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4.

A HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§-ban biztosított véleményezési
jogkörében eljáró államigazgatási szervek véleményének kikérésével a partnerségi egyeztetést követően
Siófok Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Siófok Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 23/2005. (IV. 29.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban „R”) 21.§ helyére az alábbi rendelkezés lép:
„Zöldterület (Z)
21.§
(1) A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület, melybe a Szabályozási terven „Z” jellel jelölt
közparkok és közkertek tartoznak, amelyeket külön kertépítészeti terv alapján kell kialakítani.
(2) A zöldterület közpark és közkert övezeteiben elhelyezhető:
a) a pihenést és testedzést szolgáló építmény, (sétaút, sétány, pihenőhely, játszótér, a pihenést
szolgáló utcabútorok, árnyékoló szerkezetek, csomag/értékmegőrző, nyilvános wc, pergola
asztalok, padok, hulladéktárolók, ideiglenes árnyékoló szerkezetek, napvitorla stb.)
b) sport- és szabadidő rendeltetésű építmény, (sportpálya, egyéb sportolási célú építmények,
sporteszközök, kültéri fitnesz stb.)
c) szobor, műalkotás, emléktábla, hirdető berendezés, egyéb turisztikai látványelem (pl. fotópont,
egyéb attrakció)
d) szálláshelyet nem tartalmazó vendéglátó épület, vendéglátó terasz
e) a terület fenntartásához és védelméhez szükséges épület, építmény, a terület és környezetéhez,
rendeltetésszerű használatához szükséges közmű létesítmények, közmű építmények,
közműpótló műtárgyak, közvilágítás, hulladékgyűjtő szigetek, hirdető berendezések.
f) burkolt felületek, melyek az egyes kialakult építési telkek, vagy az elhelyezett építmények
megközelítését biztosítják,
g) a terület használói számára kialakított parkoló, kerékpár tároló
h) a terület kiszolgálását biztosító rakodó hely
i) a terület rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb építmények.
(3) A zöldterület közpark és közkert övezeteiben épületek legfeljebb 2%-os beépítettséggel, és 4,5
méteres építménymagassággal helyezhetők el.
(4) Az egyes zöldterületek legkisebb zöldfelületi aránya, a sajátos használatok szerint a következő:
a) közkert esetében a legkisebb zöldfelület: 60%,
b) közpark esetében a legkisebb zöldfelület: 70%.”
2. §
A „R” kiegészül az alábbi 21/A §-al:
„A Balaton parti sávjában elhelyezkedő zöldterületek sajátos előírásai
21/A §
(1) A Balaton part melletti parti sávban elhelyezkedő zöldterületek, melybe a szabályozási terven „Z”
jellel jelölt közparkok, közkertek és szabadstrandok tartoznak.
Lehatárolásukat a HÉSZ 6. melléklete tartalmazza.
(2) A szabadstrandok strandolás céljára szolgáló olyan zöldterületek, amelyeken a strandolás
építményei is elhelyezhetők a zöldterületi rendeltetésű épületek mellett.
(3) A nyilvántartott szabadstrandok az alábbiak:
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(4)

(5)

(6)
(7)

1985
2662/1 és tervezett bővítése
2662/5
2662/27
3750/2
3778/31
3778/10
4269
4270 és tervezett bővítése
0313/122, 0313/123, 7352/2
7451/4, 7451/4
7457
7459/2, 7459/3,
7460/1, 7460/2,
7828, 7829,
7832/1, 7832/2
0316/125, 0316/127
7847,
7921/2
A Balaton parti sávjában elhelyezkedő zöldterületeken és kijelölt szabadstrandokon elhelyezhető
épületek, építmények a 21.§ (2) bekezdésen felsoroltakon túl:
a) a strandolókat közvetlenül kiszolgáló WC- és öltöző épületek, (öltözőfülke, öltöző,
csoportos öltöző) zuhanyozók
b) az életmentést, vízi mentést és az egészségvédelmi szolgálat elhelyezését biztosító
épületek, építmények
c) a vízfelület megközelítését biztosító építmények (stég stb.)
d) parti védmű
Szálláshelyet és lakó rendeltetést nem tartalmazó vendéglátó épület csak a szabályozási terven
piros ház jellel jelölt telken legfeljebb azon 10x20 méteres épület elhelyezésére szolgáló
területrészen belül lehet elhelyezni. A beépítésre nem szánt, zöldterületen lévő telek épület
elhelyezésére szolgáló területrészét a szabályozási terv tartalmazza.
A Balaton parti sávjában elhelyezkedő zöldterületek övezeteiben épületek legfeljebb 150 m2
alapterülettel, földszintes kialakításban helyezhetők el. A beépített területek felé néző 3 méternél
közelebb lévő homlokzaton nyílászáró nem helyezhető el.
A Balaton parti sávjában elhelyezkedő zöldterületeken és kijelölt szabadstrandokon a terület
használói számára kialakított parkoló nem helyezhető el.”
3. §

A „R” 44.§ c) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép:
„ c)
(„Z” jelű) zöldterületek közpark és közkert övezeteiben a 21.§ (2) bekezdése szerinti
épületek és építmények, a Balaton parti sávjában elhelyezkedő zöldterületek közpark és közkert
övezeteiben és a kijelölt szabadstrandokon kizárólag a 21./A § (2) és (4) bekezdésében leírt
épületek és építmények.”
4. §
A „R” kiegészül az alábbi 49/A §-al:
49/A §
„ (1) A Balaton part melletti első, beépítésre szánt telektömbökben, településrendezési
egységekben az ott szabályozott Vt, Üü, Üh, K-okt, K-str, K-e és K-kem építési övezetekben, valamint a
Z jelű zöldterület övezetekben lakó rendeltetés nem építhető és nem létesíthető.”
(2) A Balaton part melletti első beépítésre szánt telektömbök, településrendezési egységek
lehatárolása:
Északon: A Balaton partvonala
Keleten: Az igazgatási határ
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Dél-Délkelet-Délnyugaton: Baross Gábor utca, Evező utca, Szent László utca, Halápi János utca,
Beszédes József sétány, Herman Ottó utca, Beszédes József sétány, Petőfi sétány, Mártírok útja,
Indóház utca, Vitorlás utca, Erkel Ferenc utca, Bethlen Gábor utca, Szigliget utca, Arany János utca,
Erkel Ferenc utca, Bakony utca, Deák Ferenc sétány, Liszt Ferenc sétány,7846/6 helyrajzi számú
ingatlan déli telekhatára, Bimbó utca
Nyugaton: Az igazgatási határ
(3) A Balaton part melletti első beépítésre szánt telektömbök, településrendezési egységek és
zöldterületek lehatárolásának térképi ábrázolását a HÉSZ 7. melléklete tartalmazza.”
5. §
A „R” kiegészül e Rendelet
a) 1. melléklete szerinti 6. számú melléklettel
b) 2. melléklete szerinti 7. számú melléklettel
6. §
Ez a rendelet a jóváhagyását követő 15. napon lép hatályba.

