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Az alábbiakban kidolgozott környezeti értékelés – továbbiakban: KV. - a 2/2005 (I.11.) számú Kormányrendelet – továbbiakban: Kvr. - 4. számú mellékletének
tartalmi követelményei szerint készül.
További használt rövidítések:
TFK – Településfejlesztési Koncepció
BAÉ – biológiai aktivitásérték
OTrT – 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
Btv – 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
TNM rendelet - 40/2004. (XII.30.) TNM rendelet Balatonvilágos vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról
1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE
1.1. előzmények, különösen a tematika tartalma
Balatonvilágos Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata kevés ponton változtat a hatályos terven, az egész közigazgatási terület feldolgozásra kerül, ezért a terv kidolgoztatója, a helyi önkormányzat a környezeti vizsgálat és értékelés lefolytatása mellett döntött.
A kidolgoztató véleménye szerint a környezeti vizsgálat és értékelés tematikája a Kvr. 4. mellékletében rögzített tartalom, melyet a tervi és helyszíni adottságokhoz, a konkrét helyzethez igazítunk.
A Kvr. 7. § (1) bekezdésének megfelelően az Önkormányzat megkereste a környezet védelméért felelős szerveket, melyek a javasolt tematikát nem kifogásolták.
1.2. a tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása
A KV. Balatonvilágos településrendezési eszközeinek módosításához, felülvizsgálatához készül. A község rendezési tervével és helyi építési szabályzatával
szoros kölcsönhatásban áll. A KV-ban részletezett szempontok alapján készül el a szabályozás.
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Bevezetésként néhány ábrán bemutatjuk az Balatonvilágos területét érintő védettségeket, melyek a változtatásokat, fejlesztési lehetőségeket szűk
kőrben korlátozzák.
Natura 2000 nemzetközi védelem

Országos ökológiai hálózat magterület (OTrT, Btv)

A Natura 2000 terület és az országos ökológiai hálózat magterülete azonos a tómeder területével, amelyre vonatkozó változtatást
nem tartalmaz a terv
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület (OTrT)
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Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület (Btv)
alaptérképre illesztett terület
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Országos Erdőállomány Adattár (NÉBIH)
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Erdőtelepítésre javasolt terület (Btv)
alaptérképre illesztett terület
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Földtani veszélyforrás területe (Btv)
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Országos vízminőség-védelmi terület (OTrT)
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Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület (Btv 481ha)
alaptérképre illesztett terület
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Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület (OTrT 331ha)
alaptérképre illesztett terület
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A következő ábrán bemutatjuk a településrendezési tervben javasolt változtatásokat
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1.3. a környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv, illetve program alakulására
1.4. a környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása
A terv során kapott és elfogadott változtatásokat a 2.1 fejezet táblázatában részletesen bemutatjuk. Ezek a teljes községre kiterjedő terv nagyságrendjéhez képest kis horderejűek, de az adott helyszín szempontjából kedvező változtatásokat eredményeznek a tervben, a terv hatásaiban.
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1.5. a környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek (mint pl. technikai hiányosságok, bizonyos ismeretek hiánya stb.), az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok
A településrendezési eszközöket kis horderejű változtatások érintik, melyek értékeléséhez a szokásos, ismert szempontokat vettük figyelembe.
A KV-hoz a rendezési tervhez összegyűjtött adatokat használjuk fel.
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Országos Területrendezési Terv (OTrT)
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve (Btv)
Vízpartrehabilitácios terv (TNM rendelet)
Természetvédelmi adatbázis,
Erdészeti nyilvántartás (NÉBIH)
Földhivatali nyilvántartás,
Ortofotó,
Hatályos településrendezési eszközök
A hatáylos településrendezési eszközökhöz készült vizsgálati és alátámasztó dokumentációk
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2. A TERV, ILLETVE PROGRAM ÉS A KIDOLGOZÁSUKKOR VIZSGÁLT VÁLTOZATOK (A TOVÁBBIAKBAN: VÁLTOZATOK) RÖVID ISMERTETÉSE
2.1. a terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés készítése szempontjából fontos részeket
1. táblázat
1.2.1
Kvr. 4. mell. 2.1
a tervmódosítás célja
Kvr. 4. mell. 3.4
jelenlegi környezeti helyzet

Kvr. 4. mell. 2.
vizsgált változatok
Kvr. 4. mell. 3.7
a változatok értékelése
Kvr. 4. mell. 2.3
a választás indokai
Kvr. 4. mell. 3.2
környezetvédelmi célok
Kvr. 4. mell. 3.6
a várható, a környezetet érő
hatások
Kvr. 4. mell. 4.
a káros hatások elkerülése,
csökkentése
Kvr. 4. mell. 5.
intézkedési javaslatok

Üdülőterületek átminősítése lakóterületté
A település magaspartján a tömbök természetben használata és szabályozása egyaránt vegyes: lakó és üdülőterületek keverednek.
A lakóövezeti tömbök tulajdonosai élvezik az állami kedvezményeket, a
szomszédos üdülőövezetek diszkriminációként élik meg a helyzetet
Ingatlanok száma: kb. 1300
Változatként vizsgáltuk az üdülőterületen megengedhető lakásépítés lehetőségét.
A magasabb rendű jogszabályokhoz (pl. OTÉK) illeszkedő rendszer, azaz a
tiszta övezetek (csak lakóövezet a magasparton, üdülőövezetek a Balaton
parton) létrehozása mellett döntött a terv annak ellenére, hogy – néhány speciális esetet kivéve – az üdülő és lakó felhasználás övezeti megkülönböztetése indokolatlan.
A lakóterületi épületek korszerű hőszigetelése, igényesebb kialakítása lesz
lehetséges az állami támogatórendszer igénybevétele mellett.
A lakosságszám növekedni fog, a területek és infrastruktúrahálózatok kihasználtsága egyenletesebb lesz.
A tervezett változtatás kedvezően hat a tájhasználatra azáltal, hogy
> lehetőséget biztosít a meglevő ingatlan- és közműállomány jobb kihasználására,
> várhatóan késlelteti a Dobó István utca keleti oldalán kijelölt lakóterület kialakítását és biztosítja a jelenlegi mezőgazdasági művelés fenn- meglévő (piros) és új (rózsaszín) lakóterületek
üdülőterületek sárga szjnnel jelölve
tartását.
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1.2.3
Kvr. 4. mell. 2.1
a tervmódosítás célja
Kvr. 4. mell. 3.4
jelenlegi környezeti helyzet

