Balatonvilágos - Településszerkezeti terv véleményezése - az Étv. 9. § (3), (4) bekezdés szerinti véleményezés során tett észrevételek és válaszok
válasz
sorszám

OTÉK
sorszám
1

Az egyeztető tárgyalások - 2013. 2. 26, 2013. 4. 9. - eredményeit dőlt betűvel jelzi a táblázat
Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

1.

A településszerkezeti tervet (leírást és tervlapot) elfogadó határozattervezettel a dokumentációt
kiegészítjük.

Tervező a kifogásolt részeket módosítja, az 1. sorban jelölt határozattervezet ennek figyelembe vételével
készült el, az illeszkedési részben a szabályozási tervi fogalmakat a leírás kerüli.

2.

Tervező a kifogásolt részeket módosítja, az 1. sorban jelölt határozattervezet ennek figyelembe vételével
készült el.
3.

4.

A terv készítése időszakában feltételeztük, hogy a tervet az - akkor már megjelent – 2012. 8. 7-i
hatállyal módosított OTÉK szerint hagyjuk jóvá. A módosított OTÉK 1. melléklet 13. pontban
bevezette a beépítési sűrűség fogalmát a szintterület-sűrűség helyett. Az időközben hatályba lépett
314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet 45. § (3) bek. b) pont szerint a 2012. 8. 6-án hatályos OTÉK szerint
kell a kidolgozás alatt lévő településrendezési eszközöket elkészíteni, ezért a beépítési sűrűség
kifejezést szintterület-sűrűségre változtatjuk. A fogalom értékei szerepelnek a terveken: azon
területfelhasználási egységek esetében, melyekhez csak egyféle tartozik, csak a jelmagyarázatban,
azon területfelhasználási egységek esetében, melyekhez többféle érték tartozik, a jelmagyarázatban
és a térképen egyaránt látható az érték.
A közművesítettségre vonatkozó meghatározással tervező kiegészíti az 1. sorban jelzett leírást (17.
oldal)
A településszerkezeti terv megállapításai az aligai fejlesztési területen kívüli területekre is vonatkoznak.
Ezen szövegrészek felsorolását jelen táblázat végén mutatjuk be.

5.
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6.

7.

Amennyiben korábban keletkezett építési jogosultságok visszavonására gondol a véleményező, ilyen
szándéka nincs az önkormányzatnak. A hatályos településrendezési eszközök a hatályos magasabb rendű
jogszabályok szerint készültek, azokat a véleményezők jogszabályi alapon soha nem is kifogásolták. Az
önkormányzat semmiféle jogbizonytalanságot teremtő változtatást nem kíván kezdeményezni, kártérítési
perek lehetőségét el akarja kerülni.
A volt Badacsonyi ÁG területeitől délre eső kb. 2 ha-os gazdasági terület 2006. évi kijelölését az
Önkormányzat visszavonja.
Az enyingi körforgalom mellett lévő gazdasági terület és a 7-es út határán lévő erdősávot gazdasági terület
kijelölésről erdőterületre módosítja az Önkormányzat.
Tervező a fejlesztési területek ilyen jellegű (hatályos/új) csoportosításával kiegészíti a tervet. A konfliktust
okozó területek pontos helyi és méretbeli kimutatása megtörtént a "Településrendezési vizsgálatok" című
alátámasztó munkarészben. Ezen kimutatások további értelmezésével tervező ugyancsak kiegészíti a
dokumentációt.
Jelen táblázathoz csatolva önálló kimutatást készítünk az eltérések összefoglalásával azok okairól.
Megvitatásuk - az érintett ingatlantulajdonosok bevonásával - az egyeztető tárgyaláson lehetséges.
Tervező az Állami Főépítész területi referensével emailen egyeztetve elkészítette a "Településrendezési
vizsgálatok" fejezethez a térségi területfelhasználás és a térségi övezetek bemutatásának lappárjait.
Az önkormányzati Főépítész és a Tervező egyeztetést folytattak a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Földhivatalával, melynek jegyzőkönyvét a "Településrendezési vizsgálatok" fejezet 40. oldala tartalmaz.
ennek alapján az M-3 térségi övezet települési lehatárolása történt meg.