Dr. Sárközy László
jegyző

Dr. Lengyel Róbert
polgármester

Siófok, 2021..………… hó
A kihirdetés napja 2021. ……….hó
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A....../………. (
) rendelet 1. melléklete
A 23/2005. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet 6. számú melléklete
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A....../2020 (
) rendelet 2. melléklete
A 23/2005. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet 7. számú melléklete
Átnézeti szelvénybeosztás
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5.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

SIÓFOK VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2020 ÉVI M – 2 JELŰ MÓDOSÍTÁSA
EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN
VÉLEMÉNYEZÉSI TERV 2
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PARTI SÁVOT ÉRINTŐ ELŐÍRÁSAINAK PONTOSÍTÁSA
5.1 A MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYEI
5.1.1 Előzmények összefoglalása
Siófok Város Önkormányzata 2005. óta többször módosította, karbantartotta a Településrendezési Eszközeit,
így a Településszerkezeti Tervet és Leírását, valamint a Helyi Építési Szabályzatot és a Szabályozási terveket.
Egységes tervek, és rendelet is rendelkezésre áll.
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 189/2016. (VI.28.) képviselő-testületi határozatával a
Siófok Város Településrendezési Eszközeinek (TRE) teljes felülvizsgálatát és megújítását határozta el. Idő
közben a tervező kiválasztása megtörtént, a tervezési munka folyamatban van.
A mindenkori főépítészek a feladatellátásuk során nyilvántartásba vették a beérkezett lakossági és vállalkozói,
illetve Polgármesteri Hivatali kérelmeket, melyeket a tervező feldolgozott, és a Képviselő testület megtárgyalt,
és döntött a módosítási igényekről. Ez alapján a döntés alapján a tervező megkezdte a tervezési tevékenységét.
Siófok Város Településrendezési tervének teljes körű felülvizsgálata tehát folyamatban van, elkészült a
véleményezési terv első olvasatban, mely 2019. január 7-én került leszállításra.
A jelenleg hatályos Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény értelmében a rendezési eszközök módosítását a vízpart rehabilitációs tervek alapján kell
elvégezni, melyek véleményezési folyamatában a külső véleményezési határidő 2019. november 8 volt, a
tervlapok és a kapcsolódó rendelet csak ezt követően fog megjelenni.
A mai napig nem készült el azonban a Siófok várost is érintő a Balaton vízparti területeire vonatkozó, a törvény
48. §-ában meghatározott, a speciális településrendezési és építési követelményeket, a közcélú
területfelhasználási terv területi hatálya kijelölésének szempontjait, a terv tartalmi követelményeit és
készítésének részletes szabályait tartalmazó miniszteri rendelet és partvonal szabályozási terv, melyet a TrTv
előír, ezért az érintett szakasz szabályozása változhat a Településrendezési tervekben.
Siófok város a teljes körű Településrendezési eszközök felülvizsgálatával meg kívánja várni a miniszteri
rendeletet.
A több éve húzódó folyamat azonban a napi gyakorlatban vet fel kritikus eseteket, melyek rendezése nem tűr
halasztást, részben szakmai kérdésekben, részben pályázati forrásokból megvalósuló projektek
megvalósíthatósága miatt.
Ezért Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos Településrendezési terv módosítását
kezdeményezte több témakörben.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
− 320/2019. (XI.28.) számú határozatában előzetesen döntött arról, hogy a HÉSZ módosítására kerüljön sor
a zöldterületek beépíthetőségére vonatkozóan a Balaton-part menti sávjában,
− 318/2019. (XI.28.) számú határozatában előzetesen döntött arról, hogy a HÉSZ módosítására kerüljön sor
a part menti sáv lakó funkcióval történő beépíthetősége kérdésében.
A Településrendezési eszközök 2020 évi M – 2 jelű módosítása a Helyi Építési Szabályzat módosítását
tartalmazza. A szabályozási terv módosítására nem kerül sor.
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5.1.2

A Településrendezési Eszközök módosításának eljárása

A Kormány a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.)
Kormányrendelet 24. szakasz A településrendezési eszközök készítése, módosítása egyeztetésének és
elfogadásának szabályaira vonatkozó 32. § (4) bekezdései alapján a településrendezési eszköz egyeztetése
történhet egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi
feltételek egyaránt teljesülnek:
a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik,
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a módosítást
gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja,
c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.
A Településrendezési terv tervezett módosításai ezeknek a feltételeknek megfelelnek, ezért a Településrendezési
eszközök módosítása egyszerűsített eljárásban történik, mely a véleményezési szakasz lefolytatásával indul jelen
tervdokumentációnk alapján.
Megjegyezni kívánjuk, hogy 2020. augusztus hónapban lefolytatásra került egy nem teljes körű véleményezési
eljárás, melynek összegzését és az elvégzett javításokat az 5.1.6 pontban mutatjuk be.
Az átdolgozott tervdokumentációt, mely a VÉLEMÉNYEZÉSI TERV 2 címmel jelen tervdokumentációnk, újból,
teljeskörű véleményezési eljárásra bocsátjuk.
5.1.3

A módosítással érintett Településrendezési eszközök

Siófok városban a következő Településrendezési Eszközök vannak hatályban:
−
−

49/2005. (IV.28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott - többször módosított Településszerkezeti Terv és leírás (továbbiakban: TSZT)
Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló - többször módosított - 23/2005.
(IV.29.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ)