Kvr. 4. mell. 2.
vizsgált változatok
Kvr. 4. mell. 3.7
a változatok értékelése
Kvr. 4. mell. 2.3
a választás indokai
Kvr. 4. mell. 3.2
környezetvédelmi célok

Kvr. 4. mell. 3.6
a várható, a környezetet érő
hatások
Kvr. 4. mell. 4.
a káros hatások elkerülése,
csökkentése
Kvr. 4. mell. 5.
intézkedési javaslatok

Új gazdasági terület kijelölése – Aligai út

12

Hatályos szerkezeti terv

A régen anyagnyerőhelyként használt, később
feltöltött terület növényzete elvadult, a zárványterület kihasználatlan a vasút és a lakóterület között.
Terület: 11000m2
Változatokat nem vizsgál a terv
A területet tulajdonosa gazdasági, de nem ipari/üzemi célra kívánja hasznosítani.
A település szélén lévő ingatlan a lakóterület
zavarása nélkül jól megközelíthető az autópálya felől.
A tájképvédelem által érintett és lakóterület
Tervezett állapot
szomszédságában lévő terület szabályozása
során ezeket a szempontokat figyelembe kell
venni.
A gépkocsiforgalom csatlakozását az Aligai útra a forgalom nagyságához mérten kell kialakítani.
A lakóterületi környezetterhelési normákat kell
a lakóterület felké eső telekhatáron megkövetelni.
Csarnoképület nem építhető.
A szabályozás csak 30 %-os beépíthetőséget
és 5,5 méteres épületmagasságot enged meg.
A Btv. 18. § (1) bek. szerinti erdőterület kialakítást tartalmazza a terv.
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1.2.4
Kvr. 4. mell. 2.1
a tervmódosítás célja
Kvr. 4. mell. 3.4
jelenlegi környezeti helyzet

Kvr. 4. mell. 2.
vizsgált változatok
Kvr. 4. mell. 3.7
a változatok értékelése
Kvr. 4. mell. 2.3
a választás indokai
Kvr. 4. mell. 3.2
környezetvédelmi célok
Kvr. 4. mell. 3.6
a várható, a környezetet érő
hatások
Kvr. 4. mell. 4.
a káros hatások elkerülése,
csökkentése
Kvr. 4. mell. 5.
intézkedési javaslatok

A Gyümölcsért Kft. területén kijelölt zöldfelület módosítása
A terület beépített (csarnokok) és beépítetlen (gyümölcsös) területe egyaránt rendezett, de a beépítés figyelmen kívül hagyta a kötelező zöldfelületet, amit éppen gazdasági terület
korábbi növelése miatt kellett kijelölni
a Btv. 18, § (1) bek. szerint.
Terület: 4300 zöldfeleület/erdő
Változatként az erdősáv vagy
zöldterületnövelés megoldását mérlegelte a terv a még beépítetlen területrészen
Az erdősáv jó takarást biztosít a 7-es
út irányából.
Az út menti zöldsáv ki van téve annak
a veszélynek, hogy beépítés esetében megszakítják, viszont az utat kísérő kedvező táji elemként mégis
célszerű megtartani.
A beépítéssel lehetetlenné vált zöldsáv helyén fasor előírása kerül a
szabályzatba.

Hatályos szerkezeti terv
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Eredetileg tervezett állapot

A továbbtervezés és véleményezés folyamán a
zöldterület helyzete megváltozott. Az út mellett elnyúló sáv a terület megközelíthetőségét és így esetleges felosztását korlátozta volna. A végleges terv a
terület sarkában jelöli ki a
kötelező (áthelyezett) zöldA tervezett változtatás a táj szerke- területet nagyobb szabadzetében lényeges változást nem je- ságot adva a gazdasági
lent. A gazdasági épületek takarása övezet felhasználásának.
a 7. sz. főút irányából azonban a
változtatással jobban megvalósul.
Végleges terv

VÉGLEGES DOKUMENTÁCIÓ

2019. ÁPRILIS

BALATONVILÁGOS KÖZSÉG– TELEPÜPÜLÉSRENDEZÉSI TERV – KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

1.2.5
Kvr. 4. mell. 2.1
a tervmódosítás célja
Kvr. 4. mell. 3.4
jelenlegi környezeti helyzet
Kvr. 4. mell. 2.
vizsgált változatok
Kvr. 4. mell. 3.7
a változatok értékelése
Kvr. 4. mell. 2.3
a választás indokai
Kvr. 4. mell. 3.2
környezetvédelmi célok
Kvr. 4. mell. 3.6
a várható, a környezetet érő
hatások
Kvr. 4. mell. 4.
a káros hatások elkerülése,
csökkentése
Kvr. 4. mell. 5.
intézkedési javaslatok

Az önkormányzati tartalékterület rendezése
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Hatályos szerkezeti terv

