakítással, szakszerű méretezéssel stabilizáló műtárgyként is funkcionál.

1.3
A törmeléklejtő feletti, közel függőleges partfal
(AII. jelű geotechnikai védőterület)
A partfal potenciálisan mozgásveszélyes, geometriája miatt nem beépíthető. Elengedhetetlen azonban
az állékonyság biztosításához szükséges műszaki beavatkozásokat megtenni és a terület- és
vízrendezést végrehajtani. Ezek az alábbiak:
Állékonyságot biztosító műszaki beavatkozások:
a partfal rendezése a felület letisztításával, meredek jellegének megtartásával,
az omlások, leszakadások meggátolására talajszegezéses, kőzetcsavaros biztosítás, vagy
talajhorgonyok alkalmazása,
gabion megtámasztó szerkezetek elhelyezése,
omladék fogó hálók telepítése.
Terület- és vízrendezés:
a partél mögötti, korábbi anyagnyerő helyek vízgyűjtő mélyedéseinek, a lefolyástalan
területeknek a megszüntetése tömörített visszatöltéssel,
az eróziós mélyedések, vízmosások betöltése a víz ki- és elvezetés biztosításával,
felületrendezés rézsűk kialakításával, támfallal megtámasztott tereplépcsőkkel (gabion támfal,
máglyafal, rézsűkő támfal, vasalt föld támfal) víz ki- és elvezetéssel, burkolt vízelvezető árokkal.
A partfal és környezete mozgásmegfigyeléséről monitoring rendszer kiépítésével gondoskodni kell.

