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I. BEVEZETÉS
Balatonszabadi község 0164/7-8,10 hrsz-ra vonatkozó Településrendezési eszközök módosításának elkészítésével
Balatonszabadi Önkormányzat bízta meg a Város és Ház Bt. Tervező csoportját, 2018 októberében..
Jelen módosítások a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti
„Tárgyalásos eljárás” szabályai szerint kerül véleményezésre, mivel a területet az önkormányzat Képviselő-testülete a
77/2018. (X.17.) határozattal kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. (A Kt. határozatot ld. a Mellékletekben).
A módosítások a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 45.§ (2)
bekezdése alapján az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és
jelmagyarázatának figyelembevételével készül.
Balatonszabadi önkormányzata a módosítások támogatásáról a 77/2018. (X.17.) sz. határozataival döntött (ld.
Mellékletek).
A módosítással érintett területek: Külterület, 0164/7,8,10 hrsz-ú földrészletek
A módosítás célja: Balatonszabadi 0164/7,8,10 hrsz-ú földrészletek általános mezőgazdasági területből beépítésre szánt
különleges mezőgazdasági üzemi területbe történő átsorolása. A tulajdonos a területen baromfitelepet ill. tojófarmot kíván
létesíteni.
A módosítás hatása: A módosítással érintett már művelésből kivett telephelyen mezőgazdasági üzemi telephely valósulhat
meg, melynek a környezetre káros hatása nem lesz.
Balatonszabadi Önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2017. (III.31.) sz. rendeletével döntött a partnerségi egyeztetés
szabályairól, így az eljárásban érintett részvevők e szerint véleményezik a jelen tervdokumentációt.

A módosítással érintett terület elhelyezkedése (piros keretben a módosítás területe)
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II. ELŐKÉSZÍTÉS
2.1 TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLA
2.1.1 Balatonszabadi Településszerkezeti Terve
A 2005 októberében a 145/2005. (X.27.) Kt határozattal elfogadott Településszerkezeti tervet a Stadler Építész Iroda
tervezte (vezető tervező: Dr. Stadler József). A terv több ízben módosult, utoljára e terület került módosításra 2018
júniusában, melynek során a 0164/7, 8, 10, 16 hrsz-ú terület erdőterületből került átsorolásra általános mezőgazdasági
területbe, majd csak a 0164í/16 hrsz-ú telek Különleges beépítésre nem szánt napelempark területfelhasználási egységbe.
A jelen módosításban érintett külterületi ingatlanok területe tehát a hatályos Településszerkezeti terven általános
mezőgazdasági területként szerepel. A területet minden oldalról általános mezőgazdasági terület veszi körül, illetve a
település belterületéről az Öreghegyre kivezető közút mentén egy keskeny meglévő erdősáv húzódik. A területet délről
határoló út mentén is található egy meglévő erdősáv, külön alrészletként, mely az ingatlannyilvántartás szerint már csak a
napelemparktól délkeletre található meg. A napelempark létesítése még nem kezdődött meg.

Hatályos Településszerkezeti terv részlete (piros keretben a módosítások területe)
2.1.2. Balatonszabadi Szabályozási Terve
Balatonszabadi Helyi Építési Szabályzatát és annak mellékleteként a Szabályozási terveket a 17/2005. (X.27.) Kt.
rendelettel hagyta jóvá Balatonszabadi Község önkormányzatának Képviselő-testülete. Az eredeti terveket a Stadler
Építész Iroda (Dr. Stadler József vezető tervező) készítette. Több módosítás is készült, legutóbb a fent említett
napelempark szabályozását hagyta jóvá az önkormányzat a 9/2018. (VI.4.) önkormányzati rendelettel.
A külterületi Szabályozási terv a módosítandó - a valóságban már kivett - területet Má3 övezetként jelöli. A szomszédos
meglévő erdősávok Ev12 jelű övezetbe tartoznak. A 0164/16 hrsz-ú telek K-Np övezetbe tartozik.
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Hatályos Szabályozási terv részlete (piros keretben a módosítások területe)
A HÉSZ erdőterületre, azon belül az Má3 jelű általános mezőgazdasági területre vonatkozó előírások a következők:
"Mezőgazdasági általános területek
17.§.
Általános előírások :
(1) A mezőgazdasági árutermelő területek a szabályozási terven jelöltek (Má, Má-C-1)
(2) Szántóföldi művelés esetén a 20 HA-nál nagyobb telken a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló és a lakófunkciót is
kielégítő épület építhető és a beépített alapterület a telek 0,3 %-át illetve az 1.000 m2-t nem haladhatja meg. Az építmény
magasság maximuma lakóépület esetén 5,5 m, gazdasági épületeknél 7,5 m.
(3) Gyep művelési ágú, 5,0 HA-nál nagyobb telken, hagyományos, almos állattartó és lakófunkciót kielégítő épület építhető és a
beépíthető alapterület a telek 1,0 %-át ill 1000m2-t nem haladhatja meg. Az építmény magasság lakóépület esetén 5,5 m
gazdasági épületnél 6,0 m.
(4) Szőlő műveléssel hasznosított területen a 2HA alatti telekméret esetén – az (5) bekezdése esetét kivéve – épület nem
létesíthető. A 2 HA-nál nagyobb telken a termelést és a borturizmust szolgáló és lakófunkciót is kielégítő épület építhető és
a beépített alapterület a telek 2 %-át illetve az 800 m2-t nem haladja meg. Az építmény magasság maximuma lakóépület
esetén 5,5 m, gazdasági épületeknél 7,5 m.
(5) A szőlő műveléssel hasznosított telekkel rendelkező tulajdonos – ha az egy borvidéken lévő telkeinek összterülete 5 HAnál
nagyobb – a szőlője művelésével, feldolgozásával, illetve ehhez kapcsolódó (nem szállodai célú) borturizmussal
összefüggő építési szándékát megvalósíthatja csak az egyik – a nemzeti park területének természeti és kezelt övezetén
kívül lévő – telkén. A beépíthető terület nagysága a beszámított telkek összterületének 1 %-át, egyúttal a beépített telek
beépítettsége a 25 %-ot nem haladhatja meg. Az 5 HA-nál nagyobb összterület
megállapításánál a kertgazdasági
területek övezetén lévő telkek is beszámíthatóak, de építési jogot e telkekre csak a kertgazdasági területek övezeti előírásai
szerint lehet
szerezni. Az építési jog megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem kerülő telkekre a tulajdonos
érdekében – telekalakítási és építési tilalmat kell az építésügyi hatóság
megkeresésére bejegyezni. Az építmény
magasság maximuma lakóépület esetén 5,5 m, gazdasági épületnél 7,5 m
(6) Gyümölcs művelési ágban lévő területen 3 HA alatti területen épület nem létesíthető. A 3 HA-t és azt meghaladó telekméret
esetén a termelést, feldolgozást szolgálló, lakó funkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 1 %-át
és az egyes épületek alapterülete az 1.000 m2-t nem haladhatja meg.
(7) Épületet létesíteni csak a legalább 80 %-ban művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként az a művelési ág fogadható
el, amely a telek művelet területének 60 %-ban meghatározó, azon a vegyes művelésű telken, ahol az egyik művelési ág
sem éri el a 60 %-ot a legszigorúbb beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó előírások alapján lehet
építeni.
(8) (9) Lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el a területen.
(10) A vízfolyások menti 20-20 méteres sávban megtelepedett fásszárú növényzet védelmét a vízfolyások karbantartásai
munkáihoz szükséges feltételek biztosítása mellett kell megoldani.
(11) Új gazdasági telephely, birtokközpont legalább 2 ha területű telken alakítható ki – parti és partközeli településen az adott
településhez tartozó, a sem partinak, sem partközelinek nem minősülő településen pedig a birtokközpont építési helyéül
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szolgáló település és szomszédos települések közigazgatási területéhez tartozó – legalább 50 HA összterületű, több
telekből álló birtok esetén. A magterület, ökológiai folyosó és térségi jelentőségű tájképvédelmi területen birtokközpont nem
alakítható ki. A beépített terület nagysága a birtok összterületének 1 %-át és a beépített telek területének 25 %-át nem
haladhatja meg."
"További övezeti előírások:"
"(14) Má3-as övezet (SZ-1)
• Új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és
további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás - és
vegyszertároló nem létesíthető."