A szépen karban tartott tartalékterület a távlati célok és lehetőségek szempontjából kedvező az önkormányzat számára, de konkrét felhasználási cél
nincs jelenleg
A korábbi évek beépítési terveiben sport, alapellátó
intézményi, bemutatóterület, egyházi, üzleti, PPP
rendszerű felhasználások merültek fel, de egyik
sem jutott megvalósításig.
A központi elhelyezkedésű, jól megközelíthető terület településközponti vegyes felhasználása pontosan tükrözi a távlati célt, anélkül, hogy részletesebb szabályozásra megért volna a helyzet.
A fásított területet távlatban szintén a beépítésre
szánt övezetbe kell integrálni, de első lépésben a
településrendezési (nem erdészeti!) erdő csak mezőgazdasági területbe sorolható.
Tervezett állapot
A zöldfelületi értékeket – fásított terület – meg kell
őrizni, szabályozás esetében az autópálya mellett
védő zöldsávot kell kialakítani.
A tervezett változtatás érinti mind a tájszerkezetet, mind a tájhasználatot, azáltal, hogy az erdő
területfelhasználási egységet mezőgazdasági terület területfelhasználási egység váltja fel.
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1.2.6
Kvr. 4. mell. 2.1
a tervmódosítás célja
Kvr. 4. mell. 3.4
jelenlegi környezeti helyzet
Kvr. 4. mell. 2.
vizsgált változatok
Kvr. 4. mell. 3.7
a változatok értékelése
Kvr. 4. mell. 2.3
a választás indokai
Kvr. 4. mell. 3.2
környezetvédelmi célok

Kvr. 4. mell. 3.6
a várható, a környezetet érő
hatások
Kvr. 4. mell. 4.
a káros hatások elkerülése,
csökkentése
Kvr. 4. mell. 5.
intézkedési javaslatok
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Aligai fejlesztés – családi hotel strand- Hatályos szabályozási terv
kapcsolatának biztosítása
A hotelt egy kiszolgáló utca, egy szomszédos tömb és a parti út választja el a
strandtól - Terület: 19100m2
A parti út alatti és feletti keresztezés lehetőségét vizsgálta a terv
A családi hotel telkének el kell érnie a parti
utat és az alatt a szálló -1 szintjéről a
strandszint közvetlenül elérhet lesz.
A felső, híddal, üveglifttel való útkeresztezés túl hangsúlyos műtárgyak építését vonat volna maga után. A környezetbe illeszkedés és a vendégek útvonal vezetéTervezett állapot
se kedvezőbb az alsó szintű keresztezés
esetében.
A két felújítandó régi villa számára önálló
övezet létrehozását elvetette a terv abból
az okból is, hogy a hotel mélygarázsa és a
parti út közé idegen terület beiktatása nem
lenne megfelelő.
A kiszolgáló utcában biztosított közterületi
parkoló helyeket biztosítani kell az új hotel
telken belül a parti útra közvetlen kapcsolattal, így a strand részére szolgáló parkolók jobb helyzetbe is kerülnek.
Az összevont tömb szabályozása ugyanazt a beépítési lehetőséget biztosítja,
mint a korábbi két tömbbé.

Az állami főépítész javaslata alapján a helyi védelem alatt álló két villa számára a végleges tervváltozat önálló építési övezetet alakít ki.
A fenti tervlapon 1.7-tel jelölt magánút viszont nem kerül önálló övezetbe, az magánút jelöléssel az építési övezet része lesz.
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1.2.8
Kvr. 4. mell. 2.1
a tervmódosítás célja
Kvr. 4. mell. 3.4
jelenlegi környezeti helyzet

Kvr. 4. mell. 2.
vizsgált változatok

Kvr. 4. mell. 3.7
a változatok értékelése
Kvr. 4. mell. 2.3
a választás indokai
Kvr. 4. mell. 3.2
környezetvédelmi célok
Kvr. 4. mell. 3.6
a várható, a környezetet érő
hatások
Kvr. 4. mell. 4.
a káros hatások elkerülése,
csökkentése
Kvr. 4. mell. 5.
intézkedési javaslatok
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A volt Badacsonyi ÁG – meglévő kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület szabályozása
A leromlott, sok éven át elhanyagolt barnamezős terület az igényes fejlesztési koncepció jelét mutatja (új csarnoképület, felújítások, parkosítás)
Terület: 6,2 ha
Változatokat nem vizsgál a terv
A terület dél-keleti sarkában lévő sűrű beépítésű terület szabályozása a hatályos terv szerinti
„kialakult” marad.
Az új szabályozás lehetővé teszi a tervezett
épületek és tervezett szabályozás szerinti fejlesztéseket.
7000 m2 legkisebb telek, 35% legnagyobb beépíthetőség, 7,5 m épületmagasság.
A zöldfelületi beágyazást meg kell oldani.
A terület forgalma növekedni fog és valószínűleg eléri a Traubiszóda üzem időszakának
szintjét.
A forgalom elkerüli a települést, a 71-es és a 7es út közvetlenül elérhető.
Két oldalon erdő veszi körül a területet, 3 szintes 6-10 méteres zöldsáv a déli és nyugati oldalakon van előírva.
A gazdasági terület és mezőgazdasági terület
találkozásánál telken belül kötelező fásítás
(beültetési kötelezettség) előírása a terület tájba illesztését segíti.

Az állami főépítész felhívta a figyelmet, arra, hogy bár meglévő gazdasági területről van szó, de az új szabályozást kap, ezért a Btv. 38. § c) pontját kell alkalmazni. Eszerint a beépíthetőség maximuma 30%, a zöldfelület minimuma 50%. A végleges terv ennek megfelelően módosult.
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1.2.10
Kvr. 4. mell. 2.1
a tervmódosítás célja
Kvr. 4. mell. 3.4
jelenlegi környezeti helyzet

Kvr. 4. mell. 2.
vizsgált változatok

Kvr. 4. mell. 3.7
a változatok értékelése
Kvr. 4. mell. 2.3
a választás indokai
Kvr. 4. mell. 3.2
környezetvédelmi célok
Kvr. 4. mell. 3.6
a várható, a környezetet érő
hatások
Kvr. 4. mell. 4.
a káros hatások elkerülése,
csökkentése
Kvr. 4. mell. 5.
intézkedési javaslatok