Figyelembe véve a kijelölt módosítási igényeket a Településrendezési eszközök módosítása a Helyi Építési
Szabályzatot érinti, a Településszerkezeti Terv és Leírása, valamint a Szabályozási terv módosítására nem kerül
sor.
A Helyi Építési Szabályzat módosítására módosító rendelet készül, a HÉSZ teljes körű felülvizsgálatára jelen
módosítás kapcsán nem kerül sor.
A Településrendezési eszközök módosításánál az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos rendelkezéseit és
jelkulcsait alkalmazzuk.
5.1.4

A partnerségi egyeztetés

Siófok Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2017.(III.31.) számú a településfejlesztési és
településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi
egyeztetésének szabályairól, szóló rendeltében döntött a partnerségi egyeztetés lefolytatásának szabályairól.
A partnerségi egyeztetés lefolytatása e rendelet és a magasabb rendű jogszabályok szerint történik.
Egyszerűsített eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai
véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel, lakossági fórum is megtartására is
sor kerül.
5.1.5

Környezeti vizsgálat szükségessége

A Településrendezési Eszközök módosítása előtt a környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása
érdekében a polgármester vélemény-nyilvánítási kérelemmel fordult a környezet védelméért felelős szervekhez
a 2/2005.(I.11) Korm. rendelet alapján.
A beérkezett vélemények alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről a Képviselő-testület hoz döntést.
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5.1.6

A részlegesen lefolytatott
véleményeinek összegzése

véleményezési

szakaszban

beérkezett államigazgatási

szervek

Tervezői válaszok és intézkedések.
Siófok város TRE K-2020 évi M-2 jelű módosítása 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet szerinti előzetes tájékoztatási
és adatkérési szakasz során felmerült észrevételek és a rájuk adott válaszok, a megtett intézkedések
Ügyirat szám
1.

SO/08/00142-2/2020

Államigazgatási szerv
Somogy Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítészi Iroda

Észrevétel
A Környezeti vizsgálat elkészítését nem tartják
szükségesnek.
- Kérik az alaprendeletre és módosító
rendeletre egyértelmű, eltérő jelölést
alkalmazni.
A javítás megtörtént, a hatályos rendeletre
vonatkozó módosítás a módosító rendeletben
egységesen jelenik meg.
- Kérik a HÉSZ 21.§ (1) bekezdésében a
„jellemzően” kifejezés helyett az OTÉK
előírásának megfelelő „állandóan” kifejezést
használni;
A javítás megtörtént.
- Kérik a HÉSZ 21.§ (2) bekezdés. e) pontjában
a zöldterület használatát biztosító járdák és
sétányok szabályozását úgy pontosítani, hogy
a közparkban a zöldfelület aránya nem lehet
kevesebb 80%- nál, a burkolataránya nem
lehet több 20 %-nál. A „közlekedési út”
megnevezést kérik törölni.
A Javítás megtörtént, az alábbiak szerint:
- A
Településrendezési
eszközök
módosításánál az OTÉK 2012. augusztus 6-án
hatályos rendelkezéseit és jelkulcsait
alkalmazzuk. Így a beépítettség mértéke a
szerint 2 % lehet mindösszesen, ezt
tartalmazza a rendelet módosítása.
- Az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos
rendelkezései nem határoznak meg előírást
az egyes zöldterületek legkisebb zöldfelületi
arányára és a megengedett legnagyobb
építményménymagasságra vonatkozóan.
- Ezért az építménymagasságnál a hatályos
HÉSZ
szerinti
4,5
méteres
építménymagasság kerül meghatározásra.
A zöldfelületi fedettség vonatkozásában a
hatályos OTÉK előírásait alkalmazzuk, mely
közkertek esetében 60%, közparkok
esetében
70%melyekkel
a
rendelet
módosítás kiegészítésre került.
- A közlekedési út burkolt felületre került
átjavításra.
- A HÉSZ 21.§ (2) bekezdés. f) pontot kérik
pontosítani a zöldterület használatához
szükséges parkolók tekintetében.
Tekintettel arra, hogy sem az OTÉK 2012.
augusztus 6-án hatályos rendelkezései, sem
a hatályos OTÉK erre vonatkozóan nem ad
előírásokat, ezért a burkolt és beépített
felületek szabályozása véleményünk szerint
elegendő.
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Kérik a HÉSZ 21.§ (2) bekezdés. g) és h)
pontját törölni.
Tekintettel arra, hogy sem az OTÉK 2012.
augusztus 6-án hatályos rendelkezései, sem a
hatályos OTÉK erre vonatkozóan nem ad
előírásokat, ezért a burkolt és beépített
felületek szabályozása véleményünk szerint
elegendő, azzal a parkoló és rakodóhely
mértéke szabályozható.
- A HÉSZ 21/A.§-t kérik kiegészíteni a következő
bekezdéssel:
„(2) A szabadstrandok strandolás céljára
szolgáló olyan „Z-st” jelű zöldterületek,
amelyeken a strandolás építményei is
elhelyezhetők a zöldterületi rendeltetésű
épületek mellett”
A kérés javításra került, de nem teljesen a
javasolt módon. Az új övezet bevezetését nem
tartjuk indokoltnak, hiszen a HÉSZ tervezett 6.
melléklete a területi lehatárolást tartalmazza.
A
lehatárolt
területeken
belüli
szabadstrandokat helyrajzi szám szerint
tartalmazza a kiegészített rendelet módosítás.
- A HÉSZ 21/A.§ (3) bekezdését kérik javítani és
kiegészíteni: „(3) Szálláshelyet és lakó
rendeltetést nem tartalmazó vendéglátó épület
csak a szabályozási terven piros ház jellel jelölt
telken legfeljebb azon 10x10 méteres épület
elhelyezésére szolgáló területrészen belül lehet
elhelyezni. A beépítésre nem szánt,
zöldterületen lévő telek épület elhelyezésére
szolgáló területrészét a szabályozási terv
tartalmazza”
A javítás megtörtént, de az építési hely marad
a javasolt 10x20 méter.
- Kérik a HÉSZ 21/A.§ (3) bekezdés 2.
tagmondatot törölni, annak jogszabályi
ütközése miatt.
A kérés javításra került.
- A (4). bekezdés 2. tagmondatát kérjük törölni,
mivel a jogszabályokkal ellentétes, (lásd OTÉK
42.§)
A bekezdés nem a hivatkozott jogszabállyal
érintett, de javítottunk a rendeleti szövegen.
- Az (5) bek. kérjük törölni, mert a 2010. évi CXXX.
jogalkotási törvénnyel ellentétes, előre ki nem
számítható, adott esetben diszkriminatív
szabályozást eredményez.
A kérés javításra került.
A Kormányhivatal a tervezett módosításokkal
kapcsolatban
környezetvédelmi
és
természetvédelmi szempontból nem emel
kifogást.
A Környezeti vizsgálat elkészítését nem tartják
szükségesnek.
A
megküldött
módosítási
javaslatot
áttanulmányozva megállapította, hogy a tervezett
módosítás – erdőtervezéssel nem érintett –
belterületi ingatlanokat érint, így a hivatalnak az
erdőről,
az
erdő
védelméről
és
az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
-

2.