Az É-i partfal szakaszon, a Szélső u. vonalában lévő, közel vízszintes területsáv sem építhető be, mert
az utca teljes hosszában egy korábbi, több szakaszból álló, hosszirányú omlás (lezökkenés)
tapasztalható. Ebben a sávban semmilyen épület telepítése és semmilyen vízforgalom nem engedhető
meg.
A partfal stabilizálás tervezése során célszerű figyelembe venni a partél és a „hegyláb” közötti gyalogos
megközelítés lehetőségének biztosítását fa-, vagy könnyű fém-szerkezetű lépcső építésével.
Az A/II geotechnikai védőterületen belüli és ahhoz közvetlenül csatlakozó területeken a telekalakítások
előtt célszerű a partfal és a tagolt felszínű területrészek stabilizációt szolgáló műszaki beavatkozásainak
tervezése. Javasoljuk, hogy a Szabályozási Terv intézkedjen a geotechnikai tervezés és a
telekalakítások összehangolása tekintetében.
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1.4
A partfalat övező, eróziótól szabdalt morfológiájú, tagolt területrészek
(A/III. jelű geotechnikai védőterület)
Potenciálisan felszínmozgás veszélyes területrész, amely az alábbiakban részletezett műszaki
követelmények betartásával építhető be.
A beépítés feltétele, hogy részletes geodéziai tervezési alaptérkép birtokában talajfeltárás, részletes
geotechnikai szakvélemény és annak alapján geotechnikai terv készüljön, amely tartalmazza:
a.
Az épületek terepbe illesztésének és szerkezetének követelményeit a geotechnikai szempontok
figyelembe vételével.
Javaslatok:
Elsősorban a tereplejtéshez, vagy a teraszos terepkialakításhoz igazodó, teraszos
szint-kialakítású épületek (teraszházak) tervezése.
Több épületszint bevágásba helyezése esetén a bevágás fala ideiglenes és végleges
állékonyság biztosító műszaki megoldására szükség szerint kihorgonyzott, vb. szerkezeti fal
és/vagy hézagos cölöpfal alkalmazása.
Hosszirányban 50 m-nél kisebb távolságonként teljes dilatációval tagolt,
épületegységek tervezése, merev megtámasztó szerkezettel/szerkezetként.
b.
A felszínmozgás minden formája elleni védekezés műszaki megoldásának komplex
stabilizációs programját, amelynek keretein belül az épületek terepbe illesztésének függvényében ki kell
dolgozni:
a bevágások fala ideiglenes és végleges állékonyság biztosító műszaki megoldását,
a víztartó pannon rétegeket feltáró mély bevágások esetén a vizek megcsapolására,
összegyűjtésére és elvezetésére szolgáló alternatív műszaki megoldásokat,
Javaslatok:
szivárgó bordák,
fúrt drén rendszer,
szivárgók,
gyűjtő aknák, átemelők alkalmazása
a terepfelszín rendezés és a felszíni vízrendezés műszaki megoldásait,
Javaslatok:
a terepfelszín teraszosítása max. 1:2 hajlású rézsűkialakítással,
a tereplépcsők állékonyságát biztosító műtárgyak (gabion támfal, máglyafal, rézsűkő
támfal, vasalt föld) alkalmazása vízkivezetéssel
az eróziós vízmosások, mélyedések betöltését rétegenkénti terítéssel és tömörítéssel, a víz kiés elvezetés megoldásával,
az erózió elleni felületvédelmet felület erősítő geo-műanyag és hatásos biológiai felületvédelem
alkalmazásával,
a vizes közművek biztonságos kialakítását.
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1.5
A XLI. jelű meglévő épület É-i falsíkjától a D-i területhatárig terjedő partfal és törmeléklejtő
(AI. jelű geotechnikai védőterület)
Aktív felszínmozgás veszélyes területsávhoz csatlakozó területrész, amely geotechnikai, hidrogeológiai
és morfológiai adottságai miatt nem beépíthető.
1.6
A felső partél mögötti terület
(C jelű geotechnikai védőterület)
Közel vízszintes, sík felszínű, nem mozgásveszélyes, beépíthető terület.
Azonban a partéltől számított 30-40 m-es mozgásveszélyesnek ítélt területsáv csak akkor építhető be,
ha a beépítés hosszában és azt 30-30 m-rel meghaladó szakaszon a partél stabilizálását, valamint az
A/II területnél részletezett terület- és vízrendezést végrehajtják.
A partfal alatti potenciálisan mozgásveszélyes területrészek állékonyságának biztonsága érdekében
alapvető követelmény a vizes közművek biztonságos kialakítása, nevezetesen:
a partél mögötti, korábbi anyagnyerő helyek vízgyűjtő mélyedéseinek, a lefolyástalan
területeknek a megszüntetése tömörített visszatöltéssel,
védőcsövek alkalmazása,
megfigyelő aknák kialakítása a töréspontokon,
vízforgalom ellenőrzése.
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SZÁMSZERŰ ADATOK
Közigazgatási terület (FÖMI – Internet)
Ebből belterület
a Balaton
további külterület
Ebből szántó
szőlő
erdő
nádas
külterületi beépítésre szánt vagy beépített
belterülethez csatolni tervezett
Zöldterület (KSH – területi statisztikai adat – 2010)
(azaz: belterületre vetítve: 5%)

2921ha
281 ha
1 721ha
919 ha
445ha
251ha
40ha
4ha
62ha (számított)
18ha (számított)

14ha (139036m2)

Új fejlesztések a külterületek felhasználásával

Összes terület
Hagyományos településközpont
Lakóterületek

A partfal mozgásmegfigyeléséről monitoring kiépítésével gondoskodni kell.

46ha
7ha (Dobó István utca)
5ha (Dobó István utca)
3ha (Temető utca, Ady Endre utca)
1ha (Balogh Ádám utca)
4ha (7-es út és 7118-as út csatlakozása)
2ha (volt Badacsonyi ÁG. folytatása)
24ha (enyingi körforgalom)

A BELTERÜLETI HATÁR VÁLTOZÁSA

Különleges turisztikai övezet
Gazdasági terület

A meglévő belterületi határ változását ott tervezzük, ahol az új beépítésű terület határos a meglévő
belterülettel (és jelenleg külterülethez tartozik) Ilyenek a településközpont bővítése, a Dobó István, Ady
Endre, Balogh Ádám, Temető utcák beépítetlen oldalán történő lakóterület-fejlesztések.