Meglévő látványsörfőzde adekvát
területfelhasználási és övezeti besorolása
A korábban üdülő-, most lakóterülethez csatlakozó „faluszéli” telkeken
igényes kialakítású vendéglátással
együtt működtetett sörfőzde működik.
Változatként a terv mérlegelte, hogy
a szomszédos területtel azonosan lakóövezetbe vagy kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe sorolja-e
a területet.
A lakóterületi besorolást – lakossági
szolgáltatás – az OTÉK lehetővé teszi és ez érvényesítheti legjobban,
hogy a környezetterhelési értékek a
lakóterületi határok közt maradjanak.
A telekhatár mentén a védő zöldsávokat elő kell írni.
A területhasználat intenzívebb lesz,
mint az északról szomszédos lakóterületé, de a másik három irányban
közlekedési területekhez csatlakozik
a sörfőzde, ami kedvező.
3 szintes zöldsávot 6 méteres szélességben, azonban minden reálisan
megvalósítható helyen előír a szabályzat.
A parkolást telken belül, de kapunk
kívül kell megoldani.
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Hatályos szabályozási terv

Tervezett állapot
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1.2.12
Kvr. 4. mell. 2.1
a tervmódosítás célja
Kvr. 4. mell. 3.4
jelenlegi környezeti helyzet

Kvr. 4. mell. 2.
vizsgált változatok
Kvr. 4. mell. 3.7
a változatok értékelése
Kvr. 4. mell. 2.3
a választás indokai
Kvr. 4. mell. 3.2
környezetvédelmi célok

Kvr. 4. mell. 3.6
a várható, a környezetet érő
hatások
Kvr. 4. mell. 4.
a káros hatások elkerülése,
csökkentése
Kvr. 4. mell. 5.
intézkedési javaslatok
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Zöldterületek megszüntetése, új zöldterületek kijelölése
Az egyéb településrendezési változások
miatt megszűnő zöldterületek helyett a Btv
6-6/B szakaszai szerint új zöldterületeket
jelöl ki a terv.
Megszüntetett zöldterületek: 4360 m2
(szürke csillag)
Új zöldterületek: 8485 m2 (kék csillag)
Változatokat nem vizsgál a terv
A megszüntetés nem érinti a parti sávot,
azaz a Btv 6. § szerinti zöldterületeket,
sem a közpark vagy közkert földhivatali
besorolású önkormányzati vagy állami
zöldterületeket (ilyen csak egy van a településen), azaz a Btv. 6/A § szerinti zöldterületeket.
Az új kijelölések mind természetben már
zöldterületként működő és önkormányzati
tulajdonban lévő területekre vonatkoznak,
azaz a környezeti helyzet javul.
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1.2.13
Kvr. 4. mell. 2.1
a tervmódosítás célja
Kvr. 4. mell. 3.4
jelenlegi környezeti
helyzet
Kvr. 4. mell. 2.
vizsgált változatok
Kvr. 4. mell. 3.7
a változatok értékelése
Kvr. 4. mell. 2.3
a választás indokai
Kvr. 4. mell. 3.2
környezetvédelmi célok
Kvr. 4. mell. 3.6
a várható, a környezetet
érő hatások
Kvr. 4. mell. 4.
a káros hatások elkerülése, csökkentése
Kvr. 4. mell. 5.
intézkedési javaslatok
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A beépítésre nem szánt turisztikai
a turisztikai övezet tervezett telekosztási
övezet szabályozási előírásainak
és beépítettségi nagyságrendje
módosítása
A 7-es út és a 7118-as út csatlakozásánál fekvő terület szabályozott, de jelenleg mezőgazdasági felhasználásban lévő idegenforgalmi terület.
Változatokat nem vizsgál a terv
A tervezett változtatás szerint az létesíthető funkciók közé az elektromos
töltőállomás bekerül, a beépíthetőség
5-ről 10 százalékra nő, a legkisebb telekméret 20000 m2-ről 7000 m2-re
változik
A változás hatása a közigazgatási határ mellett, közvetlenül a közlekedési
csomópontban, nem nagy horderejű,
a terület felhasználása racionális.

A végleges szabályozási terv
részlete a kétféle övezet jelölésével:

Az állami főépítész észrevételezése alapján az elektromos üzemanyagtöltő területét önálló övezetbe sorolja a terv a végleges változatban.
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2.2. a terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal
Balatonvilágos Község településrendezési tervének felülvizsgálata megfelel a magasabb szintű terveknek, programoknak.
> Országos Területrendezési Terv – 2003. évi XXVI. törvény - (OTrT),
> Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve - (Btv)
> 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről
> 40/2004. (XII. 30.) TNM rendelet Balatonvilágosvízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpartrehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról (TNM rendelet)
> Nemzeti Természetvédelmi Alapterv,
> egyéb ágazati koncepciók és tervek.
2.3. a változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása
Ezek kifejtését az 1. táblázat tartalmazza
3. A TERV, ILLETVE PROGRAM, VALAMINT A VÁLTOZATOK MEGVALÓSÍTÁSA KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK FELTÁRÁSA
3.1. a terv, illetve program céljainak összevetése a terv, illetve program szempontjából releváns nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten
kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal
A változtatások nem érintik a Natura 2000 területet, az országos ökológiai hálózatot.
Az 1.2.3 jelű változtatás – gazdasági terület kijelölése az Aligai út mellet - érinti a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület térségi övezetet. Az OTrT 12/A § (4)
bekezdésében megengedett 5%-os eltérés a 432 hektáros térségi övezetre vetítve: 21,6 ha, ami lehetőséget nyújt a az egy hektáros terület beépítésre szánt kijelölésére.
3.2. környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a tervben, illetve programban
A tervezés során alapvető célkitűzés volt a jó környezetminőség megtartása, ahol lehet, javítása.
Az egyes módosításokkal kapcsolatos környezetvédelmi célok részletes kifejtését a 2.1. fejezet tartalmazza.
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3.3. a terv, illetve program céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek, illetve programok (2.2.) céljaival való konzisztenciája környezeti szempontból
A tervezett változtatások a magasabb rendű tervekkel összhangban vannak. Ezt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a terv számára előírja, azt kötelezően igazolni kell.
3.4. a jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, illetve programmal összefüggésben lévő elemeinek ismertetése
A település környezeti állapota kedvező. A közúti közlekedésen kívül nincsenek a környezet minőségét negatívan befolyásoló tényezők és a terv távlatában sem
várható ilyen változás.
A zöldterületek és a közterületek ápoltak, a burkolatok is jó állapotban vannak. A község esztétikai értelemben igen kedvező megjelenésű.
A település hagyományos belterülete szinte teljes mértékben lakó és üdülő funkciójú. Az intézményi és kereskedelmi-szolgáltató funkció kis területeket vesz
igénybe pontszerűen elhelyezkedve. Gazdasági tevékenység a Mathiász lakótelep melletti (volt Badacsonyi ÁG. területe), a volt Petőfi TSZ központjában és az
Ady Endre utca folytatásában levő gazdasági területekre korlátozódik.
A tervezett változtatások a hatályos tervhez képest többlet környezetterhelést nem okoznak.
Talaj
A talajok a község területén igen változatosak. Jellemző a jó minőség, a magas termőképesség. A mezőgazdasági területeken a felületi erózió van jelen.
A vízparttal közel párhuzamosan húzódik az un. magaspart, mely mozgásveszélyes, súvadásnak és partfal omlásnak is magas a kockázata. Stabilizálására folyamatosan sor kerül, de a földmozgás legfőbb okai megszüntetésére (felszíni vízelvezetés megoldása) átfogó beavatkozások még nem történtek. A vasút állékonyságának megőrzésére, valamint a Club Aliga létesítményeinek megóvására – szakaszonként – történtek beavatkozások. A legutolsó nagy csuszamlás
2000-ben történt a Club Aliga XIV sz. épülete felett kb. 250 m hosszon. Igen veszélyes a helyzet a Club Aligától délre fekvő Csalogány utca épületei és a
magaspart között.
A talaj tekintetében a Club Aligában tervezett tömbösszevonással (1.2.6. jelű terület) az építmények által elfoglalt terület növekszik, a zöldfelület minimális mértéke a jelenlegihez képest csökken, ami talajvesztéssel jár.
A többi változtatás a talaj tekintetében a hatályos tervhez képest többlet terhelést nem jelent.
Zaj és rezgésártalom
Környezeti ártalmat a közúti közlekedés okoz. A települést a Balaton-parttal közel párhuzamos vonalvezetéssel a Bp-Nagykanizsa vasútvonal, és a M-7 autópálya osztja fel részekre. Északon a 71 sz. főközlekedési út, keleten a 7 sz. főközlekedési út határolja.
Az M-7 autópálya belterület mellett elhaladó szakaszán zajvédő fal építésére került sor. A fal zajvédő hatása megfelelő, ellenben a belterület felől nézve – elsősorban a közelsége miatt - nyomasztó.
VÉGLEGES DOKUMENTÁCIÓ