3.

SO/TO/01662-4/2020.

SO/ERD/2808-4/2020

Somogy Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály Környezetvédelmi Osztály

Somogy Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály Erdészeti Osztály
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4.

SO/UO/336-2/2020

Somogy Megyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési
és Mérésügyi Főosztály Útügyi és
Mérésügyi Osztály

5.

14000/581-34/2020 ált

Somogy Megyei RendőrFőkapitányság Rendészeti
Igazgatóság

törvény 4.§ (2) bekezdés i) pontja értelmében
hatásköre nincs, ezért a tervezett változtatásokat
tudomásul veszi, a további eljárásban nem kíván
részt venni.
A Környezeti vizsgálat szükségességéről nem
nyilatkozik.
A tárgyi településrendezési eszköz készítését
támogatja, az eljárás további szakaszában
érdekelt államigazgatási szervként nem kívánnak
részt venni.
Észrevételt nem tesznek.
Az eljárás további szakaszában nem kívánnak részt
venni.

A véleményeket a Terviratok tervfejezet a 6.2 pontja tartalmazza.

5.2

A MÓDOSÍTÁSOK ISMERTETÉSE

5.2.1

A módosítással érintett területek kijelölése, elhelyezkedése

A tervezett módosítások Siófok város teljes Balaton melletti parti sávját érintik a part menti zöldsávokkal, és az
első telektömb mélységéi a beépítésre szánt területekkel.
A településrendezési terv tervezett módosítása két témakört érint a Balaton parti sávjában, a Balaton part
melletti első beépítésre szánt telektömböket és területfelhasználási egységeket, illetve a parti sávban
elhelyezkedő zöldterületeket, közparkokat, közkerteket és szabadstrandokat.

A módosítással érintett, a Balaton part melletti első beépítésre szánt telektömbök, településrendezési egységek
elhelyezkedése a településen belül
a)

A Balaton part melletti első beépítésre szánt telektömbök, településrendezési egységek lehatárolása:
Északon: A Balaton partvonala
Keleten: Az igazgatási határ
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Dél-Délkelet-Délnyugaton: Baross Gábor utca, Evező utca, Szent László utca, Halápi János utca, Beszédes
József sétány, Herman Ottó utca, Beszédes József sétány, Petőfi sétány, Mártírok útja, Indóház utca, Vitorlás
utca, Erkel Ferenc utca, Bethlen Gábor utca, Szigliget utca, Arany János utca, Erkel Ferenc utca, Bakony utca,
Deák Ferenc sétány, Liszt Ferenc sétány,7846/6 helyrajzi számú ingatlan déli telekhatára, Bimbó utca
Nyugaton: Az igazgatási határ
b)

A Balaton part mellett elterülő, a parti sávban elhelyezkedő zöldterületek, közparkok, közkertek és
szabadstrandok lehatárolása:

A módosítással érintett, a Balaton part melletti parti sávban elhelyezkedő zöldterületek, közparkok, közkertek
elhelyezkedése a településen belül
5.2.2