A belterület tervezett növelése: + 18 ha, azaz a belterület tervezett nagysága: 299ha

Új fejlesztés (Aliga) a belterület intenzitásnövelésével
A TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK, BEÉPÍTÉSI-SŰRŰSÉGEK
(a beépítési sűrűség értékei a településszerkezeti terven láthatók)
Területfelhasználási egység

Szintterület-sűrűség

Közművesítettség

Kisvárosias lakóterület
Kertvárosias lakóterület
Falusias lakóterület
Vegyes Településközpont terület
Vegyes Központi terület
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület
Üdülőházas üdülőterület
Különleges területek

1,0
0,4
0,2
1,0
0,5 – 0,8 – 1,5
0,3 - 0,6
0,3 - 0,6 – 0,8 – 1,0
0,1 – 0,2 – 0,5

Részleges + vezetékes szennyvízelvezetés
Részleges + vezetékes szennyvízelvezetés
Részleges
Részleges + vezetékes szennyvízelvezetés
Részleges + vezetékes szennyvízelvezetés
Részleges + vezetékes szennyvízelvezetés
Részleges + vezetékes szennyvízelvezetés
Részleges + vezetékes szennyvízelvezetés
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Összes terület
Közhasználatú terület
Parti sétány, közpark, kikötő, főutak
8ha
Önkormányzatnak átadandó belső úthálózat, közparkok
6ha
Szolgalmi joggal megnyitott területek településrendezési szerződés esetén
(parti sétány)
2ha
Beépítésre szánt terület (strand is)
Beépítésre nem szánt terület (közhasználatú területeken kívül)

46ha
16ha

25ha
5ha

Összes építhető szintterület

261e m2

Összes zöldterület (közpark, parti sétány - 54400m2)
(azaz a fejlesztési területre vetítve: 12%)
Összes telken belüli zöldfelület (növényzettel fedett terület)
a min. zöldfelületi arányon belül kijelölt kötelező zöldfelület
Különleges parkterület, erdő (partfal – 58900m2)

5ha
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SZABÁLYOZÁSI IRÁNYELVEK
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

Egységes szerkezetben kell elkészíteni a HÉSZ módosítása település egészére

19.

Funkcionális szempontok
Kertvárosias lakóterületen bizonyos (pl. 1000 m2-es) teleknagyság felett a terület ellátását
biztosító kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó létesítmények elhelyezhetők legyenek
korlátozott méretben (pl. legfeljebb 6 db gépkocsi parkolási igényig, legalább 30%
lakófelhasználás mellett)
Nem zavaró hatású kézműipari tevékenységet a központi vegyes építési övezetekben a
földszinten, területi korláttal meg lehet engedni.
A kötelezően megépítendő mélygarázsokhoz kapcsolva, épületen belüli üzemanyagtöltőt
megfelelő megközelítés biztosíthatósága mellett lehet kialakítani.

20.

Beépítési jellemzők
A parti sávban (a part és az út között) kis beépítettségre kell törekedni.
Aliga-4 fennsíkján lehet sűrűbb beépítést alkalmazni a többi terület lazább beépítése céljából.
Általában a fennsíkokon lehet sűrűbb beépítést alkalmazni annak érdekében, hogy a Balatonparti sáv lazább beépítésű maradjon.
A magasabb épületeket jobb a partfal előterében elhelyezni, mint a partfal tetején.
A magassági szabályozást a meglévő település csatlakozó építési övezeteihez átmenettel kell
kialakítani.
A háromszintes (10,5 m körüli) beépítést helyes preferálni a kisvárosias utcaképben (a szoliter
magasépületeken kívül)
Az előkertek minimális vagy pontos méretét differenciáltan kell szabályozni.
A szintterületi mutató korlátját a fejlesztési területeken mindenképp, a beállt területeken esetleg
meg kell határozni.

Zöldfelületek
A tetőket minél nagyobb felületen zöldtetőként kell kialakítani minimum cserjeszintű
növénytelepítéssel.
Az épületek kiképzése legyen lépcsőzetes, teraszház jellegű, abból a célból, hogy minél több
homlokzatfelület kerüljön zöldfelület takarásába.
Előfásítást kell végezni, minél rövidebb ideig maradjon lombkoronaszint nélkül a terület.
A geotechnikai okból beépíthetetlen szakadópart sávokat (völgyfalak) telken belüli kötelezően
növényzettel fedett területként (zöldfelületként) kell szabályozni.
Az építési övezetekben kötelezően növényzettel fedett területeket a szabályozási terven is
kötelező elemként jelölni kell.