2019. ÁPRILIS

BALATONVILÁGOS KÖZSÉG– TELEPÜPÜLÉSRENDEZÉSI TERV – KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

22

A közúti közlekedés okozta zajártalom csökkenése csak nagytávban, az elektromos meghajtású járművek tömeges elterjedésével várható. A terv távlatában a
motorizáció növekedése miatt a zajártalom növekedésével kell számolni.
A település belsejében haladó utak gépkocsi forgalmából származó zaj és rezgésártalom jelenleg nem jelentős.
A tervezett változtatások zaj és rezgésterhelés tekintetében a hatályos tervhez képest többlet terhelést nem jelentenek.
A Clug Aliga fejlesztésével összefüggően várható határérték túllépéssel érintett kialakult beépítések esetén az alábbi lehetőségek állnak a zajártalom mérséklésére:
> Országos közutak mentén fekvő védendő (védett) területen levő ingatlanok esetében a zaj valamint a levegőszennyezés elleni védelem érdekében legfeljebb 2 m magasságú tömör kerítés engedélyezhető.
> Zaj szempontjából védendő (védett) területen levő ingatlanok esetében új épület építése, meglevő épület átalakítása, felújítása során a megfelelő
akusztikai védelem szempontjai szerint kell eljárni.
> A határértéket meghaladó zajterheléssel érintett utcákban új lakó- vagy más, zajártalom szempontjából védendő épület létesítése, meglévő épület funkciójának megváltoztatása esetén a védendő helyiségeket (elsősorban a hálószobákat) úgy kell elhelyezni, hogy azok ablakai a zaj forrásával ellentétes
homlokzatra (védendő homlokzatra) kerüljenek.
Levegőtisztaság
A közúti közlekedésből jelenleg származó levegőszennyezés jelenleg nem jelentős, mivel a belterülettől keletre húzódó autópálya az uralkodó széliránnyal ellentétes irányban fekszik. A füstgázok lakóterületre kerülését kedvezőtlen szélirány esetén a zajvédő fal akadályozza. A község szilárd burkolattal ellátottak, a nem
burkolt felületek pedig növényzettel fedettek, ami szintén a porképződést csökkentő tényező.
A tervezett változtatások a hatályos tervhez képest többlet terhelést nem jelentenek, ezért a levegőszennyezés növekedésével nem kell számolni. Kivételt képez
az M-7 autópálya és a 7. sz. főút forgalma, mely a motorizáció növekedése miatt várhatóan növekedni fog. Ez ellen a külső eredetű levegőszennyezés ellen intenzív növénytelepítéssel kell védekezni.
Az önkormányzati területen levő erdő (1.2.5. jelű terület) megszűnése kedvezőtlen szélviszonyok esetén az autópálya irányából érkező (elsősorban a szálló por)
kiülepedésének esélyét rontja, és lehetővé teszi a levegőszennyezés község központja irányába való bejutást. Emiatt a Vt-1 területen az autópályával határos
telekhatár mentén húzódó erdősáv felértékelődik, meg kell megtartani és a szabályozási terven megtartandó növényállomány jellel kell jelölni.
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Felszíni és felszín alatti vizek
A Balatonba - mint vízgyűjtőbe - több nagyobb átmérőjű csapadékcsatorna köt, melyek a település felszíni vízelvezetését biztosítják.
A csapadékvíz csatorna bővítés a terv készítésével azonos időben történik.
A magaspart lejtőlábánál fakadó vizek, források sora figyelhető meg. A törmeléklejtő lába és a Balaton közötti részen a talajvíztartó réteg a térszín alatti tavi üledékanyag, amely közvetlen hidrológiai kapcsolatban van a Balatonnal, s vízszintjét a tó vízállása befolyásolja. Ez az üledékréteg közvetítő rétegként fogható fel,
mely a magaspart felől érkező talaj- és rétegvizeket vezeti a Balatonba.
A talajvíz szintje is igen változó. A Club Aliga területén a vízpart és a magaspart törmeléklejtője között a talajvíz szintje 0,7-2,1 m között mozog. A magaspart feletti területeken 10-12 m között van a talajvíz tükör, mely jól érzékelteti a Balaton depressziós hatását. A talajvizek a magnézium, nátrium-hidrogénkarbonátos
vizek csoportjába sorolhatók.
A településen a beépítésre szánt területeken a szennyvízcsatorna hálózat 100 %-ban kiépült.
A rákötések aránya kb. 90 %.
Szippantott szennyvizet a 2/2015.(II. 25.) sz. önkormányzati rendelet alapján a DRV-vel kötött szerződés szerint szállítják el.
Beépítésre nem szánt területen a szennyvíz elhelyezése közműpótlóval történik.
Új lakóterületek kialakításánál gondoskodni kell a csapadékvíz helyben tartásáról, a tetőfelületekről lefolyó csapadékvíz összegyűjtéséről és öntözésre felhasználásáról.
A tervezett változtatások a felszíni és felszín alatti vizek tekintetében többlet terhelést nem jelentenek.
Hulladékgazdálkodás
A hulladékgazdálkodás országos szintű átszervezésének megfelelően a települési kommunális hulladékszállításban az alábbi változások történtek:
A hatályos tervhez képest a hulladékszigetek megszűntek.
A település kommunális hulladékát a siófoki NHSZ Zöldfok Zrt. szállítja el. A szállítás hetente két alkalommal történik.
A szelektív, zöld, veszélyes hulladék gyűjtés, lomtalanítás rendszeres házhoz menő rendszerben működik a szolgáltató éves ütemterve szerint.
A vendéglátással foglalkozó vállalkozások részére a hulladékszállítást szintén az NHSZ Zöldfok Zrt. végzi egyedi szerződések alapján.
A tervezett változtatások a hulladékgazdálkodás tekintetében többlet terhelést nem jelentenek.
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Csúszásveszélyes területek – jellemzően az egész Balatonfőre – Balatonvilágoson is jelentős mértékben befolyásolják a településképet és a beépíthetőséget.
A hatályos tervhez készült Talajmechanikai és hidrogeológiai szakvélemény (FTV, 2009) jellemzi a terület geomorfológiai helyzetét.
A Balatontól a magaspartig terjedő, talajmozgásokat mutató területsáv négy részre osztható:
> előtér 100 - 200 méteres sáv 105 – 106 mBf magassággal
> törmeléklejtő 50 – 80 méteres sáv 107- 139 mBf magassággal
> partfal 15 – 20 m magas meredek szakasz
> partél mögöttes sík terület.
A szabályozási terv korlátozási előírásai ezen területek jellemzői alapján kerültek rögzítésre már az ÁRT (Általános Rendezési Terv - 1990) készítésekor.
A terv felülvizsgálata, módosítása nem érinti ezeket a korlátozásokat, melyek terület határát a szabályozási terv, a területegységekre (sávokra) vonatkozó előírásokat a HÉSZ tartalmazza.