2.1.3. Területrendezési tervek
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (OTrT) Szerkezeti Tervén Balatonszabadi
igazgatási területe települési térségben (piktogram) mezőgazdasági térségben fekszik. A települést az országos elemek
közül gyorsforgalmi út, főút, valamint az országos kerékpárút-törzshálózat eleme érinti.
Az Ország szerkezeti terve

Az OTrT övezetei
1. Az országos ökológiai hálózat övezete (3.01.)
2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3.02.)
3. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3.03.)
4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3.04.)
5. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (3.05.)
6. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (3.06.)
7. Országos vízminőség védelmi terület (3.07.)
8.Nagyvizi meder és a vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében
megvalósítható vízkárelhárításicélú szükségtározók területének övezete (3.08.)
9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete (3.09.)
Az érintett területet az OTrT egyik övezete se érinti.
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A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény.

Balatonszabadi területe a térségi szerkezeti terven nagy részben települési, mezőgazdasági térségbe sorolt, kisebb
területek erdőgazdálkodási, valamint egyedileg meghatározott térségbe sorolt. A belterület és csatlakozó beépítésre szánt
területek tartoznak települési térségbe. Vízgazdálkodási területbe tartozó vízfolyások is behálózzák a települést.
A módosítással érintett terület mezőgazdasági térségbe tartozik.
A Balaton törvény kiemelt övezetei
Magterület (Ö-1)
Ökológiai folyosó (Ö-2)
Pufferterület (Ö-3)
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1),
Történeti települési terület övezete (T-2),
Világörökség és világörökség-várományos terület övezete (T-3),
Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (L-1),
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1),
Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (R-1),
Ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezete (R-2),
Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1),
Földtani veszélyforrás terület övezete (P-1),
Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2),
Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete (F-1),
Tómeder övezete (D-1),
Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (H-1),
Települési terület övezete (U-1),
VÁROS ÉS HÁZ BT – 2018. OKTÓBER
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Gazdasági terület övezete (U-2),
Általános mezőgazdasági terület övezete (M-1),
Kertgazdasági terület övezete (M-2),
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (M-3),
Erdőterület övezete (E-1),
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (E-2),
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (E-3),
Turisztikai fejlesztési terület övezete (Ü-1),
Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (C-1),
Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (K-1).
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Igen
Igen
-

Az érintett kiemelt térségi övezetek
2.2. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK, BEÉPÍTÉSI, VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK
A Balatonszabadi külterület 0164/7-8, 10 hrsz-ú, művelés alól kivett telkeket a terület tulajdonosa kérte olyan
területfelhasználási egységbe sorolni, ahol a tervezett baromfitelep, tojótelep megvalósítható. Az építtető az Új Tavasz
Mezőgazdasági Kft.
Előzményként említhető, hogy a terület és a mellette fekvő 0164/16 hrsz-ú telket érintően 2018 júniusában történt a
településrendezési eszközök módosítása, az akkori tervezett erdőterületből a teljes terület általános mezőgazdasági
területbe került, és 2. ütemben a /16 hrsz-ú telek Különleges beépítésre nem szánt napelempark területfelhasználási
egységbe került. Az akkori módosításkor ezen a területen még nem volt konkrét a fejlesztési szándék, mely azóta
pontosításra került. A mezőgazdasági területi a Balaton törvény szigorú szabályai miatt került kijelölésre (másba nem
lehetett volna sorolni a területet).
A baromfitelep, tojótelep a 0164/7 hrsz-ú telken tervezett. Az előzetes tervek szerint a telken öt gazdasági és egy szociális
épületrészből álló és azokat összekötő közlekedő épületrészből álló épületegyüttes kerül elhelyezésre. A megközelítés a
0171hrsz-ú közútról tervezett. Az épületek csarnok jellegű, 5 m gerincmagassággal tervezettek.
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Az elhelyezendő épületek alapterülete 8230 m2. A teljes telekterületre (24945 m2) vetítve ez 32,99 %-ot jelent.
A telephelyen dolgozók száma 2-5 fő között várható, miután a telephely modern, automatizált technológiával fog működni.
A 0164/10 hrsz-ú telken később gabonatároló létesítését tervezik.