Látványvédelem
A partfal előtt álló épületek a partfalra merőlegesen álljanak, minél kevesebbet takarjanak a
partfalból.
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21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

Szakadópart - geotechnika
A szakadópartot önálló telekként, beépítésre nem szánt különleges területként (magánpark) kell
szabályozni.
A lejáró úttól délre és északra elterülő szakadópartokat teraszházakkal kell egyszerre
stabilizálni és épülettel beépíteni, a teraszozó beépítésen belül talajjal összefüggő
zöldfelületeket is kell biztosítani, a rétegvizek átvezetéséről gondoskodni kell.

Telekalakítás
Egy telekként kell kialakítani a strandokat, a szakadópartot.
A partfalstabilizálás által érintett területeken telekalakítást csak a mérnökgeológiai építmények
engedélyezése után lehet végezni.

Közlekedési szempontok
Az úthálózatot közterületként kell szabályozni.
A kiszolgáló utcák szélességét - ahol lehet – a minimális 12 méter fölé célszerű emelni ott, ahol
hangsúlyos közterületi parkolással számol a tervjavaslat. (a készítendő szabályozási terv)
A lejáró völgy két oldalát a partélen híddal össze kell kötni.
A vasút alatti gyalogos-kerékpáros aluljárót gyalogos prioritású fogadótérre kell érkeztetni.
A fogadótér és a partél között sétáló üzletutcát kell kialakítani lehetőleg árkádos földszintekkel.
A javasolt gyalogos összeköttetéseket a tömbökön illetve a partfalon keresztül a
szabályozásban is jelezni kell, de méretezett rögzítésük csak az épületek, építmények
tervezése során kötelező.
A lejáró völgytől északra elterülő teraszházon a gépkocsiforgalmat keresztül kell vezetni a
partfal lába előtt kiszabályozandó új útig, hogy a fasor gyalogos-kerékpáros prioritása
biztosítható legyen.

Eltérések az OTÉK-tól
Az új szabályzatban a hatályos szabályzat olyan előírásait, melyek eltérnek az OTÉK
előírásaitól meg kell őrizni, az Állami Főépítész hozzájárulását kell hozzá kérni. Ilyenek a
következők:
üdülőterületen belül lakóépület elhelyezése, ilyen lakóépület számára az üdülőépülettől eltérő
beépítési maximum engedélyezése
Az üdülőterületek szabályozása során biztosítani kell, hogy a terület ellátását biztosító
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó létesítmények elhelyezhetők legyenek – ehhez az Állami
Főépítész hozzájárulását kell kérni.
A Gagarin lakótelep mellett tervezett lakóterület – a tulajdonviszonyok összekapcsolódása miatt
- az Önkormányzat és a magántulajdonos közös fejlesztésében tudnak megvalósulni –
amennyiben itt – az előzetes vizsgálódás alapján – sorházas beépítést fog a szabályozás
tartalmazni, javasoljuk a 8 lakásos épületegységek biztosítását – ez kertvárosias besorolás
esetében az Állami Főépítész hozzájárulását igényli.
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4.
ütem
4-es terület
A régi villák és a Zrínyi utcai meglévő üdülőkhöz csatlakozó üdülők.

Térbeli ütemezés

A térbeli ütemezés bemutatásához részterületekre bontjuk az aligai fejlesztési területet. Az utakat A-D
betűkkel, a partfalszakaszokat I-VII. római számokkal, a területegységeket 1-14. arab számokkal
jelöljük. Ütemek összevonatók és tovább bonthatók, számos további változat lehetséges.