A tervezett módosítások bemutatása

a) Településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódó pontosítás – part menti sáv beépíthetősége lakó
funkcióval
A rendezés célja:
A hatályos Településrendezési Eszközök a Balatoni Területi Főépítész 28-4/2005. (IV.12.) számú –, az Országos
Településrendezési és Építési Követelményeknél (OTÉK) megengedőbb egyes helyi előírások alkalmazásához adott
hozzájáruló nyilatkozata (OTÉK alóli felmentés) alapján a lakó funkció és rendeltetés olyan kialakult övezetekben
is megjelenhet, melyet az OTÉK egyébként nem engedélyez.
Ennek értelmében a Balaton part menti területeken elhelyezkedő üdülési és egyes egyéb területfelhasználási
egységekben a lakó funkció megengedhetőnek tekinthető, illetve a gyakorlatban így tekintették.
A TRE teljes körű felülvizsgálata során, a korábbi Képviselő-testület, egyeztetett feltételek között a jelenleg
hatályos Településrendezési rendezési eszközökben szerepelő, az OTÉK 111.§ (2) bekezdése által felhatalmazva a
Balatoni Területi Főépítész 28-4/2005. (IV.12.) számú –, az OTÉK-nál megengedőbb egyes helyi előírások
alkalmazásához adott hozzájáruló nyilatkozata (OTÉK alóli felmentés) fenntartása mellett döntött, azzal, hogy az
OTÉK alóli felmentés általános területi meghatározásait térképi ábrázolással rögzítik.
Az utóbbi időben a gazdaságélénkítő és az építőipart jelentős mértékben fokozó állami ráhatások miatt a korábban
beépítetlen vízparti területek, vagy a beépített, de beruházási szempontból fejleszthető ingatlanokon a
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túlhasználáshoz közelítő mértékű ingatlanfejlesztések zajlottak és zajlanak. Az így épülő ingatlanok többsége lakó
funkciót magába foglaló, társasház jellegű épületekben, lakóparkokban valósulnak meg. Tekintettel arra, hogy a
hatályos rendezési eszközök alapján ez a tevékenység megengedhető, nem lehet a területre jellemző és elvárható
(üdülő területi) rendeltetést megkövetelni.
A Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata során az új Településszerkezeti terv és Szabályozási terv
munkaközi állapota szerint jelentős változás a területfelhasználási egységekre és övezetekre vonatkozóan nem áll
fent.
A korábbi vízpart rehabilitációs tanulmányterv határa a jelenlegi véleményezés alatt álló tervtől több helyen is
eltér, a tervezet nagyobb területet, jellemzően az előterjesztésben is vizsgált első telektömböket tartalmazza,
jelöli ki. Ennek értelmében, amennyiben a vízpart rehabilitációs terv elfogadásra kerül, úgy ezeken az ingatlanokon
a továbbiakban lakó funkció létesítése nem engedélyezhető. Megjegyzendő, hogy már megvalósult, vagy építési
engedéllyel, vagy építési engedély jellegű hozzájárulással rendelkező épületek esetében visszamenő hatállyal
rendelkezni nem lehet, de új építés, bővítés vagy rendeltetési egység módosítás esetén lakó funkció nem lesz
engedélyezhető.
Amennyiben a vízpart rehabilitációs tervek a vízpart melletti első telektömbre vonatkozóan lakó funkció
létesítésére vonatkozó tiltást nem tartalmaznak majd, Siófok város akkor sem kíván további lakófunkciót
támogatni a parti sávban. Azért kívánják meghozni ezt a döntést, hogy a felülvizsgált településrendezési
eszközökben is a kijelölt területekre a lakó funkció létesítése ne legyen megengedhető, illetve annak
jóváhagyásáig az OTÉK alóli felmentés a lakó funkció létesítésére e területre ne vonatkozzon.
A módosítással érintett területek hatályos rendezési terv szerinti és módosított besorolásai:
A hatályos Településrendezési Eszközök alapján a közvetlen part menti, elsőnek számító telektömbökben jelenleg
az alábbi területfelhasználási egységek és építési övezetek találhatók meg:
• K – különleges területek, elsősorban strandok, kempingek, különleges ellátó területek, és oktatási
létesítmények (K-str, K-e, K-kem és K-okt,)
• Üh – Hétvégi házas üdülőterület (jellemzően kis egységszámú egységet magába foglaló üdülőépületek)
• Üü – Üdülőházas üdülőterületek (jellemzően üdülőépületek, szállodák, üdülőtáborok és kempingek
elhelyezésére)
• Vt – Településközpont vegyes terület (vegyes, legtöbb funkciót magába foglaló terület)
• Z – Zöldterület (közkert, közpark)
Ezen területek egyes részein a vízpart mellett a TRE szerinti feltételek fennállása esetén lakó funkció is létesíthető
a korábban szerzett OTÉK alóli felmentés alapján.
A Településrendezési Eszközök módosítása a területfelhasználási és övezeti rendszer fenntartása mellett változtat
a szabályozási előírásokon általános szabályozással, és a parti sáv tömbjeiben, építési övezeteiben és övezeteiben
megtiltja a lakó funkció építését és kialakítását egy általános előírásban, a HÉSZ módosítás rendelet tervezetének
49/A tervezett §-a alapján a terület pontos lehatárolásával együtt.
A rendezés várható hatásai:
A tervezett Településrendezési Eszközök módosításnak a településrendezési hatása pozitív, hiszen a Balaton
partján lévő tömbökben a korábbi üdülő és közösségi rendeltetéseket erősíti a lakó funkció, lakóparkok
létesítésével szemben. A tervezett módosítással erősödik a Balatonpart közösségi hasznosításának jellege.
b) A Helyi Építési Szabályzat módosítása a zöldterületek és a Balaton-part menti zöldterületek
beépíthetőségére vonatkozóan
A rendezés célja:
A hatályos Településrendezési Eszközök módosításának szükségességét egy tényleges beruházás vetette fel. Az
MTÜ strandfejlesztési programjában a Balaton-parti Kft. pályázat útján nyert forrásokból felújítási és fejlesztési
munkákat végzett az Aranyparton és az Ezüstparton.
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Az eljáró hatóság másodfokon is helyben hagyta azt a döntést, miszerint el kell bontani a játszóteret, ülőpadot,
műfüves focipályát, öltözőkabinokból álló épületet és a bontás során keletkezett hulladékot el kell szállítani,
továbbá az eredeti állapotot vissza kell állítani.
A határozat indokolás részében a teljes területen az építmények jogszerűségét és szakszerűségét vizsgálta,
melynek során megállapította a jogszerűtlenséget és szakszerűtlenséget.
A módosítással érintett területek hatályos rendezési terv szerinti és módosított besorolásai:
A hatályos Településrendezési Eszközök alapján a város zöldterületeire az alábbi rendelkezések vonatkoznak:
A nevezett építési tevékenységek helyszínéül szolgáló területek a Siófok város Helyi Építési Szabályzatáról és
Szabályozási tervéről szóló módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: HÉSZ) értelmében a „Z” jelű Zöldterület területfelhasználási egységben helyezkednek el.
Az eljárás során vizsgált rendelkezések a HÉSZ-ben a következők voltak:
21. §
(1) A zöldterületbe a „Z” jelű közparkok és közkertek tartoznak, amelyeket külön kertépítészeti terv alapján kell
kialakítani és fenntartani.
(2) A zöldterület területének legfeljebb 2%-án, a Btv. hatálybalépése után létesített új zöldterületek esetében pedig azok
területének legfeljebb 4%-án, legfeljebb 4,5 m építménymagasságú vendéglátó-, sport-, szabadidő-, valamint a terület
gondozását szolgáló építmények helyezhetők el. Az építmények helyét elvi építési engedélyben kell kijelölni. A már
kijelölt, valamint a meglévő és megmaradó zöldterületi építmények helyét a SZAT – a jelkulcsa szerint – jelöli.
(3) A Balaton melletti szabadstrand parti sávjában csak a strandolók részére szolgáló WC-épületek és öltözőfülkék
helyezhetők el. Vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató épületek csak a parti sáv szélén, a szervízutak végén, erre a célra
kialakított „K-e” jelű építési övezetekben létesíthetők.
(4) A Herman Ottó utcától a Halápy János utcáig terjedő szakaszon a (3) bekezdés szerinti vendéglátó, kereskedelmi és
szolgáltató épületeket a kialakított telkeken - a nem közterületre néző telekhatárok mentén - 3 m-es távolság
elhagyásával kell elhelyezni. Az épületek ezen, szomszédos ingatlanok felé néző homlokzatain nyílás nem létesíthető. Az
épületek építménymagassága, továbbá a szomszédos építési telkekre néző homlokzatának magassága legfeljebb 3,5 m
lehet.
44. §
Közterületen – az OTÉK 39.§-a előírásainak betartásával – az alábbi építmények helyezhetők el:
c./ A 21.§ (2) bekezdése szerinti építmények a („Z” jelű) zöldterületeken, de a Balaton melletti szabadstrand parti
sávjában kizárólag a 21.§ (3) bekezdésében leírt építmények.

