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Balatonvilágos község   

településrendezési  

tervének (eszközeinek) 

felülvizsgálata, módosítása, 

készítése - véleményezés eljárási 

szakasz 

131-198/2018. 

 

 

Fekete Barnabás 
polgármester részére 
 
Balatonvilágos Község Polgármestere 
 
Balatonvilágos 
Csók I. sétány 38. 
8171 
 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Balatonvilágos község településrendezési terv (eszközök) felülvizsgálat és készítésének a hivatkozott 

számú megkeresés szerinti véleményezési eljárásában a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári 

Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Járási Hivatal) a következő 

véleményt adja az elektronikus formában benyújtott véleményezési, egyeztetési dokumentációhoz (a 

továbbiakban: dokumentáció). 

A Járási Hivatal kifogást nem tesz a dokumentációval kapcsolatban, azt elfogadásra, jóváhagyásra 

javasolja környezetvédelmi szempontból. 

Azonban a dokumentáció alátámasztó javaslatnak a tervezett lakóterület építési övezeti átsorolás 

tekintetében; „a településrendezési javaslat társadalmi, környezeti, szabályozási szempontja” című 

részben az alábbi megállapítás szerepel (15. oldal): „Az üdülési használat és a lakóhasználat között 

nincs lényegi különbség a környezet terhelése szempontjából.” Ezzel kapcsolatban Járási Hivatal 

felhívja a figyelmet, hogy zajvédelmi szempontból a tervezett építési övezeti átsorolás változást okoz. 

Az üzemi, szabadidős tevékenységek, továbbá a közlekedésből eredő zajterhelési határértékek 5 dB 

értékkel magasabbak lesznek. 

Az érintett lakosságot - a magasabb határértékekről - megfelelően (külön) tájékoztatni javasolt.  
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Természetvédelmi (terület-felhasználás tervezet és tájökológiai követelmények teljesülése, összhangja, 

összefüggése) szempontból, és különösen a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 53. § 

(3) bekezdés b) pontban meghatározott ökológiai hálózatba tartozó földrészletek (a külterületi 

szabályozási tervlap tervezeten való) lehatárolásának kontrolja tekintetében a Balaton-felvidéki 

Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) véleménye a mérvadó. 

A Járási Hivatal a tárgyi rendezési terv ügyben véleményezést adó államigazgatási szervként a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 38. § (2) bekezdés b) pont, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Kormányrendelet) alapján járt el.  

A Járási Hivatal illetékességi területéről a Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdés rendelkezik.  

Kaposvár, 2018. december 19. 

                        

                              dr. Boldog-Ellenberger Szilvia 

                              járási hivatalvezető nevében és megbízásából: 

                                                                                                                      Kőszegi Anett 

          főosztályvezető-helyettes 

 

 

 

 

Értesül: 

1. Balatonvilágos Község Polgármestere 
(8171 Balatonvilágos, Csók I. sétány 38.),  
hivatali kapun 

2. Irattár 
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