5.
ütem
5-ös, 6-os, 7-es területek, D jelű út, I-es, II-es, III-as partfalak stabilizálása
A három partfal alatti terület csak a határoló D jelű út és mindegyik csak a fölöttük lévő partfal
stabilizálása után építhető meg. Délről észak felé haladva egymás után is kiépíthetők az egyes
területek, északról dél felé haladva viszont csak úgy, ha a D jelű út megépül, amihez a fölötte lévő
partfal stabilizálása szükséges.
6.
ütem
8-as és 9-es területek, VI-os és VII-es partfalak stabilizálása
Az előző ütemhez hasonló, a völgyút másik, déli oldalán lévő partfal alatti területek azzal a
különbséggel, hogy feltáró út nem épül (a 4-es terület határán lévő kiszolgáló utcától eltekintve)
7.
ütem
10-es, 12-es, 13-as terület
A három fennsíkon lévő terület egymással nincs összefüggésben, csak helyzetük hasonló. Mindegyik
saját, belső út- és közműhálózat fejlesztéssel kiépíthető a partfalon vagy partfal alatt végzendő
munkáktól függetlenül. A 13-as terület kiépítésével együtt a vasúti átjárót vagy átjárókat is célszerű
megépíteni.
8.
ütem
11-es terület, E jelű út, V-ös partfal stabilizálása
A fennsíkon lévő terület beépítése a partél kialakítását igényli, ezért az alatta lévő – III-as - partfal
stabilizálása után vagy azzal párhuzamosan építhető.
9.
ütem
14-es terület
A 11-eshez hasonló helyzet: az alatta lévő – VI-os, VII-es - partfal stabilizálása után vagy azzal
párhuzamosan építhető.

1.
ütem
A, B, C jelű utak és a hozzájuk tartozó közmű gerinchálózat.
Az A jelű út – a völgyút - kialakításához a mellette emelkedő IV. jelű partfalak rendezése is
hozzátartozik. Ez viszonylag kisebb beavatkozással jár, a növényzet megőrzése a feladat.
2.
ütem
3-as terület
A Balaton-part rendbe tétele első rendű cél, az ide látogatók ezért jönnek.
A közpark, a strand, az aquapark létesítményei tartoznak ide.
3.
ütem
1-es és 2-es területek
A parti sáv további beépítése: villák (2) és a butik-hotel első üteme (1) A villák előtti sétány, nádas
telepítés ugyancsak ebbe az ütembe tartozik.
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Zöldfelületek

Tereprendezés

Parkfenntartás
A meglévő zöldfelületi állományra vonatkozóan fenntartási tervet kell készíteni. Ennek alapján lehet a
védelmeket érvényesíteni és az építési tevékenységeket a zöldfelületek alakításával összhangba hozni.

Durva tereprendezést kell tervezni. Ennek során alakítható ki az utcák vonalvezetése és a köztük
maradó tömbök jellemző szintje, szintjei. A terepalakításhoz kapcsolódóan humuszgazdálkodási tervet
is készíteni kell talajmechanikai szakvélemény alapján, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
engedélyeztetve.
A durva tereprendezést csak a geotechnikai tervezéssel összhangban lehet megtervezni.
A durva tereprendezés előtt a bontandó építményeket el kell bontani.

Környezetvédelem

Környezetvédelmi monitoring rendszert kell kiépíteni tervezéssel, engedélyeztetéssel, működtetéssel az
alábbi szakterületeken. A mérési rendszereket a fejlesztési beavatkozások előtt kell felállítani és
beindítani, hogy világosan kimutatható legyen, mely változás oka lehet valamely új tevékenység.
Víz: felszíni víz, rétegvíz, talajvíz, fakadó víz
Zaj, rezgés, légszennyezés: építési forgalom, közút normál használati forgalom, létesítmények normál
használata. Az érintett településrészeken mérőhelyeket kell felállítani és a változást mérni.
A fenntartást, felújítást igénylő zöldfelületek ábrája

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beruházás esetében a hivatkozott rendeletben
meghatározott engedélyezési eljárást kell lefolytatni.