A szükséges lépéseket az önkormányzat megtette, melynek dokumentumait mellékeli.
8.

9.

10.

11.
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Megtörtént.
A zöldterületi-zöldfelületi kérdésekkel az 1. sorban említett jóváhagyandó leírás (9. oldalán) foglalkozik. A
települészerkezeti terv kijelölte a más területfelhasználási egységen belüli zöldfelületeket. A közlekedési
terület zöldfelületi részét erdőterületbe átsoroljuk (Aliga-3-ra felvezető völgyút mellett). Az önkormányzati
tulajdonú közhasználatú zöldterületeket kiegészítik a magántulajdonú ingatlanokon kijelölt zöldfelületek (pl.
a teljes partfal). A településszerkezeti terv jóváhagyandó leírásában szereplő számszerű adatok (16. oldal)
szerint az aligai fejlesztési terület (46ha) zöldterületi ellátása kétszer olyan intenzív, mint a község egészéé.
A valójában zöldfelületként működő területek kimutatását jelen táblázat végén mellékeljük.
Az Önkormányzat és a Fejlesztő megállapodásaként az Önkormányzat felvállalja további 8600 m2
zöldterület önkormányzati tulajdonba vételét a völgyút két oldalán, a víz felőli látvány egyik legérzékenyebb
helyén.
A településszerkezeti tervben kötelezően feltüntetendő szerkezeti jelentőségű közlekedési területeken kívül
egyedi jelkulccsal a szabályozás során kialakítandó kiszolgáló utcákra is javaslatot tesz a terv.
A VÁTI-val történt egyeztetés jegyzőkönyvét és annak eredményét a "Településrendezési vizsgálatok" című
alátámasztó munkarész tartalmazza. A Btv-nek való megfelelésről lásd még a 6. sort.
A geotechnikai kérdéskört a településszerkezeti terv részletesen feldolgozza. Az AI. és AII. geotechnikai
védőterületeken kizárólag beépítésre nem szánt területet jelöl ki a terv, A C, B, AIII. geotechnikai
védőterületek beépítési feltételeit már az 1. sorban jelzett jóváhagyandó leírásban is rögzíti.
A településfejlesztési koncepcióhoz, az Étv. (2) bek. szerinti előzetes értesítéshez és a települészerkezeti
terv tervezetéhez képest tartalmi változtatásra nem merült fel igény illetve az észrevételek megválaszolásra
és elfogadásra kerültek, továbbá ezek alapján a tervezett kiegészítéseket megjelöltük. Az eltérő
vélemények egyeztetésére az Étv. 9. § (4) bekezdése egyeztető tárgyalást ír elő, aminek összehívását az
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önkormányzat kezdeményezi az 1. sor alatt megjelölt – ugyancsak formai – kiegészítés megküldése
mellett.
Az államigazgatási szervek véleményét és a rá adott válaszokat jelen kimutatás tartalmazza.
12.

2013. 5. 25-én kelt emailben tett észrevételek:
1.
a személyes további egyeztetés időpontját 2013.06.04 –ben állapítom meg előzetesen (egyeztetés
helyszíne várhatóan Siófok, BFT irodaház);
2.
az eltérő vélemények egyeztető tárgyalásának jegyében rögzítetteknek megfelelően kérjük a Club
Aliga területén a zöldterületek arányát növelni, az intenzív beépítésre tekintettel. A mellékelt
településszerkezeti terv továbbra sem megfelelő a közterületként kezelendő zöldterületek,- tájkép,
települési sziluett védelmének - vonatkozásában. A Tervező a probléma kezelésre javaslatot nem
tett a tervi megoldásban, alternatívát nem terjesztett elő. Ismételten kérem tárgyi „Vt” építési
övezetek tagolásának tervi biztosítását, a szükséges méretű zöld közterületek kialakításával;
3.
a funkcionális övezetek lehatárolásánál kérjük figyelembe venni, hogy egy terület csak egy
funkcionális övezetbe kerülhet. Tehát U-1, U-2, M-1 vagy E-1 övezetbe. Egy terület több
funkcionális övezetbe nem kerülhet;
4.
A kiváló termőhelyi adottságú területeknél M-3 és E-3 kérjük figyelembe venni, hogy csak ott lehet
kiváló termőhelyi adottságú terület, ahol a funkcionális övezet lehatárolásánál azonos területként
került lehatárolásra. Tehát M-1 funkcionális övezetben, azon belül kerülhet M-3 övezet
lehatárolásra, illetve E-1 funkcionális övezeten belül E-3 kiváló adottságú terület. Kérjük a tervi
anyag javítását, pontosítását;
5.
a 3. lappáron és a tervezői leírásban az Ö-1 területi értékei között cca. 20 ha különbség van,
továbbá a +5% feletti a Tftv. szerinti eltérés. Az ellenmondást kérjük tisztázni az érintett
államigazgatási szervek bevonásával (Jkv. felvétele szükséges);
6.
a P2 védelmi övezetre tett megállapításokkal nem értünk egyet, kérjük tisztázni a térképi és
táblázatos ellenmondásokat a VÁTI Kft/Lechner Lajos Tudásközpont és az Állami Főépítészi Iroda
bevonásával (Jkv. felvétele szükséges)