Előzetes helyszínrajz
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III. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2018 (……).sz. határozata

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 145/2005. (X.27.) sz. Kt.
határozattal megállapított, többször módosított Településszerkezeti terve, a határozat mellékletét képező
Településszerkezeti terv módosítása tervlapján jelölt „változtatással érintett terület” –en „Má” általános
mezőgazdasági területből „K-mü” Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület
területfelhasználási egységbe sorolja át.
A hatályos településszerkezeti tervlap jelmagyarázata kiegészül e határozat melléklete szerinti „K-mü
Különleges terület – Mezőgazdasági üzemi terület” jelkulccsal
Felelős: Király Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Melléklet a .../2018. (…….) Kt. határozathoz

A Településszerkezeti terv módosítása
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Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2018 (……..) önkormányzati rendelete
Balatonszabadi Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2005. (X.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésben és a 62. § (6) bekezdés 6.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezetének
eljárási szabályai alapján a következőt rendeli el:

1. § A Balatonszabadi Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2005. (X.27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 11. mellékletén a változtatással érintett terület határa által jelölt részterületére vonatkozó
normatartalma helyébe az e rendelet melléklete szerinti részterület normatartalma lép.
2. § (1) A Rendelet 12.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép:
"(1) A különleges területek közé a község területén a temető (Kt), a sportterületek (Ksp) és a
mezőgazdasági üzemi terület (Kmü) tartozik. "
(2) A Rendelet 12.§-a kiegészül egy új (3a) bekezdéssel:
„(3a) A mezőgazdasági üzemi területre (Kmü) vonatkozó előírások az alábbiak:
a) A terület a mezőgazdasági termelést, állattenyésztést, tárolást, feldolgozást szolgáló üzemi
építmények, továbbá kiszolgáló épületek elhelyezésére szolgál.
b) Az építési övezetben elhelyezhető a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló
lakóépület vagy lakás valamint a különleges mezőgazdasági üzemi terület működéséhez szükséges
iroda rendeltetés is.
c) Új épület a telekhatároktól legalább 7 m távolságban létesíthető, az előkert 10 m.
d) Az épületnek nem minősülő technológiai építmény magassága legfeljebb 12 m lehet.
e) A minimális zöldfelületet kétszintű növényzettel (gyepszint és cserjeszint) kell betelepíteni.
f) az építési övezet beépítési paraméterei az alábbiak:
Övezet
Beépítési
Épület
Beépítettség Legkisebb
Legkisebb
jele
mód
Építmény
max
kialakítható zöldfelület m
magassága
%
telekméret
min.
max. m
m2
Kmü
SZ
7,5
40
5000
40
(3) A Rendelet 12.§ (5) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép:
"(5) A különleges területek közül a Kt és Ksp jelű építési övezeteket burkolt úttal és teljes közművel kell
ellátni"
3. § (1) A Rendelet 22.§ (13) bekezdés utolsó mondata helyébe az alábbi mondat lép:
"Beépítésre nem szánt területen és külterületi beépítésre szánt területen amennyiben nincs lehetőség a
szennyvízcsatorna-hálózathoz történő csatlakozásra, új épület csak vízzáró szennyvíztároló, illetve egyedi
szennyvízkezelő berendezés megléte esetén létesíthető."
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4.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.

Balatonszabadi, 2018.

Király Kálmán
polgármester

dr. Töpler Eszter
körjegyző
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Melléklet a ../2018. (…) önkormányzati rendelethez

Az KSZ-1 Szabályozási terv módosítása
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IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
4.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSNAK INDOKLÁSA
A módosítással érintett 0164/7,8,10 hrsz-ú telkek a hatályos Településszerkezeti terven tervezett általános mezőgazdasági
területbe kerültek besorolásra. A telkek mindegyike már a készítés idején is művelésből kivett volt, a 0164/7 hrsz-ú telek
telephely, a másik két telek szérűskertként van bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásban.