Útfásítás tervezése – út engedélyezési tervének része
Zöldterület tervezése – mint növényzet nem engedélyköteles, de a park egyéb létesítményei – utak,
világítás, vízelvezetés, épületek – miatt azokkal egységben, azok engedélyeztetésekor meg kell
tervezni
Építési telken belüli zöldfelületek tervezése - az épület engedélyezési tervének része (tereprendezés,
kertépítészeti terv, burkolt felületek, zöldfelületi arány biztosítása)

Önkormányzati feladatok ütemezése

Az alapellátási feladatok a lakosságszám növekedésével nőni fognak. Az Önkormányzat és a Fejlesztő
összehangolt, szerződésben rögzített együttműködésével, évi rendszerességgel szükséges monitorozni
a lélekszám növekedését és abból előreszámítani a megfelelő kapacitásbővítést. (iskolai, óvodai
férőhely)

Partfal stabilizáláshoz kapcsolódó növényzet tervezése – a mérnöki létesítményekkel egységben
tervezendők a zöldfelületi elemek, mert ezek aktív szerepet játszanak a talaj stabilizálásában
Régészet

Régészeti feltárást kell végezni az aligai fejlesztési területet érintő két nyilvántartott régészeti lelőhelyen.
A feltárást tervezni majd engedélyeztetni kell, ezután kerül sor a terepmunkára. Az eredmény
birtokában lehet dönteni a további szükséges feladatokról. (leletmentés, in situ bemutatás)
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Közműellátás

Csapadékvíz elvezetés

A Club Aliga területén tervezett nagyarányú fejlesztések közművekkel történő ellátására a térségi
regionális rendszerek jelenlegi kiépítettségükben nem alkalmasak. Az igényelt kapacitások biztosítására
főművi - területen kívüli - beruházások is szükségesek. Ezek megvalósítására a terület közművekkel
való ellátására az alábbi ütemezés szerint kerülhet sor, szakáganként részletezve:

A változatos morfológiájú település a Balaton vízgyűjtő területén fekszik, élővízfolyás a község területén
nincs. A viszonylag kedvező befogadói adottság - Balaton közelsége - ellenére a térség felszíni
vízelvezetése sem tekinthető megnyugtató módon megoldottnak. A település egységes szerkezetbe
foglalt vízrendezési tervvel nem rendelkezik. Az előzőekre, valamint a község területét borító lösztalaj
rendkívüli vízérzékenységére, a csúszásveszélyes magaspartok jelenlétére tekintettel el kell készíteni a
település teljes közigazgatási területének - ami értelemszerűen magába foglalja az üdülőfalu területét is
- vízrendezési, vízelvezetési terveit. Az engedélyezett vízjogi létesítési tervek birtokában:

Vízellátás
A jelenlegi Club Aliga területén tervezett fejlesztések jövőbeni vízigényét – cca 960 m3/nap – a térségi
ellátást végző Délkelet Balatoni Regionális Vízmű jelen kiépítettségében biztosítani nem tudja. Erre való
tekintettel:
• első lépésben el kell végezni az ellátó rendszer teljes hidraulikai felülvizsgálatát. Ennek
eredményeként lesz meghatározható a főművek kapacitás-bővítése, úgymint vízkivételi mű
vízbázis, tározókapacitások, szivattyútelepek, főnyomócsövek, gerincvezetékek, stb.
• amennyiben az igényelt vízmennyiség a főművek oldaláról biztosítható, el kell készíteni a
térség ellátását biztosító főnyomócsövek elvi vízjogi, vezetékjogi, majd vízjogi létesítési kiviteli
terveit. Tekintettel a beruházási ütemekre, az ezzel összefüggő csatlakozási igényekre, azok
időbeni megjelenésére.
• A térség vízellátására számításba vehető saját vízmű létesítése is, amely a rétegvízre
települne. A regionális rendszer felülvizsgálatából levonható következtetéseket - beruházási,
fejlesztési, fejlesztési költségeket - össze kell vetni a saját vízmű létesítési, üzemeltetési
költségeivel. Ezek alapján választható ki a vízellátás optimális gazdaságos módozata. Saját
vízmű létesítésére elvi vízjogi és vízjogi létesítési terv alapján történhet.
Szennyvízelvezetés
A térség jövőbeni szennyvízkibocsátása - vízfelhasználási adatokból kiindulva - cca 830 m3/nap
mennyiségre tehető. A meglévő regionális rendszer, amely a keletkező szennyvizeket a balatonfőkajári
szennyvíztelepre juttatja, jelen kiépítettségében a többlet szennyvíz elvezetésére nem képes. Ennek
kapcsán:
•