A hivatkozott jelkulcs szerinti helyeket a szabályozási terv (továbbiakban: SZAT) piros házikó jellel jelöli.
A fenti rendelkezések a korábbi „a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény” és a „Siófok vízpartrehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs
tanulmánytervének elfogadásáról szóló 42/2004. (XII. 30.) TNM rendelet” figyelembe vételével és annak
előírásaival összhangban készültek. Megjegyzendő, hogy a szabályozás és így különösen a jelkulcs szerinti helyek
a vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató épületek elhelyezését jelölte ki, nem pedig az öltözők, és egyéb a
strandolást és szabadidős tevékenység eltöltését elősegítő építmények és Wc-k helyéül szolgált.
A jogszabályi környezet nem egyértelmű, ennek eredményeképpen rendelte el a hatóság a bontást.
A HÉSZ módosítására vonatkozó módosító rendelettervezet ezeket a kérdéseket hivatott rendezni.
Megkülönböztetést teszünk a város általános zöldterületei és a Balaton parti sávjában lévő zöldterületei között,
mint azt a magasabb rendű jogszabályok is teszik.
A parti sávban is szabályozzuk az elhelyezhető épületek és építmények körét.
Értelmezésre és pontosításra kerül a vendéglátóhelyek kijelölésére vonatkozó előírás is.
Szálláshelyet és lakó rendeltetést nem tartalmazó vendéglátó épületet a Szabályozási terven piros ház jellel jelölt,
legfeljebb 10x10 méteres építési helyen belül lehet elhelyezni.
A rendezés várható hatásai:
A tervezett Településrendezési Eszközök módosításnak a településrendezési hatása pozitív, hiszen a Balaton
partján lévő zöldterületekben egyértelműen határozza meg a létesíthető épületek és építmények körét, és azok
helykijelölését.
A módosítások alapján a további pályázati lehetőségeket is kihasználva, a kor igényeinek jobban megfelelő
funkciókkal, esztétikai és minőségi elemekkel gazdagodhat a vízpart, ami így még vonzóbbá teszi a turisztikai
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desztinációt, ezáltal kedveltebb, látogatottabb helyszíni és színfolt lehet a térségben. A tervezett módosítással
erősödik a Balatonpart közösségi hasznosításának jellege és infrastruktúra ellátása.
Reményeink szerint a módosított HÉSZ alapján a megvalósított létesítmények fennmaradásának engedélyezése
elősegíthető.
5.2.3

Környezetalakítási munkarész

Településképi védelem
Siófok Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve az1/2018.(I.29.) KT határozattal hagyta
jóvá Siófok Város Településképi Arculati Kézikönyvét és az 1/2018.(I.30.) önkormányzati rendelettel Siófok Város
Településképi Rendeletét.
Mindkét dokumentum részletes értékvizsgálatra támaszkodva, az államigazgatási szervek adatszolgáltatásait
figyelembe véve állapította meg Siófok város kiemelt és meghatározott területeit.
A parti sáv zöldterületei és strandjai Településképi jelentőségű zöldterületek és zöldterületi intézmények
kategóriába tartozik, így védelme biztosított
A Balaton parti sávját a településképi védelem kiemelt és meghatározó területei is érintik, a településképi védelem
biztosított.
A tervezett HÉSZ módosítással a parti sáv megfelelően szabályozottá válik.
A fennmaradásra tervezett (megvalósított, bontásra kötelezett) beruházások
A nevezett beruházások mind az Aranypart mind az Ezüstpart zöldterületeit és szabadstrandjait érintik.

A tervezett beruházások az Aranyparton a 3773/31 helyrajzi számon
Forrás: Az Önkormányzat adatszolgáltatása.

Az Aranypart szabadstrandján a 3773/31 helyrajzi számon a KISFALUDY 2030 projekt PRLEV oossG-2-2019 döntés
számú pályázat alapján összesen 3 db típus öltöző épület kerül elhelyezésre a Tamási Áron levezető utca végétől
nyugatra, a Garay utca levezető úttól nyugatra, és a Hermann utca levezető utcavégétől nyugatra.
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A típus öltöző épületek arculati megjelenését az alábbi típusterv mutatja be:

A Siófok Aranypart szabadstrandon a 3773/31 helyrajzi számon a KISFALUDY 2030 projekt PRLEV oossG-2-2019
döntés számú pályázat alapján 2 db strandröplabda pálya, 1db lábtenisz pálya és 2 db teqball pálya kerül
elhelyezésre a kijelölt helyszíneken az alábbiak szerint:
- 1db strandröplabda pálya a Tamási Áron levezető utcavégtől K-re, kb. 50 m távolságra
- 1db strandröplabda pálya a Garay levezető utcavégtől K-re kb. 50 m távolságra
- 1db lábtenisz pálya a Hermann 0. levezető utcavégtől Ny-ra kb. 20 m távolságra
- 1db teqball pálya a Garay levezető utca végétől nyugatra kb. 50 m távolságra
- 1db teqball pálya a Hermann 0. levezető utca végétől Ny-ra kb. 40 m távolságra

A megvalósult épületek Forrás:

Önkormányzati adatszolgáltatás
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A tervezett beruházások az Ezüstparton

Forrás: Az Önkormányzat adatszolgáltatása.