Helyszínrajz 2018. szeptember

Légifotó (Arcgis)
A telephelyként bejegyzett terület nagy része burkolt, térvilágítás van rajta és kisebb építmények találhatók a telken. Kis
létszámú állattartás is működik. A szomszédos telken (0164/10 hrsz) ülepítő medence van kialakítva.
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A 0164/7, 8 ,10 hrsz-ú terület madártávlatból
A terület tulajdonosa a művelésből kivett, általános mezőgazdasági területbe sorolt területek átsorolását kérte olyan
beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi terület területfelhasználási egységbe, melyen baromfitelep is
elhelyezhető. Ez a fejlesztés a 0164/7 hrsz-ú telket érinti, a 0164/10 hrsz-ú telken később gabonatároló létesítését tervezik.
A településszerkezeti terven tehát a 0164/7,8,10 hrsz-ú telkek tervezett általános mezőgazdasági területből beépítésre
szánt terület keletkezik, különleges mezőgazdasági üzemi területként (Kmü). A beépítésre szánt terület kijelölése esetén
Balaton törvény 18.§ (1) bekezdés szerinti 10%-nyi zöld- ill. erdőterület kijelölése kötelező, ezért a terület délnyugati és
délkeleti határán 15 m széles erdőterület kerül kijelölésre, mely 0,5 ha. A Balaton törvény ugyan a gazdasági terület
esetében ad lehetőséget zöldterület helyett erdőterületi kijelölésre, azonban a külterületi mezőgazdasági üzemi terület
esetében sem lenne indokolt a zöldterületi kijelölés. Az erdőterületi kijelöléssel a biológiai aktivitásérték szintentartása is
teljesül.
Előzményként említhető, hogy idén májusban is érintette módosítás a területet, ennek során korábbi tervezett erdőterületből
(mely nem tartozott sem erdőgazdálkodási térrségbe, sem az országos Erdőállomány Adattárba) kerültek általános
mezőgazdasági területbe az érintett telkek, illetve a szomszédos 0164/16 hrsz-ú telek beépítésre nem szánt terület napelempark területfelhasználásba került besorolásra.
A településszerkezeti terven a fentieken kívül más módosítás nem történik.
A terület a Balatontól 3,8 km-re fekszik, így a Balaton törvény 39.§ (1) bekezdés k) pontjának megfelel.
"állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet - a lovasturizmus céljait szolgáló épület
kivételével - tómedertől legkevesebb 1000 méter, egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni."
4.2. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA
A módosítással érintett 0164/7,8,10 hrsz-ú telkek a hatályos Helyi Építési Szabályzat 11. mellékletén, azaz a KSZ-1
Külterületszabályozási terven tervezett általános mezőgazdasági terület Má3 jelű övezetébe kerültek besorolásra.
A településszerkezeti tervi módosításoknak megfelelően a 0164/7,8,10 hrsz-ú telkek beépítésre szánt különleges
mezőgazdasági üzemi terület Kmü jelű építési övezetébe kerülnek besorolásra, illetve a terület délkeleti, délnyugati részén
15 m (a 0164/7 hrsz-ú telek délnyugati határán 10 m) széles erdősáv kerül kialakításra, mely a Balaton törvény szerinti 10
%-os erdőterület biztosítására és a biológiai aktivitásérték pótlására egyaránt szolgál. Ezenkívül azonban a terület min.
zöldfelületét is kétszintes növényzettel kell betelepíteni. A pontos számítás a 4.3. fejezetben található.
A különleges területre általánosan a HÉSZ 12. § előírásai vonatkoznak, eddig csak a temető és a sportterület tartozott ebbe
a területfelhasználási egységbe, így az előírások kiegészítésre illetve módosításra kerülnek.
A 12.§ (1) bekezdésében kiegészül a különleges területek felsorolása.
"A különleges területek közé a község területén a temető (Kt), a sportterületek (Ksp) és a mezőgazdasági üzemi terület
(Kmü) tartozik"
A Különleges üzemi területre vonatkozó előírások a 12. § új (3a) bekezdésébe kerülnek, melyek az alábbiak:
„(3a) A mezőgazdasági üzemi területre (Kmü) vonatkozó előírások az alábbiak:
a) A terület a mezőgazdasági termelést, állattenyésztést, tárolást, feldolgozást szolgáló üzemi építmények, továbbá
kiszolgáló épületek helyezésére szolgál.
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b) Az építési övezetben elhelyezhető a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakóépület vagy
lakás valamint a különleges mezőgazdasági üzemi terület működéséhez szükséges iroda rendeltetés is.
c) Új épület a telekhatároktól legalább 7 m távolságban létesíthető, az előkert 10 m.
d) Az épületnek nem minősülő technológiai építmény magassága legfeljebb 12 m lehet.
e) A minimális zöldfelületet kétszintű növényzettel (gyepszint és cserjeszint) kell betelepíteni.
f) az építési övezet beépítési paraméterei az alábbiak:
Övezet
Beépítési
Építmény
Beépítettség
Legkisebb
Legkisebb
jele
mód
magasság
max
telekméret
zöldfelület m
max. m
%
m2
min.
Kmü
SZ
9,0
40
5000
40
A 12.§ (5) bekezdésben pontosítani kell a közművesítésre vonatkozó feltételt, mivel a külterületi mezőgazdasági üzemi
területre a teljes közmű nem vonatkozhat. A HÉSZ azonban egyéb közmű előírásokat nem tartalmaz, így elegendő itt
kivételt tenni.
"(5) A különleges területek közül a Kt és Ksp jelű építési övezeteket burkolt úttal és teljes közművel kell ellátni"
Ugyanígy pontosítani kell a szennyvízelvezetésre vonatkozó környezetvédelmi előírásokat is, mely a HÉSZ 22. § (13)
bekezdésében található. A teljes hatályos (13) bekezdés a következő:
(13) A vezetékes ivóvízhálózattal rendelkező ingatlanok szennyvízelvezetését és szennyvízelhelyezését a Balaton
kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló törvény előírásai szerint kell biztosítani:
Beépítésre szánt területen a megépült és üzembe helyezett szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés kötelező.
Beépítésre nem szánt területen a megépült szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötése a szennyvízcsatorna-hálózat
átadását követő egy éven belül kötelező.
Beépítésre nem szánt területen, amennyiben nincs lehetőség a szennyvízcsatorna-hálózathoz történő csatlakozásra,
új épület csak vízzáró szennyvíztároló, illetve a vízügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő
berendezésre vezethető.
Az utolsó mondat módosítása szükséges az alábbiak szerint:
"Beépítésre nem szánt területen és külterületi beépítésre szánt területen amennyiben nincs lehetőség a
szennyvízcsatorna-hálózathoz történő csatlakozásra, új épület csak vízzáró szennyvíztároló, illetve a vízügyi hatóság
által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezés berendezésre vezethető megléte esetén létesíthető."
A HÉSZ módosítás rendeletének melléklete tartalmazza a Szabályozási terv azon módosítását ahol a terület Kmü jelű
építési övezetbe és kisebb része a környező erdőövezetekhez hasonlóan Ev12 jelű erdőövezetbe kerül.
Az Ev12 véderdő övezetre vonatkozó előírások a hatályos HÉSZ 15.§ (9) bekezdésében található:
„(9) Eg12-es, Ev12.es, és Ev23-as övezetek (SZ-1)
• Új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását
és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás
- és vegyszertároló nem létesíthető.”
A helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben egyéb módosítás nem történik.
4.2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA
A dokumentáció 2.1.3. fejezet (7-9. oldal) tartalmazza a magasabb szintű területrendezési tervek (OTrT és a Balaton
törvény) a településre vonatkozó kivonatait és a módosítással érintett terület érintettségét.
Az OTrT övezetei közül a módosításra kerülő területekre egyik övezet sem fed rá.
A módosítással érintett terület a Balaton törvény Térségi szerkezeti tervén mezőgazdasági térségben fekszik.
Mezőgazdasági térség Balatonszabadi területén a Balaton törvény szerint 3592,61 ha (TEIR adat). A hatályos
településszerkezeti terv 3582,07 ha-t jelöl ki mezőgazdasági területként (az idei módosítással együtt), mely így 99,7 %.
A jelen módosítással a mezőgazdasági terület 4,42 ha-al csökken, így a településszerkezeti tervben kijelölt mezőgazdasági
területek aránya 99,58 % értékre módosul.
A módosítás megfelel a Balaton törvény 4/B.§ b) pontban foglalt szabálynak.
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A módosítással érintett terület a Balaton törvény M-1 általános mezőgazdasági terület övezetébe tartozik és emellett az
M3 kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe is belesik, annak ellenére, hogy az OTrT szerint nem része a
kiváló termőhelyi adottságú szántóterületnek, a valóságban pedig régóta művelésből kivett területek.
A Balaton törvénynek történő megfeleltetést 2015-ben az akkori módosításhoz a tervező (Fazekas Sándorné) elvégezte, az
övezeteket lehatárolta.
Az M1 jelű övezet területe a Balaton törvényben 3450,06 ha (TEIR). 2015-ben, az akkori lehatárolás szerint a
településszerkezeti tervben 3438,44 ha volt az övezet területe, a módosítással érintett terület is ide tartozik. Az M1 övezet
területe változatlan. Az eltérés mértéke - 0,34 % marad. Az M1 övezetben a Balaton törvény szerint a tervezett különleges
mezőgazdasági üzemi terület elhelyezhető (39.§ (2) és (3) és (4) bekezdése alapján). A 39.§ (1) k) pontja alapján állattartó
telepet a tómedertől legkevesebb 1000 m-re lehet telepíteni, itt a távolság kb. 3800 m.
Az M3 jelű övezet területe a Balaton törvényben 3229,87 ha, a 2015-ös módosításban lehatárolt terület 3221,36 ha, a jelen
módosításban a módosítással érintett terület kikerül az övezet területéből így a lehatárolt terület 3216,55 ha lesz, mely -0,42
%-os eltérést jelent.
A Balaton törvény térségi övezetei közül az SZ-1 Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület érinti a teljes
települést. A különleges mezőgazdasági üzemi terület létesítését az előírások nem korlátozzák.