•

•

•
•
•

Gáz- és hőenergia ellátás
A Club Aliga területén tervezett fejlesztések előzetesen becsült földgázigénye a végleges kiépítést
alapul véve cca 10 em3/h. Jelzett gázenergia ez idő szerint a térséget ellátó Balatonszéplak gázátadón
nem áll rendelkezésre. A szolgáltató képviselőivel folytatott előzetes konzultációk alapján, az igényelt
ellátáshoz a MOL Földgázszállító Zrt. regionális nagynyomású vezetékére - az ú.n. zalai 8-as vonalra új gázátadó állomás telepítése szükséges, célszerűen a szomszédos Enying község területén.
Kiindulva ebből:
•
•

El kell végezni az elvezető rendszer - átemelők, regionális nyomócsövek, szennyvíztisztító telep
- hidraulikai felülvizsgálatát. A tanulmány eredményeként határozhatók meg a tömbön kívüli
beruházások, fejlesztések szükségessége, amely más települések területét is érinthetik. A
szükséges fejlesztések ismeretében el kell készíteni azok elvi vízjogi, vezetékjogi, vízjogi
létesítési - kiviteli terveit.
A terület gravitációs szennyvízelvezető hálózata, amely az összegyűjtött szennyvizeket a
központi átemelőbe vezeti, jelen kiépítettségében a jövőbeni igényeket kielégíteni nem tudja,
állaga erőteljesen leromlott. Az újonnan építendő gravitációs rendszer főgyűjtője, igazodva az
igényekhez, kibocsátásokhoz, a beruházás első ütemében kerüljön megvalósításra, biztosítva a
később épülő létesítmények csatlakozási igényeit. Létesítése vízjogi engedélyhez kötött.
A kibocsátott szennyvizek minősége feleljen meg a mindenkori előírásokban
megfogalmazottaknak. Amennyiben egyes komponensei vonatkozásában a meghatározott
határértékeket túllépi, úgy a keletkezés helyén előtisztító berendezést kell létesíteni.
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A beruházás első ütemében ki kell építeni az üdülőfalut érintő vízelvezető rendszerek
alapvezetékeit, műtárgyait, a befogadónál kezdve azok megvalósítását.
A vízrendezési tervek a terület beépítési koncepciójának figyelembe vételével készüljenek, és
tartalmazzák a tervezett úthálózat víztelenítését is.
A térszíni gépkocsi parkolók csapadékvizei csak megfelelő előtisztítás - olaj- és iszapfogás után
vezethetők el. A tisztítás hatásfoka feleljen meg a befogadóra előírt 20/2004.(XII.21.) Korm.
Rendeletben megfogalmazottaknak. A leválasztó berendezések beépítése vízjogi létesítési
engedélyhez kötöttek.

•
•

•

Első lépésben a szolgáltató E.ON Közép - Dunántúli Gázhálózati Zrt., a MOL Földgáz
Rendszerirányító Zrt., az érintett önkormányzatok, szakhatóságok, továbbá beruházó
közreműködésével kell lefolytatni a tervezett gázátadó helykijelölési eljárását.
Az optimális csatlakozási pont meghatározását követően el kell készíteni az érintett település
rendezési tervének módosítását, ennek keretében a gázátadónak önálló ingatlant kell
kiszabályozni.
A módosított szerkezeti terv elfogadását követően készíthetők el a gázátadó engedélyezési
tervei, az államigazgatási eljárást követően annak bővítési tervei.
Ezzel párhuzamosan el kell készíteni a több település területét érintő – a gázátadó és a
központi nyomásszabályozó között húzódó 6 bar nyomócső vezetékjogi engedélyezési-kiviteli
terveit, az érintett önkormányzatok, közreműködő szakhatóságok, közüzemi szolgáltatók,
ingatlantulajdonosok bevonásával.
A primer létesítmények - hálózatok engedélyezését követően készíthetők el a szekunder
elosztó rendszerek tervei, a végleges beépítési adatokra támaszkodva - amely tartalmazza az
ütemezés több lépcsős kiépítés lehetőségeit is.