13.

2

Tervező 2013. 5. 28-án kelt emailjében adott válaszok.
1.
A zöldterületeket – közös megállapodás alapján - 8600m2-rel növeltük a völgyút bejáratában a
tájképi szempontból legérzékenyebb helyeken.
2.
A 12 méteres utakat 16 méteresre növeltük egy kilométernyi hosszban (4200m2 többlet
közterületet létrehozva), mely a szabályozási tervben lesz rajzilag érzékelhető.
3.
További változtatásra nézve kérek megbízói – képviselő-testületi – döntést, mint azt már
korábban jeleztem.
4.
Az U-1, U-2, M-1, E-1, M-3, E-3 övezetek viszonya Főépítész úr igényének megfelelően
szerepel a tervben.
5.
Az Ö-1 és a P-2 övezetek témakörében május 29-én 12 órakor a Lechner Lajos
Tudásközpontban jegyzőkönyvet veszünk föl.
6.
Az Ö-1 övezet háromféle adatára, mint tervezőnek nincs hatásom, azok külső adottságok,
csak, mint tényt tudom rögzíteni. A Balatontörvény „nem hivatalos” adatait tartalmazó Excel
tábla, TeIR és a „hivatalos” földhivatali nyilvántartás háromféle adatáról van szó.
A Képviselő-testület 2013. 5. 29-i ülésén - a mellékletben és a dokumentációban - "Településrendezési
vizsgálatok" fejezet 52. oldala - egyaránt csatolt 203/2013.(V.29.) számú határozatában - megállapította,
hogy nem rendelkezik olyan területtel, melyen további zöldterület kijelölésére lenne módja.
Tervező a dokumentációt további három tervrajzzal és számítással egészítette ki, amelyek a zöldfelületi
arányok kiugróan magas voltát igazolják. ("Településrendezési vizsgálatok" fejezet 49-51. oldala)
Az Ö-1 és a P-2 övezetre vonatkozóan fennálló ellentmondásos - TeIR, VÁTI-excel tábla, Földhivatal adatokról Tervező és a Lechner Lajos Tudásközpont - Állami Főépítész igényének megfelelően egyeztetést folytatott 2013. 5. 29-én, mely egyeztetés jegyzőkönyvét a dokumentációba is "Településrendezési vizsgálatok" fejezet 44. oldala - és jelen válaszokhoz is csatolunk, amivel a 6. pont
problémaköre rendeződött.
A 2. pontra vonatkozóan megjegyezzük, hogy az ugyan nem zöldterületi és nem területfelhasználási
kérdéskör és így nem része közvetlenül a települészerkezeti tervnek, azonban - Állami Főépítész kifejezett
kívánságának megfelelve a településszerkezeti tervbe illesztett - "Szabályozási irányelvek" fejezet 24.
pontja intézkedik ezen - nem szerkezeti elem - kialakítása felől.

Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., 8002 Székesfehérvár, Pf. 137.
Az igényelt előírásokat a HÉSZ rendelettervezetében ki fogjuk dolgozni.