A Siófok Ezüstpart szabadstrandon a KISFALUDY 2030 projekt PRLEV oossG-2-2019 döntés számú pályázat alapján
a 7828, 7829 7832/1 helyrajzi számokon összesen 3 db típus öltöző épület kerül elhelyezésre a Csongor levezető
utca végétől nyugatra, a Harcsa utca levezető úttól nyugatra, és a Egry József utca levezető utcavégétől keletre.
A Siófok Ezüstpart szabadstrandon a 7828, 7829 7832/1helyrajzi számokon a KISFALUDY 2030 projekt PRLEV
oossG-2-2019 döntés számú pályázat alapján 2 db strandröplabda pálya, 1db lábtenisz pálya és 2 db teqball
pálya kerül elhelyezésre a kijelölt helyszíneken az alábbiak szerint:
-

1 db strandröplabda pálya a Liszka utcavégtől K-re, kb.50 m távolságra
1 db strandröplabda pálya a Liszka utcavégtől Ny-ra, kb. 300 m távolságra
1 db lábtenisz pálya a Liszka utcavégtől K-re kb. 30 m távolságra
1 db teqball pálya a Liszka utca végétől keletre kb.10 m távolságra
1 db teqball pálya a Liszka utca végétől Ny-ra kb. 330 m távolságra

A tervezett építmények illeszkednek a környezetbe, léptékében megfelelő a településképileg maghatározó
környezetben. Az építmények megjelenése, anyaghasználata megfelel a településképi rendelet előírásainak.
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A megvalósult épületek, építmények bemutatása fotók segítségével. Forrás:

Önkormányzati adatszolgáltatás

5.3

ÁLTALÁNOS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

5.3.1

Az Országos Területrendezési Terv és a Településrendezési Eszközök módosítása összhangjának igazolása

A jelen tervdokumentációnk alátámasztó munkarészeinek készítése során elvégeztük a Magyarország és egyes
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény alapján kijelölt területrendezési
elemek, így az egyes térségek és a térségi övezetek vizsgálatát.
Az igazoló számítások elvégzésére nem volt szükség, mivel a módosítás területei a települési térségen belül
helyezkednek el, ezért nincs szükség további külön vizsgálatokra.
A mai napig nem készült el a Siófok várost is érintő a Balaton vízparti területeire vonatkozó, a törvény 48. §-ában
meghatározott, a speciális településrendezési és építési követelményeket, a közcélú területfelhasználási terv
területi hatálya kijelölésének szempontjait, a terv tartalmi követelményeit és készítésének részletes szabályait
tartalmazó miniszteri rendelet és partvonal szabályozási terv, melyet a TrTv előír, ezért a módosítással érintett
szakasz változhat a folyamatban lévő felülvizsgált Településrendezési tervekben.
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SIÓFOK VÁROS ÉRINTETTSÉGE MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEINEK TERÜLETRENDEZÉSI TERVE
ALAPJÁN

TERÜLETFELHASZNÁLÁS
A BKÜTrT Szerkezeti Tervlapja szerint Siófok város területét
az alábbi térségi területfelhasználási kategóriák érintik:
− Települési térség
− Erdőgazdálkodási térség
− Mezőgazdasági térség
− Szőlő, gyümölcs és kertművelési térség
− Vízgazdálkodási térség
− Sajátos felhasználású térség

MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATOK
A BKÜTrT Szerkezeti Tervlapja szerint Siófok MJV
területét az alábbi műszaki infrastruktúra-hálózatok
érintik:
− Gyorsforgalmi út
− Főút, meglévő és tervezett
− Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya
− Országos kerékpárútvonal
− Földgáz szállító vezeték
− Földgáz elosztó vezeték
− Szennyvíztisztító telep
− Térségi szennyvízvezeték
− Téréségi kikötő
− Kiemelt jelentőségű vizi építmény

SIÓFOK VÁROS ÉRINTETTSÉGE A BKÜTrT-BEN ALKALMAZOTT ORSZÁGOS ÉS MEGÁLLAPÍTOTT KIEMELT TÉRSÉGI
ÖVEZETEK ÖVEZETEI SZERINT
ORSZÁGOS ÖVEZETEK
Az övezetek lehatárolásának pontosítása a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történt. Az
országos és megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási
szervektől az adatszolgáltatást a Településrendezési terv felülvizsgálatához megkaptuk. Jelen fejezetben az
BKÜTrT övezeti lehatárolásainak ábráit, illetve az BKÜTrT ide vonatkozó jogszabályi megállapításait mutatjuk be
azokban az övezetekben, melyek a Balaton parti sávját érintik.
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Országos ökológiai hálózat övezetei
Ökológiai hálózat magterület övezete
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának
övezete
Ökológiai hálózat puffer területének övezet
Az OTrT 3/1 melléklete övezeti tervlapja szerint
az övezet a település területét Ökológiai
hálózat magterület övezete
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának
övezete érinti.
Az övezetekre a Trtv 25.§., a 26. §. és 27.§ és a
78.§, 79.§, 80.§ e előírásai vonatkoznak.

Tájképvédelmi
szempontból
kezelendő terület övezete

kiemelten

Az OTrT 11/1. melléklete övezeti tervlapja
szerint az övezet a település területét
Tájképvédelmi
szempontból
kiemelten
kezelendő terület övezete érinti.
Az övezetekre a Trtv 81.§, valamint a 9/2019.
(VI. 14.) MvM rendelet a 4. §. előírásai
vonatkoznak.

Tájképvédelmi terület övezete
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel
meghatározott OTrT 3. melléklete övezeti
tervlapja szerint az övezet a település területét
a tájképvédelmi terület övezete érinti.
Az övezetekre a Trtv 81.§, valamint a 9/2019.
(VI. 14.) MvM rendelet a 4. §. előírásai
vonatkoznak.
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Vízminőség-védelmi terület övezete
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel
meghatározott OTrT 4. melléklete övezeti
tervlapja szerint az övezet a település területét
érinti.
Az övezetekre a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet
5. §. előírásai vonatkoznak.

Tómeder övezete
Az OTrT 11/2 melléklete övezeti tervlapja
szerint az övezet érinti.
Az övezetekre
vonatkoznak.

a

Trtv

81.§

előírásai

A Balaton tómedre a partvonal-szabályozási
tervben meghatározottakon túlmenően, a
mindenkori vízjogi üzemeltetési engedélyre
tekintettel nem csökkenthető.