Ásványi nyersanyagvagyon tekintetében nem érintett a település.
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3.4.1. földrajzilag lehatárolt tervezési terület esetén, illetve, ha a hatásterület földrajzilag lehatárolható, a terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv, illetve program megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol
A TRT módosítás nem tartalmaz olyan elemeket, melyek megvalósítása a környezeti jellemzőket befolyásolná.
3.4.2. a környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartó képesség, terhelhetőség)
A Balaton környezetében koncentrikusan terjed az urbanizációs nyomás. A gazdasági-társadalmi igények megvalósulása általában különböző mértékű földhasználattal jár együtt. Balatonvilágosról elmondható, hogy nagymértékű mezőgazdasági terület igénybevételére az utóbbi évtizedekben nem került sor, a tájhasználat változása a természeti erőforrások jelentős csökkenése nem jellemző.
A táj eltartó képességének növelésére kerül sor új, beépítésre nem szánt területek igénybevétele nélkül üdülőterületek átminősítésével lakóterületté (1.2.1. jelű
terület). A tervezett változtatás kedvezően hat a tájhasználatra is, azáltal, hogy
> lehetőséget biztosít a meglevő ingatlan- és közműállomány jobb kihasználására,
> várhatóan késlelteti a Dobó István utca keleti oldalán kijelölt lakóterület kialakítását
> biztosítja a jelenlegi mezőgazdasági művelés fenntartását.
A település fejlesztését, a táj eltartó képességének megtartását, az életminőség további javítását, tehát új természeti erőforrások igénybevétele nélkül tudja a település megvalósítani. Ennek eszközei a területekkel való takarékos gazdálkodás. a lakóterület-fejlesztésekkel párhuzamosan történik a biológiailag aktív (zöld)
felületek mennyiségi és minőségi fejlesztése az inaktív (beépített, burkolt) felületekkel szemben.
3.4.3. a fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv, illetve program nem valósulna meg
A tervezett TRT módosítás nem tartalmaz olyan elemeket, melyek megvalósulásának elmaradása környezeti konfliktust eredményezne.
A tervezett változtatások csak a jogi keretet teremtik meg az egyes fejlesztések megvalósításához. A változtatásokat az önkormányzat megalapozott igények
mérlegelését követően emeli be a TRT-be, de a konkrét programok megvalósítása tekintetében csak az önkormányzati fejlesztések esetében van ráhatása.
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3.5. a terv, illetve program megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, okok feltárása, különös tekintettel azokra
a tervelemekre, tervezett intézkedésekre, amelyek
3.5.1. természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés közvetlen előidézését jelentik
Természeti erőforrások közvetlen igénybevételét jelentő változtatásokra a tervezett módosításokkal nem kerül sor.
3.5.2. olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, amelyek közvetett módon környezeti következménnyel járhatnak (különösen
azok, amelyek olyan befektetői, termelői vagy fogyasztói magatartást váltanak ki, vagy ösztönöznek, illetve egyéb olyan tendenciákat erősítenek, amelyek természeti erőforrás igénybevételéhez vagy környezetterheléshez vezethetnek, olyan fajta beruházásokat, fejlesztési irányokat részesítenek előnyben, amelyek további környezetterhelő vagy igénybevevő fejlesztéseket vonzanak, ösztönöznek vagy ha kumulatív hatások léphetnek fel)
A tervezett változtatások léptéküknél fogva nem indítanak el olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat, melyek természeti erőforrás igénybevételéhez vagy környezetterheléshez vezethetnek.
3.6. az előző pontok szerint meghatározott információkból kiindulva a terv, illetve program megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások,
környezeti következmények előrejelzése
A tervezett változtatások megvalósulása nem okoz negatív környezeti hatásokat, káros környezeti következménnyel nem járnak.
3.7. a környezeti következmények alapján a terv, illetve program és a változatok értékelése, a környezeti szempontból elfogadható változatok meghatározása
Az egyes módosítások tekintetében a terv mindig a környezeti szempontból kedvezőbb változatot szerepelteti.
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4. A TERV, ILLETVE PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE,
CSÖKKENTÉSÉRE VAGY ELLENTÉTELEZÉSÉRE VONATKOZÓ, A TERVBEN, ILLETVE PROGRAMBAN SZEREPLŐ INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETI
HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE, JAVASLATOK EGYÉB SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEKRE
A TRT nem tartalmaz az egyes elemek megvalósításával összefüggésben várható negatív hatásokat.
5. JAVASLAT OLYAN KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ INTÉZKEDÉSEKRE, ELŐÍRÁSOKRA, FELTÉTELEKRE, SZEMPONTOKRA, AMELYEKET A TERV,
ILLETVE PROGRAM ÁLTAL BEFOLYÁSOLT MÁS TERVBEN, ILLETVE PROGRAMBAN FIGYELEMBE KELL VENNI
A TRT nem tartalmaz olyan környezeti szempontú intézkedéseket, előírásokat, feltételeket, szempontokat, melyeket más tervben figyelembe kell venni.
6. A TERV, ILLETVE PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ KÖRNYEZETI HATÁSOKRA VONATKOZÓAN A
TERVBEN, ILLETVE PROGRAMBAN SZEREPLŐ MONITOROZÁSI JAVASLATOK ÉRTÉKELÉSE, JAVASLATOK EGYÉB SZÜKSÉGES
INTÉZKEDÉSEKRE
Jelen környezeti vizsgálat és értékelés Balatonvilágos településszerkezeti tervének módosításra vonatkozik. a településszerkezeti tervre alapozva, azzal összhangban készül el a helyi építési szabályzat és melléklete a szabályozási terv.
A HÉSZ-ben érvényesíteni kell a lakóterületek és a tájkép védelmét biztosító építési és zöldfelület létesítési szabályokat. Ezektől várhatók a tervezett változás
kedvező környezeti viszonyai.
Új fejlesztési területek – lakóterületek, gazdasági terület/enyingi körforgalom, Club Aliga - igénybevételét
> tervezni egészében szükséges,
> kiépíteni ütemezve helyes.
Az infrastruktúrahálózat tervezése során a végleges kiépítésre kell méretezni. Az utak alá kerülő valamennyi vonalas infrastruktúrahálózatot el kell helyezni. A