A Balaton törvény U1, U2, M1, M2, E1 és E2 övezeteinek lehatárolása (2015 Fazekas Sándorné)
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A Balaton törvény, M3, E3 övezeteinek lehatárolása (2015 Fazekas Sándorné)
Összefoglalóan megállapítható, hogy a módosítás az OTrT-vel és a Balaton törvénnyel összhangban készült.
4.3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
A jelen településszerkezeti terv módosítás külterületen történik, művelésből már kivett területen, védett és védelemre
érdemes természeti területeket nem érint. Natura 2000 terület a település térségében nem található.
A Btv. szerinti ökológiai hálózat övezetei a módosítás területére nem fednek rá. Az ökológiai hálózat ökológiai folyosója a
területtel délről határos a Balaton törvény és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása szerint (ld.a
térképet).
Tájképvédelmi szempontból a terület nem érzékeny. A Btv. szerinti Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete a
módosítással érintett területet nem érinti. Az OTrT tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
sem fed rá a területre, így tájképvédelmi szempontból a módosítás nem érintett.
A módosítással érintett terület északkeleti és délkeleti határán található védelmi rendeltetésű erdősávot a módosítás nem
érinti, és további erdősáv kialakítását tervezi a Balaton törvény által előírt 10 %-os erdőterület kialakítási kötelezettsége és a
BA érték szinten tartása miatt.
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A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása (a Települési Arculati Kézkönyv készítéséhez)
(a módosítással érintett terület jelölésével)
Összefoglalóan megállapítható, hogy a módosítások természetvédelmi, tájképvédelmi, ökológiai érdekeket nem
sértenek, a vonatkozó jogszabályokkal nem ellentétesek.
Mivel a módosítások során új beépítésre szánt terület is keletkezik, így a BA érték szinten tartását igazolni kell
A biológiai aktivitásérték számítása
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVII. Törvény 7.§ 3/b pontja szerint „újonnan beépítésre szánt
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitásértéke az átminősítés előtti
aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. „
A területek biológiai aktivitás értékének számításáról a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet rendelkezik.
A biológiai aktivitásérték számítás során a változó területfelhasználások a jelenlegi állapot szerinti és módosítások szerinti
BA értékét számoltuk.
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A módosításra kerülő területek
Jelenlegi
területfelhasználás,
művelési ág
Általános
mezőgazdasági
terület
Általános
mezőgazdasági
terület
Általános
mezőgazdasági
terület
Összesen:

Tervezett területfelhasználás

Terület
ha

Hrsz

Művelési ág

Különleges mezőgazdasági üzemi terület

2,4945

0164/7

kivett telephely

Különleges mezőgazdasági üzemi terület

0,3464

0164/8

Kivett szérűskert

Különleges mezőgazdasági üzemi terület

1,9698

0164/10

Kivett szérűskert

4,8107

A hatályos terv szerinti BA érték a felületminőség alapján (9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 1. melléklet 2. táblázata)

Hrsz

felületminőség

0164/7

Burkolat
Egyszintű növényzet
0164/8
szántó
0164/10 Szántó
burkolat
Összesen:

Terület (ha)

Fajlagos BA
érték (ha)