A gázenergia felhasználáson túl számításba vehető - támogatandó megújuló energiaforrások napenergia, talajhő, stb. - fűtési - melegvíz előállítási célokra történő felhasználása. A Club Aliga
területén tervezett fejlesztések kiváló területe lehet a jövőbemutató környezetbarát megoldások
alkalmazásának.
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Villamosenergia ellátás
A tervezett beruházások villamosenergia igénye végső kiépítésben, előzetes becslések szerint 17,56
MVA (15,8 MW). A jelzett többlet villamosenergia szolgáltatására sem a jelenlegi 20 kV-os hálózat, sem
az ellátást biztosító Siófok alállomás nem képes. A szolgáltatóval folytatott előzetes konzultáció alapján,
az igényelt ellátás új állomás létesítésével oldható meg, miután a siófoki alállomás, területi adottságai
okán, nem bővíthető. Az új állomás kialakítása az Inota-Siófok 120 kV-os főelosztó hálózat
felhasításával, gyűjtősínes kialakítással lehetséges, célszerűen a szomszédos Enying község területén.
Erre való tekintettel:
•
•

•
•

•

A szolgáltató - E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. - az érintett önkormányzatok,
szakhatóságok, ingatlan tulajdonosok, beruházó közreműködésével le kell folytatni a tervezett
alállomás helykijelölési eljárását.
A csatlakozási pont meghatározását kövezően készíthetők el kell készíteni az érintett település
rendezési tervének módosítását. Az alállomás létesítéséhez cca 1 hektáros E.ON tulajdonba
adandó területet kell rendelkezésre bocsátani, az alállomás műszaki berendezéseinek
tulajdonviszonyától függetlenül.
A módosított szerkezeti terv elfogadását követően készíthetők el az alállomás engedélyezési
tervei, az államigazgatási eljárást követően annak kiviteli tervei.
Ezzel párhuzamosan el kell készíteni a több település területét érintő – az alállomás és a
központi kapcsolótér-transzformátor között létesítendő 20 kV-os földkábel vezetékjogi
engedélyezési-kiviteli terveit, az érintett önkormányzatok, közreműködő hatóságok, közüzemi
szolgáltatók, ingatlantulajdonosok bevonásával.
A primer létesítmények – alállomás, 20 kV-os betápláló kábel - engedélyezését követően
készíthetők el a szekunder elosztó rendszerek tervei, a végleges beépítési adatokra
támaszkodva - amely tartalmazza az ütemezés több lépcsős kiépítés lehetőségeit is.

Elektronikus hírközlés
Balatonvilágos községet is magába foglaló régió vezetékes távközlési szolgáltatója az INVITEL
Távközlési Szolgáltató Zrt.. A vezeték nélküli ellátást tekintve, a Club Aliga területén a 292 hrsz
földrészleten Vodafone, a 297 hrsz-ú ingatlanon Telenor és Vodafone toronyra szerelt berendezései
üzemelnek.
Az üdülőfalu vezetékes fővonali igénye teljes körű ellátása jelenleg még nem határozható meg egzakt
módon. Az mindenesetre valószínűsíthető, hogy az igényelt szolgáltatás biztosítására a meglévő
rendszerek központok, elosztók, kábelhálózatok – jelen beépítettségükben nem alkalmasak.
A beépítési terv adatai alapján pontosított fővonalszám ismeretében az igényeket - ütemekre bontva - a
szolgáltató INVITEL Zrt.-vel közölni kell, hogy az a szükségessé váló fejlesztéseket - központ
kapacitásbővítés, hálózatépítési munkák - időben, ütemezett módon elvégezhesse.
A tervezett beépítések kapcsán az előzőekben említett Telenor és Vodafone tornyok elbontásra
kerülnek. Kiváltásuk, áthelyezésük az érintett szolgáltatók, a Hírközlési Felügyelet, az önkormányzat, a
szakhatóságok bevonásával lebonyolított helykijelölési eljárás alapján történhet, a Balaton törvény
vonatkozó előírásaira tekintettel, többfunkciós állomásokként kialakítva.
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