14.

15.
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16.
Az igényelt előírásokat a HÉSZ rendelettervezetében ki fogjuk dolgozni.

17.

A jelzett jogszabályi hivatkozást javítja a tervező.

18.

19.
3

illetékes ÁNTSZ intézet – közegészségügy
nem válaszolt
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4

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály
8200 Veszprém, Dózsa György út 31., 8201 Veszprém, Pf. 403.
-

20.

5

Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály
8200 Veszprém, Kádártai utca 33., Pf. 203.
A papíralapú dokumentálás megtörtént.

21.
22.
Tervező kiegészíti (B.VI.d.B)

23.

Az OTÉK 42. § (11) bekezdés lehetőséget ad 500 méteren belüli parkoló-kialakításra.
24.
Az igényelt alátámasztó munkarészt a szabályozási tervben lehet kidolgozni, mert a településszerkezeti
terv csak a szerkezeti jelentőségű utakat tartalmazza, míg a tömegközlekedési útvonalak kiszolgáló utakon
is történnek. A meglévő utak nem kielégítő burkolatszélessége adottság.

25.

A meglévő utak esetében az Önkormányzat a meglévő állapoton nem tud változtatni, az évi átlagos
forgalmat a jelenlegi kialakítás kiszolgálja.

26.

Tervező átgondolja, kótavonallal kiegészíti.

27.

28.
6

Nemzeti Közlekedési Hatóság NSA Főosztály Repülőtéri és Környezetvédelmi Osztály
1675 Budapest, Pf. 41.
-

29.
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7

Veszprém Megyei Kormányhivatal - örökségvédelem
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
-

30.
A védelemre javasolt épületeket a településszerkezeti terv megjelöli.
A védelemre vonatkozó előírásokat a HÉSZ rendelettervezetében ki fogjuk dolgozni.

31.

A kérdés vizsgálatára a beépítési terv elkészült, mely a tó felőli nézetet is ábrázolja.
32.
8
9

illetékes nemzeti park igazgatóság – természet- és tájvédelem
nem válaszolt
Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

-

-

33.
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-

34.

-

35.

36.

37.
38.
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10

Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
8200 Veszprém, Szent Margit park 2., 8210 Veszprém, Pf. 1122.
-

39.

11

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága
8200 Veszprém, Dózsa György út 33., Pf. 1315.
-

40.
12

Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
8200 Veszprém, József Attila u. 36., 8210 Veszprém, Pf. 1001.

13

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
1135 Budapest, Lehel utca 35-37., 1885 Budapest, Pf. 25.

-

41.

-

42.
15

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság
8200 Veszprém, Budapest u. 2., 8210 Veszprém, Pf. 1098.
-

43.

16

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26., 9401 Sopron, Pf. 123.
-

44.
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A

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész
7400 Kaposvár, Megyeháza, Fő utca 10.
A közműellátási alátámasztó munkarész felveti az alternatív energiafelhasználás lehetőségeit, de ezzel
részletesebben szakirányú tanulmánytervek tudnak foglalkozni. A vízellátás vonatkozásában készült is ilyen
tanulmány (Hidegvíz ellátáshoz szükséges vízbeszerzési lehetőségek vizsgálata - Club Aliga - Aquifer 2009)

45.

A parkolási mérleg - az aligai fejlesztésre vonatkoztatva - szabályozási szinten elkészült, azt a szabályozási
tervkészítés szakaszában terveztük bemutatni hasonlóan a terület mintakeresztszelvényeivel. Utóbbiakat a
tervtanács javaslatára a településszerkezeti terv egyeztetési anyagába már beemeltük, ugyanezt
megtesszük a parkolási mérleggel is.
46.

-

47.
B

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

C

Fejér Megye Közgyűlésének Elnöke
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

-

48.

-

49.
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50.

D

Siófok Város Önkormányzata Polgármester
8600 Siófok, Fő tér 1., 8601 Siófok, Pf. 26.
-

51.