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény Negyedik
Rész IX. –XIX Fejezete tartalmazza a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének előírásait.
A Zöldterületekkel a 33 Szakasz 51.§., a partmenti települések Zöldterületeivel a XII. Fejezet 64.§, a Balaton vízparti
területeinek zöldterületeivel a XII. Fejezet 72.§ foglalkozik.
A tervezett HÉSZ módosítás megfelel a felsorolt előírásoknak.
Tekintettel arra, hogy a hatályos Településrendezési tervek az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos rendelkezései
alapján készültek, a Településrendezési Eszközök módosítása is az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos állapota
szerint történik, ez a beépítettség mértékét tekintve BKÜKTrT előírásainál (3%) szigorúbb előírásokat tartalmaz
(2%).
5.3.2 Örökségvédelem
A módosítással érintett területek nem állnak országos védelem alatt, illetve régészeti területekkel nem érintettek.
Siófok város Településképi rendelete részletesen foglalkozik az országos és helyi védelem elemeivel és a kiemelt
és meghatározó területekkel. A szükséges előírásokat a rendelet tartalmazza.
A helyi védelem
A helyi egyedi építészeti védelem olyan épületre, építményre, az építmény egészére vagy részeire és annak
földrészletére és növényállományára, továbbá az épületen lévő műalkotásokra, szobrokra, emléktáblákra,
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domborművekre és egyéb építészeti elemekre terjedhet ki, amelyeknek településtörténeti, településképi értékük
van.
Siófok városában már 2016 óta hatályos a helyi építészeti értékek védelméről szóló önkormányzati rendelet, mely
mintegy 28 épület védelméről gondoskodott, melyet lényegesen kibővített a Településképi rendelet.
A helyi értékvédelemmel érintett épületek tételes, sorszámozással azonosítható felsorolását az Értékvizsgálati
dokumentáció illetve a Településképi rendelet 1. melléklete, az értékvizsgálati lapokat az 1. függeléke tartalmazza.
A Településképi Arculati Kézikönyv mellékleteként a helyi védett értékek felsorolása ismertetésre került.

Helyi védelemmel érintett épületek elhelyezkedése légifotón bemutatva

Településképi szempontból meghatározó területek a módosítással érintett területeken
1. Ezüstpart
Liszt Ferenc sétány, Deák Ferenc sétány, Erkel Ferenc utca, Vitorlás utca, Balaton

2. Aranypart
Petőfi Sándor sétány, Beszédes József sétány, Szent László utca, Balaton
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3. Szabadi-Sóstó Balaton-part
Baross Gábor utca, Szent László utca
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Régészeti védelem

Településképi jelentőségű zöldterületek és zöldterületi intézmények
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5.3.3

Közmű alátámasztó munkarész

A hatályos településrendezési terv közműves alátámasztó munkarészei nem változnak.
A módosítással érintett területek beépítetlen, illetve részben már beépített területek, vagy olyan területen
fekszenek a települési térség területén belül, ahol az ellátás biztosított, vagy biztosítható, ezért a meglévő és a
jelenlegi területhasználathoz a tervezett energia és vizi közművek kielégítik az igényeket.
A módosítás nem korlátozza a hírközlési, távközlési infrastruktúra fejlődését.
5.3.4

Közlekedési alátámasztó munkarész

A tervezett Településrendezési terv módosítás a kialakult úthálózati rendszert nem érinti.
5.3.5 Természet és tájképvédelem
Élővilág, természetvédelem
Országosan védett, illetve védelemre tervezett természeti értékek:
Siófok a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén fekszik, nemzeti parki területtel nem
rendelkezik. A település közigazgatási határán a Töreki halastavak közelében található ex lege védett láp, mely
országos szintű védett természeti érték.
Helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területek, emlékek:
Siófok területén az alábbi, helyi védelem alatt álló természeti területek és emlékek találhatók:
Védelmi kategória Védelem indoka, célja
Töreki-tavak

természeti terület

A területen előforduló természetközeli vizes
élőhelyek megőrzése, biológiai sokféleség védelme

Szabadi magaspart

természeti terület

A jellegzetes felszínforma és élőhelyeinek megőrzése

Damjanich utcai tölgy

természeti emlék

Idős faegyed megőrzése

Natura 2000

Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Natura 2000 területek) kijelölésére az
Európai Uniós csatlakozás kötelezte az országot. A jelenleg hatályos 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szerint Siófok
közigazgatási területét az alábbi Natura 2000 területek érintik.
Típus
Védelem célja
különleges madárvédelmi
és kiemelt jelentőségű
a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű
Balaton (HUBF30002) természetmegőrzési
fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi
terület
helyzetének
megőrzése,
fenntartása,
helyreállítása,
a
fenntartó
gazdálkodás
kiemelt jelentőségű
Ságvári
dombok
feltételeinek biztosítása
természetmegőrzési
(HUDD20064)
terület

Ramsari területek
A legrégebbi államközi természetvédelmi megállapodás a köznyelvben Ramsari Egyezményként ismeretes,
melynek célja a nemzetközi jelentőségű vadvizek, vizes élőhelyek, vízimadarak élőhelyeinek védelme,
fenntartható, ökológiai szemléletű gazdálkodás segítségével. A globális szintű természetvédelmi hálózathoz
napjainkig Magyarország 29 területegységgel csatlakozott, melyeket a 119/2011. (XII. 15.) VM rendelet határoz
meg. Siófok területét az alábbi Ramsari Területek érintik:
Balaton Ramsari Terület: Európa legnagyobb édesvízi tava, Siófok területén a tó vízfelülete és parti sávja képezi
részét,
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Dél-balatoni halastavak és berkek Ramsari Terület: a Töreki halastavak és környező vizes rétek képezik részét.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
Az OTrT 14/A.§-a tartalmazza a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetére vonatkozó
szakmai előírásokat. Siófok térségi jelentőségű tájképvédelmi területi övezetei a következők: Sóstó körüli
mezőgazdasági terület, a Szabadifürdőhöz tartozó Verebes-dűlő, Kiliti-Szőlőhegy zártkerti része és az attól délre
fekvő teljes terület, a Papkutai-major és a Békás-tó közötti terület és Törekitől nyugatra fekvő erdős terület,
valamint a 7. számú főútig terjedő mezőgazdasági terület, amely hagyományosan nagyrészt gyümölcsös.

Forrás: Adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés

5.3.6

Biológiai aktivitási érték

A biológiai aktivitási érték hatályos településrendezési eszközök megléte esetén az abban kijelölt
területfelhasználási besoroláshoz viszonyítva számítandó.
Tekintettel arra, hogy a településrendezési terv módosítása során új beépítésre szánt terület kijelölésére nem
került sor, ezért a biológiai aktivitás mértékét nem kell vizsgálni.
Siófok, 2021. február hó

Lautner Emőke

vezető településtervező TT-1-05-79
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6.

6.1

TERVIRATOK

Települési döntések
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6.1

A részlegesen lefolytatott véleményezési szakasz dokumentumai
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