Összes BA érték

1,43
1,0645
0,3464

0
5
3,2

0
5,3225
1,10848

1,8671
0,1027
4,8107

3,2
0

5,9747
0
12,4056

Tervezett BA érték
A min. zöldfelületi arány kétszintű (gyep és 40 db cserje/150 m2, vagy gyep és 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2)
növényzet kialakítása és erdősáv telepítése esetén.
Tervezett területfelhasználás
Terület (ha)
Fajlagos BA
Összes BA érték
érték (ha)
Erdőterület
0,5
9
4,5
Különleges terület, mezőgazdasági üzemi
(40 %)
Kétszintű (gyep és 40 db cserje/150 m2, vagy
gyep és 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2)
növényzet

4,3107 x 0,4= 1,7243

Összesen:

6

10,345

14,845

A módosítással érintett terület BA értéke tehát a jelenlegi 12,4056-ról 14,845-re emelkedik, ami 2,4394 pontos
növekedést jelent, tehát a településszerkezeti terv összhangban van az Étv. 7.§ 3/b pontja szerinti előírással.
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4.4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT - KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
A módosítással érintett terület a hatályos tervben általános mezőgazdasági terület. A módosítás során a településszerkezeti
terv a már művelésből kivett külterületi 0164/7,8,10 hrsz-ú területeken új beépítésre szánt területként különleges
mezőgazdasági üzemi területet határoz meg, melynek délkeleti és délnyugati határán egy 15 m széles erdőterületet jelöl ki,
a Balaton törvény 10%-os szabályának megfelelően és a biológiai aktivitásérték pótlása céljából. A mezőgazdasági üzemi
területen baromfitelep Ill. tojótelep létesítése tervezett, a későbbiekben gabonatároló is elhelyezésre kerülhet.
A tulajdonos a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően tervezi végezni a tevékenységét.
A tevékenység megkezdését megelőzően környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési
eljárás kerül lefolytatása. A tevékenységre építési engedély csak akkor adható ki, ha az egységes környezethasználati
engedély jogerőre emelkedett.
A vonatkozó jogszabályok, környezetvédelmi előírások, célok teljesülése a környezetvédelmi engedélyezési eljárás során
kerül majd bemutatásra.
Az összevont eljárásban benyújtásra kerülő környezeti hatsávizsgálati és egységes környezethasználati engedélykérelem
(IPPC) még nem készült el, azonban annak készítője (ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft, Tóth Roland okl.
környezetmérnök ) munkaközi anyagának segítségével készült el a jelen fejezet.
Levegővédelem
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Kvt.) 22.§.(2) bekezdése
szerint „a levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével más környezeti elemet
sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító módon terheli.”
A levegő védelme szempontjából meghatározó jogszabályok:
− 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről,
− 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről,
− 4/2011.(I.14.) VM rendelet a levegőterhelési szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeiről.
A vizsgált terület levegőminőségi besorolása alapján a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint Balatonszabadi közigazgatási
területe nem tartozik egyik kiemelt agglomerációs zónába sem, így az ország többi területére vonatkozó általános
levegőminőségi kategóriák (10. zóna) érvényesek.
SO2
F

NO2
F

CO
F

Szilárd (PM10)
E

A fenti táblázatban szereplő besorolási kódokat a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM együttes rendelet 5. számú mellékletének értelmében az alábbiakban adják meg:
• E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó
vizsgálati küszöb között van.
• F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg.

A tervezett baromfitelep működése során levegőterhelést a baromfik
szagterhelése okozhatja. A telephely szaghatásának meghatározására
terjedésmodellezés készült (az épületek diffúz kibocsátását és hatását
túlbecsülve, az épületek szellőzését biztosító ventilátorokat és az
uralkodó szélirányokat és szélsebességeket figyelembe véve).
A kibocsátási adatok alapján számított terjedésmodellezés
eredményeképp becsült maximális szaghatás mértéke 3,9 SZE , mely
az "igen gyenge" kategóriába tartozik. Figyelembe kell venni, hogy a
modellezett szaghatás értéke a leginkább kedvezőtlen állapotot mutatja
be. A teljes év alatt ez az állapot csak ritkán fordul elő. (A részletes
bemutatást az IPPC engedélykérelem fogja tartalmazni).
A fentiek szerint a jelen tervi módosítás levegőtisztaság védelmi szempontból jelentős kedvezőtlen változást nem okoz. A
mellékelt terjedési modell alapján megállapítható, hogy diffúz légszennyezés a lakóterületet nem érinti.
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Zajvédelem
A Kvt. 31.§.(1) bekezdése szerint „a környezeti zaj és rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett
energia-kibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak.”
A zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából meghatározó jogszabályok:
− 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól,
− 27/2008.(XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról.
A Kormányrendelet 9.§ (1) bekezdése szerint a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményt úgy kell tervezni és
megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj és
rezgésterhelési követelményeknek.
A területen és annak környezetében jelenleg zajjal járó tevékenységet nem végeznek. A szomszédos területen tervezett
naperőmű létesítése során a munkagépek és szállítójárművek zajkibocsátásával lehet csak számolni, mely hatás nem
jelentős. A napelempark üzemelése során számottevő zajkibocsátással nem kell számolni.
A baromfitelep várható domináns zajforrásai:
• Az ólak szellőztető rendszere
• A tojások hűtött tárolójának kültéri egységei
A módosítással érintett terület környezetében zajvédelmi szempontból védendő terület ill. létesítmény nem található, a
legközelebbi lakóépület 680 m-re található. Az előzetes zajterhelési számítás (Ld. majd az IPPC-ben) során kapott
eredmény 24/19 dB, mely alapján megállapítható, hogy a zajterhelési határértékek (a 27/2008. (XIII.3.) KvVM-EüM
együttes rendelet 1. sz. melléklete szerint falusias lakóterületen 50/40 dB) biztonsággal teljesülnek.
A föld védelme
A Kvt. 14.§.(1) bekezdése szerint „a föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre
és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira.”
A föld védelme szempontjából meghatározó jogszabályok:
− 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről,
− 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról,
− 153/2009.(XI.13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény végrehajtásáról,
− 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról,
− 239/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről,
− 2003 évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
Mivel a 0164/7,8,10 hrsz-ú terület művelésből kivett, így nem tartozik a termőföld védelmével összefüggő jogszabályok
hatáskörébe. A tervezett tevékenység műszaki létesítményeinek tervezése, kivitelezése és üzemeltetése során kiemelt
prioritás, hogy a talaj és talajvizek szennyeződése kizárásra kerüljön.
A vizek védelme
A Kvt. 18.§.(1) bekezdése szerint „a vizek védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére
(beleértve a hőmérsékleti viszonyaikat is) és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre
és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan – jogszabályban vagy hatósági határozatban – kijelölt
megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre.”
A vizek védelmével összefüggő meghatározó jogszabályok:
− 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról,
− 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről,
− 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről,
− 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól,
− 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről,
− 221/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól,
− 240/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és
vízgyűjtőterületük kijelöléséről,
− 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések
besorolásáról,
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28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és
alkalmazásuk egyes szabályairól,
6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről,
147/2010.(IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról,
201/2001.(X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről,
27/2006.(II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről,
59/2008.(IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez
szükséges cselekvési program részletes szabályairól …,
239/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.