E

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Jegyző
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
A zsákutca és annak vége nem szerkezeti elem. (maga a Mathiász telepi utca is a falusias lakóterület
területfelhasználási egység része) A buszforduló kiszabályozásával tervező egyetért, de problémát okoz a
szükséges terület erdőterületi besorolása.

52.
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F

Magyar Közút Nonprofit ZRt. Veszprém Megyei Igazgatóság
8200 Veszprém, Mártírok útja 1.
-

53.
G

Dunántúli Regionális Vízmű ZRt.
8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
Tervező az észrevételezett tévedést javítja.

54.
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H

Deák Bárdos András
2000. évi CXII. törvény (Balatontörvény) 5. § szerint:
"A települések közigazgatási területén a településrendezési eszközökben erdőterület, és a zöldterület
települési területfelhasználási egységbe sorolt területen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki és az
erdőterület, illetve a zöldterület nagysága összességében nem csökkenhet.”
Az aligai fejlesztési területen (az északi völgyút mentén) és az 537 hrsz önkormányzati területen továbbá a
7-es út melletti erdőterület (utóbbi esetben a Btv-nek való megfeleltetési kényszer miatti) kijelölésével az
ingatlan - jelenlegi és korábbi telekkönyvi besorolásának megfelelően - mezőgazdasági
területfelhasználásba vonható.
A tulajdonos által igényelt új területfelhasználás a következő településrendezési eljárás folyamán
vizsgálandó.

55.

Aligai Fürdőegyesület 1221 Budapest, Ady Endre út 115
A tulajdonviszonyok rendezése folyamatban van
A Balaton-part használatával kapcsolatosan a Településrendezési Szerződés intézkedik, ill. a Magyar
Állam, a Pro-Mot és az Önkormányzat megállapodása fogja részletesen tisztázni.

56.

Tervező felhívja a figyelmet, hogy a partfalban kiépítendő lejárók kiszabályozása csak részletes terv alapján
lehetséges, amely a teljes partfalszakasz stabilizálásának megtervezését jelenti, azaz mérnökgeológiai,
kertépítészeti tervezés után lehet csak kiszabályozni a levezető lépcsők helyét.
Aliga II. területén a fasor és a Balaton-part összeköttetését biztosító közterületek kiszabályozásáról
Képviselő-testületi döntés szükséges.
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Balatonaliga Üdülőközössége Egyesület 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 4.
Az észrevételek a településfejlesztési koncepciót érintik.

57.

A kijelölés a hatályos tervben szerepel, a területre - lakóterületként - helyi szabályozás van érvényben.
58.
59.
60.

A jelenlegi koncepció szerint magántulajdonban marad és közhasználat számára megnyitott lesz.
A szabályozási terv a hivatkozott területigényt ki fogja jelölni. A 2011-ben készült szabályozási javaslat azt
már tartalmazta.
A terv a 317/2012. (VIII.06.) számú képviselő-testületi határozatnak megfelelően készült.

61.

62.
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A hivatkozott területen a legkisebb kialakítható teleknagyság 25000 m2-ben lesz szabályozva a 2011-ben
készült szabályozási javaslat szerint.
A kerítésekre vonatkozóan az Önkormányzat a 314/2012 (XI. 8.) kormányrendelet 23. § szerinti
Településképi bejelentési eljárás keretében érvényesítheti szándékait, amennyiben erről - megelőzően rendeletet alkot.
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A Településfejlesztési szerződés biztosítja a méltányos jogosultságokat.
63.
Lásd az 55-2 és 62. pontra adott válaszokat.
64.

65.

a fenti táblázat 5. sorához tartozó kimutatás
A településszerkezeti terv (1.1 kötet) szöveges
munkarészében a település egészére
vonatkozó részek
oldalszám
sor száma
4
összes
5
összes
6
23-36
7
1-15,18-36
8
összes
9
összes
10
1-7, 21-27,31-33, 36-38, 43
11
1-3, 6-7,15-27,31-32
12
1-8,18-22
16
18-31
17
1-23
Ezen túlmenően a jelentős részben az aligai
fejlesztést érintő leírások is tartalmaznak a
település más részeire vonatkozó megállapításokat
(pl. a földtani veszélyforrás területe)

.................................................
Fekete Barnabás polgármester
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