közműhálózatokat – különösen a csapadékelvezető hálózatot – a befogadóig méretezni kell, és ki kell építeni.
A fejlesztések által generált, fejlesztési területen kívül jelentkező beruházásokat, bővítéseket a fejlesztési terület költségei közt kell elszámolni, magánfejlesztés
esetében településrendezési szerződésben biztosítani azoknak az átvállalását a közösségtől.
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7. AZ 1–6. PONTOKBAN MEGADOTT INFORMÁCIÓRKA KITERJEDŐ ÖSSZEFOGLALÓ
Az Balatonvilágos településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során tervezett módosítások kis nagyságrendűek.
A változások a magasabb rendű jogszabályok – első sorban az OTrT, a Btv - által kijelölt kereteken belül történnek.
A várható környezeti hatásokra a tervezett megoldások reagálnak:
> a biológiai aktivitásérték szinten tartásával,
> az erdőterületek mennyiségének megtartásával,
> a zöldfelületi rendszer fejlesztésével,
> a közlekedési viszonyok javításával,
> a közösségi érdekeknek megfelelő önkormányzati ingatlangazdálkodással,
> a magánfejlesztői igények és a települési érdekek összehangolásával.
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8. A TELEPÜLÉSFEJLŐDÉS ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉS KORÁBBI SZAKASZAIBAN TÖRTÉNT SPONTÁN FOLYAMATOK ÉS TERVEZETT DÖNTÉSEK
ÉRTÉKELÉSE AZ ÉPíTETT KÖRNYEZET ÉS A LAKOSSÁG (ÜDÜLŐNÉPESSÉG) KÖLCSÖNHATÁSA SZEMPONTJÁBÓL
A vizsgált településrendezési terv áttekintést ad Balatonvilágos történeti fejlődéséről. Az épített környezet változásának fontosabb mérföldkövei mentén kísérjük
végig a máig tartó folyamatot, a ható- és ellenható erőket.
1.
Szimbolikus pillanatfelvétel ismert Simon halászról, aki a partfal barlangjában lakott, a természet erőivel alárendelt helyzetben vívta meg harcát, kétkezi munkájával tartotta fenn lakhelyét.
2.
A település kezdeti beépülése – a balatoni üdülőélet fellendülése – sem hozott létre jelentősebb konfloktus helyzetet az ember és a környzete között. Az építkezések kis volumenűek voltak, a közvetlen veszélynek kitett helyeket természetesen kerülték az építkezők.
Megállapítható ugyanakkor, hogy ekkor rögzült a part menti üdülősor, mely a mai napig meghatározó abból a szempontból, hogy az egyének számára extra értékű ingatlanok jöttek létre a közösségi Balaton part álmával szemben.
A Balaton elfalazása napjainkra erősödött fel annyira, hogy a parti villák kerítéseinek korlátozása, legalább az átláthatóság biztosítása településrendezési céllá
vált (ha már az átjárás nem lehetséges a magántulajdon prioritása miatt)
3.
Ugyanilyen régen rögzült településfejlesztési döntés eredménye a vasútvonal a XIX. századból.
Ennek egyik következménye a forgalom és a zaj, a térség könnyű elérése, a növekvő idegenforgalom.
A közvetlen környezetet terheli a zaj és átjárhatóság korlátozása. Ennek kiküszöbölésére történnek napjainkban lépések. Ilyen a vasútvonal műszaki fejlesztése,
ilyen az átjárók remélt, tervezett szaporítása.
A vasútvonal kiépülésének másik következménye, hogy a magaspart omlása, mint veszélyforrás és probléma előtérbe került. A vaspályát ért károk következtében a MÁV sok műszaki intézkedést hozott a stabilizálás érdekében, mely a környező villákra is jótékony hatással van. Másrészt mindenki tisztában van vele,
hogy a szakadópart közelében való építkezés veszélyes és sok járulékos óvintézkedéssel jár. Ennek ellenére történnek kísérletek a korlátozások lazítására, de
nnek felelősségét nem vállalhatja senki, sem műszaki szakember, sem politikai döntéshozó.
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4.
Önálló pontot érdemel, hogy – következően az előbbiekből - kialakultak a geotechnikai szabályok, melyek zónákra osztják a szakadópartot és ezzel szabályozzák a beépítési lehetőségeket. Ezzel napjainkra kialakultak azok a településrendezési – tervi – szabályok, melyek megelőzik a környezet és ember konfliktusából keletkező baleseteket.
5.
Hasonlóan erőteljes infrastrukturális beavatkozás volt az autópálya megépítése. A XIX. századot szimbolizáló vasút után a XX. századot szimbolizáló autópálya
ugyancsak zajhatással, forgalomnövekedéssel és az átjárhatóság korlátozásával hat károsan a lakosságra. A zajvédő falak és az átjárók csökkentik a káros hatásokat.
6.
Máig ható, vegyes következményekkel járó politikai döntés volt a pártüdülő kialakítása Aligán. Előnyeként értékelhető, hogy az értékes part nem vált feldarabolt
magántulajdonokká. Ez ad a rendszerváltozás után lehetőséget közösségi partszakasz és közösségi létesítmények – strand, közpark, kikötő – fejlesztésére.
Hátránya – mely ugyancsak, a történelmi fordulópontoknál meg nem állva - mindmáig folytatódik: a pusztulás, az épületállomány, a zöldfelület értékvesztése. A
korábbi településrendezési döntések ennek megállítására döntéseket hoztak, biztosítva a fejlesztés lehetőségét, de annak beindulása várat magára.
7.
A parti beépülés hátterében, az összefüggő mezőgazdasági területeken lassú változások mentek végbe a XX. században. A nagyüzemi mezőgazdaság lenyomata felemás módon maradt meg.
A Badacsonyi Ág. volt a szocialista idők zászlóshajója Balatonvilágoson. Fejlesztései többféle irányban hatnak ma is a település életére, mely hatásokat a mai
terveknek is kezelni kell.
A központi telephely gazdasági felhasználásra ma is ideális, mert fekvése miatt forgalma nem zavaró, erdők által körülvéve látványa sem zavaró, barnamezős
területként környezetkímélő fejlesztési lehetőség.
A nagyüzemi gazdaság dolgozói számára épült Mathiász telep jó adottságú lakóterület, településképi védelmét a korábbi tervek is előtérbe helyezték.
A nagyüzemi öntözőhálózat maradványa szintén példát mutathat a jövő befektetői számára.
A volt Petőfi Tsz romlásnak indult, felhagyott, de jó helyzetű mezőgazdasági üzem.
Összefoglalva megállapítható, hogy az elmúlt időszak - tervek alapján vagy tervek nélküli döntéssel - megvalósult fejlesztései gondos figyelemmel hozzá tudnak
járulni Balatonvilágos fejlődéséhez, a helyi lakosság és üdülőnépesség jó közérzetéhez és vállalkozó szellemük kiteljesítéséhez.
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