Az OTrT szerint a településnek csak az északi része érintett az országos vízminőség-védelmi területtel. Balaton törvény
szerint a módosítással érintett terület és térsége nem érintett a felszíni vízminőség-védelmi területtel. Ennek ellenére a
vonatkozó jogszabályok betartásával biztosítani kell a felszíni és felszín alatti vizek védelmét.
A vízellátást fúrt kútról kívánják biztosítani. A baromfitelep területén keletkező kommunális szennyvizek zárt tárolóban
helyezhetők el. Az épületetekről összegyűjtött csapadékvíz saját telken belül kerül a felszínen elszikkasztásra.
A baromfitartás során a trágya elszállítása után a teljes épületet kimosása során keletkezik technológiai szennyvíz. Ezt
rendszeresen összegyűjtik és elszállítják a DRV szennyvíztisztító telepére.
A tevékenység felszíni vizekre gyakorolt hatása nem jelentős.
Hulladékgazdálkodás
A Kvt.30.§.(1) bekezdése szerint „a hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra,
termékekre – ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is -, amelyeket tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfelelően
nem tud, vagy nem kíván felhasználni, illetve, amely azok használata során keletkezik.”A hulladékokra –
hulladékgazdálkodásra – vonatkozó meghatározó jogszabályok:
− 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,
− 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,
− 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról
és feltételekről,
− 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól,
− 5/2002.(X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának
és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól,
− 23/2003.(XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről,
− 45/2012.(V.8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó
állategészségügyi szabályok megállapításáról,
− 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.
Az előzetes információk alapján a létesítés során elsősorban nem veszélyes hulladék keletkezése várható. A hulladékok
gyűjtésére a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint kialakított üzemi vagy munkahelyi gyűjtőhelyen kerül sor. Az építés
során keletkező veszélyes hulladékok kezelését és szállítását külön jogszabályban előírtak szerint kell elvégezni.
A baromfitelep működése során keletkező trágyát a vonatkozó jogszabályok szerint rendszeresen kiszállítják
mezőgazdasági területekre. A mélyalmos trágya eltávolítása során mosatják a baromfitartás épületeit, a mosáshoz
felhasznált vizet összegyűjtik és elszállítják a DRV szennyvíztisztító telepére.
Az élővilág védelme
A Kvt. 23.§.(1) bekezdése szerint „az élővilág védelme – az ökológiai rendszer természetes folyamatainak, arányainak
megtartása és működőképességének biztosítása figyelembevételével – valamennyi élő szervezetre, azok életközösségeire
és élőhelyeire terjed ki.”
Az élővilág védelmével összefüggő meghatározó jogszabályok:
− 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről,
− 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
− 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről,
− 269/2007.(X.18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól,
− 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről.
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Élővilág-védelmi szempontból tervezett beruházás építésének jelentős hatása nem valószínűsíthető, mivel a terület
térségében csak mezőgazdasági területek vannak, élőhelynek alkalmas területek nincsenek.
A tevékenység a szomszédos tájhasználatokat nem szünteti meg, illetve nem korlátozza. A szomszédos tájhasználatokra
jelentős zavaró hatással nincs.
Épített környezet és kulturális örökség védelme
A Kvt 24.§-a szerint „az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki
létesítményekre”.
Az épített környezet védelme szempontjából meghatározó jogszabályok:
− 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,
− 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
− 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről,
− 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről,
− 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitás értékének számításáról.
Műemléket, régészeti területet, épített környezeti értéket a módosítás nem érint.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett tevékenység földvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, környezeti zaj és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási, valamint természet-és tájvédelmi szempontból jelentős környezeti hatást
várhatóan nem gyakorol, így Balatonszabadi környezetminőségére a tervezett baromfitelep káros hatást nem okoz.
Az önkormányzat a partnerségi véleményezéssel párhuzamosan megkeresi a környezetvédelemért felelő szerveket, hogy
nyilatkozzanak arról, hogy a tárgyi módosítás tekintetében szükségesnek tartják-e az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1.§ (3) bek. alapján a módosítások tekintetében külön
környezeti értékelés elkészítését és környezeti vizsgálat lefolytatását. A beérkezett vélemények figyelembevételével az
Önkormányzat Képviselő-testület dönt, hogy a környezeti értékelés elkészítése szükséges-e.
4.5. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT
A tervmódosítással érintett területről előzményként, illetve általánosságban megállapíthatók a következők:
A terület a belterülettől kb. 800 m-re, a 7. sz főút és M7 autópálya, utóbbi 98-as szelvényében lévő „Siófok-kelet”
csomóponttól 2,5 km-re található, utóbbival közvetlen összeköttetést ad a 0182/2 hrsz.-ú önkormányzati út.
A belterületről a Rákóczi Ferenc folytatásában vezető 0171 hrsz.-ú úton közelíthető meg.
A terület besorolása általános mezőgazdasági terület, a valóságban telephely, illetve mezőgazdasági tevékenységhez
(állattartás) tartozó ülepítő medence található rajta. A telket ma jelentős térburkolat fedi, térvilágítás is található.
A közeli öreghegyi területen kisebb parcellák vannak, épületek állnak.
A belterülethez, illetve az autópálya csomóponthoz vezető gazdasági utak keskenyek, de burkoltak, állapotuk jó. A terület
célforgalmához képest az utak és szabályozásaik megfelelőek, korrekcióra nincs szükség.

Somogy megye területrendezési terve, közlekedési alátámasztó munkarész
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A keleti szomszédos területén naperőmű épülhet az idei korábbi módosítás alapján. A naperőmű fejlesztés esetén egy
jelentősebb építési forgalom, később elenyésző üzemeltetési forgalom várható.
Az önkormányzat kiemelt fejlesztési területként kezeli a területet.
A jelen módosítással érintett 3 telek (0164/7,8,10 hrsz), kb. 5 ha-os területe különleges mezőgazdasági üzemi területbe
kerül. A konkrét fejlesztési elképzelések szerint a terület középső részén (0164/7 hrsz) várhatóan baromfitelep létesül. Az
előzetes tervek szerint 3 hosszú csarnoképület épül, melyeket egy összekötő folyosó kapcsol egybe. A telep a
legkorszerűbb technológiákkal dolgozik majd, így nagyobb állandó dolgozólétszám nem szükséges (max. 4-5 fő). Ennek
megfelelően a tervek szerint 6 parkolóhely kerül kialakításra és 6 férőhelyes kerékpártároló. Parkolók a telken belül kerülnek
kialakításra. A tevékenységhez napi 1-5 teherjármű forduló várható, aminek belső fordulója, várakozóhelye szintén
kialakítható, illetve az önkormányzati utakon is minimális többlet terhelést jelent.
4.6. KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT
A módosítással érintett területek jelenleg beépítésre nem szánt területek.
A terület és térsége jelenleg a használatnak megfelelően közművesített, a 22 kV-os középfeszültségű elektromos rendszer
szakasz a területen rendelkezésre áll.
A meglévő telephely vízellátását két saját fúrt biztosítja. A keletkező kommunális szennyvizet szabványos zárt tárolóban
gyűjtik és rendszeresen elszállítják. Az épületetekről összegyűjtött csapadékvíz saját telken belül kerül a felszínen
elszikkasztásra. Földgáz csatlakozás a telken nem biztosított, ezért földgáz tartállyal történik a földgáz ellátás.
A tervezett átsorolás esetén a mindenkori igényekhez szükséges közműellátás reálisan biztosítható.
A fúrt kutakból nyert víz tisztításához szükséges berendezések, építmények elhelyezésére lehetőség van, az elektromos
energia ehhez rendelkezésre áll; új kút is kialakítható.
A keletkező szennyvíz mennyiségnek megfelelő zárt szennyvíz tároló szintén elhelyezhető. A tervezett baromfitelephez
számított kommunális víz/szennyvíz igény napi 0,36 m3, mely a tervezett 30 m3-es tározóban hatékonyan gyűjthető és
gördülékenyen elszállítható. A technológiai vízigény szintén tározóban összegyűjtendő; szennyezettségétől függően
kezelendő, illetve elszállítandó, hasznosítandó.
A telephely fejlesztése során a csapadékvizek gyűjtését, telken belüli kezelését, szikkasztását meg kell oldani.
Az elektromos energia (22 kV, kisfeszültség) rendelkezésre áll. A tartályos gázenergia hosszú távon is megfelelő energia
ellátást biztosít a kommunális épület fűtése, illetve a technológiai igények számára is.
A tervezett módosítások a település hírközlési elláthatóságát semmiben nem változtatják, új igényeket nem jelentenek.
A vonatkozó HÉSZ hírközlési előírások sem változnak, a hírközlési hálózat és berendezések elhelyezése nem
korlátozódik, sőt az új építményeken azok elhelyezhetők.
4.7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény Örökségvédelmi Hatástanulmányra vonatkozó előírásai a
Balatonszabadi területére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök készítése óta megváltozott. A tv. korábbi
Örökségvédelmi Hatástanulmányra vonatkozó 66.§-át hatályon kívül helyezte a 2014. évi CVI. törvény 81. § (1) d). pontja,
Hatálytalan: 2015. I. 1-től. Ugyanakkor új előírásként beiktatta az Örökségvédelmi Hatástanulmányra vonatkozó előírásokat
ugyanaz a 2014. évi CVI. törvény 71. §. Hatályos: 2015. I. 1-től. Eszerint:
„85/A. §(1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának kidolgozása
során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs
örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell
készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési
eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból
nem érintett.
(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni az
örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési eszközöket.”
A hatályos településrendezési eszközök és a Települési Arculati Kézikönyvhöz kapott adatok alapján a módosítás területe
örökségvédelmi szempontból nem érintett, azaz a módosítások régészeti lelőhelyet, műemléket, műemléki környezetet nem
érintenek.
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4.8. TERVEZŐI NYILATKOZAT
Balatonszabadi Településrendezési eszközeinek módosítása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (Étv.) alapján és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet 45.§ (2) bekezdése szerint, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és
jelmagyarázatának figyelembevételével készült.
A tervmódosítás összhangban van a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításról szóló módosított 2000. évi CXII. Törvénnyel és egyéb vonatkozó törvényekkel,
rendeletekkel.
Budapest, 2018 október 24.

Bárdosi Andrea
Vezető településrendező tervező
TT/1 01-4073
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