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I. BEVEZETÉS
Siófok Város Településrendezési eszközei módosításának elkészítésével Siófok Önkormányzata bízta meg a Város és Ház
Bt. Tervező csoportját.
A hatályos Településrendezési eszközök módosítását a Képviselő-testület a mellékletbe becsatolt 7/2022. (I.27.) számú
testületi határozatával kezdeményezte. A 419/2021 (VII.7.) Kr. rendelet (7) bekezdés b) pontja szerinti feljegyzésről a
döntést az önkormányzat Képviselőtestülete a szeptember végi ülésén fogja meghozni, ez az Egyszerűsített eljárásra
megküldendő dokumentáció fogja tartalmazni.
A módosítás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti „Egyszerűsített eljárás” szerint kerül
véleményezésre. A fenti határozattal Siófok Város Önkormányzata a jelem módosításban szereplő területeket Kiemelt
fejlesztési területté nyilvánította.
A módosítással érintett területek a mellékletbe csatolt Kt határozathoz képest más sorszámmal szerepelnek
1. módosítás: LIDL áruház, parkoló bővítése belterület, 9034/1 és 9034/2 hrsz-ú földrészletek (Kt. hat. 4. kérelem)
2. módosítás: Kométa 99 Zrt. telkének átminősítése belterület, 6030 hrsz-ú földrészlet (Kt. hat. 7. kérelem)
3. módosítás: Bella Állatpark területének átminősítése külterület, 014/16, 014/17, 014/18 hrsz-ú földrészletek (Kt. hat. 2.
kérelem)
4. módosítás: Sarlós Boldogasszony Plébánia és templom közösségi épülettel történő bővítése belterület, 9593 hrszú földrészlet (Kt. hat. 6. kérelem)
5. módosítás: Kerékpárút kijelölése belterület, 10082/2 hrsz-ú földrészlet (Kt. hat. 5. kérelem)
6. módosítás: HÉSZ módosítás (Kt. hat. 1. kérelem)

3.

1.

4.
2.
5.

Az egyes módosítások elhelyezkedése a város területén
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II. ELŐKÉSZÍTÉS
2.1 TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA
2.1.1 Hatályos településrendezési tervek
Siófok Településszerkezeti terve 2005 áprilisában, a 49/2005. (IV.28.) számú képviselő-testületi határozattal került
elfogadásra. A terv azóta több ízben módosult.
A Településszerkezeti terv módosítása az 1-es, a 2-es és a 3-as módosítások esetében szükséges. Az 1-es és 2-es módosítás
során beépítésre szánt területen belül történik változás: az 1-es módosítás során kertvárosias lakóterületből különleges terület
jön létre, a 2-es módosítás területe pedig kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből kisvárosias lakóterületbe kerül. A 3.
módosítás külterületen történik, a beépítésre nem szánt kertes mezőgazdasági terület átsorolásra kerül különleges beépítésre
nem szánt területbe.
A 4-es és 5-ösmódosítások esetében a településszerkezeti terv módosítása nem szükséges. A 4. módosítás településközpont
vegyes területbe sorolt, területfelhasználás változás és új beépítésre szánt terület kijelölés nem történik
Az 5-ös módosítás során a kerékpárút nyomvonalának jelölése és szabályozása szükséges, viszont ez a tervlapon korábban
már jelölésre került, így a szerkezeti terv módosítása itt sem szükséges.

3.
4.
1.

2.
5.
A hatályos Településszerkezeti terv részlete (sárga színnel jelölve a módosítások területe)

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv a 23/2005. (IV.29.) önk. rendelettel került jóváhagyásra. Az azóta eltelt
időszakban több módosítás is készült.
A módosításokkal érintett területek szabályozási tervi kivonatait az alátámasztó munkarészben mutatjuk be.

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2022. SZEPTEMBER

SIÓFOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

6

2.2. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK, BEÉPÍTÉSI, VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK
1. módosítás
A város frekventált részén, a 7-es út mentén található Lidl áruház a 9033 hrsz-ú telken helyezkedik el, mely Különleges
kereskedelmi terület K-ker jelű építési övezetében fekszik. A telekhez kapcsolódik az áruház mögött a, Bláthy Ottó utcáról
nyíló beépítetlen, a szintén a LIDL tulajdonában álló 9034/1, 9034/2 és 9036 hrsz-ú telkek, melyek közül a 9036 hrsz-ú telek
(a hátsó út telke) szintén ebben a K-ker építési övezetbe került besorolásra, azonban a másik két telek a nyugati szomszédos
kertvárosias lakóterület Lke-2-o jelű építési övezetébe tartozik. A 9034/1 és 9034/2 hrsz-ú ingatlanok az átsorolását
kérelmezte a Lidl Magyarország Bt Lke2-2o építési övezetből K-ker építési övezetbe, a Siófok, belterület, 9034/1, 9034/2,
9036 és 9033 hrsz-ú ingatlanok egységes szabályozása céljából. A két telek területe összesen 2560 m2. Az összevonásra
kerülő telkeken nem a beépítés nő, hanem a parkoló bővítését tervezik, de az építési övezet zöldfelületi aránya csak ilyen
módon biztosítható.

Ortofotó a módosítás területéről
Az adatszolgátatásként kapott előzetes vázrajzok szerint a Lidl áruház mögött, azaz az épülettől délre kerülne kialakításra új
parkolófelület kb. 30 gk. számára (az ott lévő 6 parkoló megszűnik). A meglévő parkoló bővítése a szezonban
megnövekedett forgalom miatt szükséges.
A két csatlakozó lakóövezetű telek, jelenleg zöldfelületként kialakított, továbbra is ekként lesz hasznosítva, azonban a telkek
összevonásával a parkolóbővítéssel az övezetben előírt zöldfelületi arány biztosított lesz.
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A parkoló tervezett bővítésének előzetes vázlatterve
A 9033, 9034/1, 9034/2 és a 9036 hrsz-ú telkek összevonására a Változási vázrajz is elkészült, az egyesített terület helyrajzi
száma 9033 lesz.

Változási vázrajz a telekegyesítésről - 2022. július
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A lakóterületbe sorolt területrész (9034/1 és 9034/2 hrsz-ú ingatlanok) a Bláthy Ottó utca felől

Az előzetes vázlatterv szerinti parkolóbővítés helyszíne (a jelenlegi 6 fh helyett 2x15 fh létesül)
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2. módosítás
Belterületen, a Sió csatorna – Bajcsy-Zsilinszky utca – Kert utca és a 6029 hrsz-ú telek által határolt jelenleg beépítetlen,
6030 hrsz-ú ingatlan jelenleg kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Gksz-6-o jelű építési övezetében fekszik. A korábbi
gazdasági funkció megszűnése okán kezdeményezte a tulajdonos társasházak építhetőségét, melyhez szükséges az ingatlan
átsorolása Gksz-6-o építési övezetből Lk-4-sz építési övezetbe.

Ortofotó a módosítás területéről
A terület a Sió partján fekszik, a 7-es úttól mindössze kb. 200 m-re, mégis csendes nyugodt lakókörnyezetben fekszik,
kisvárosias lakóterületbe sorolt tömbök veszik körül, bár többségében 1-2 lakásos földszinti vagy földszint + tetőtéres épületek
találhatók. A Bajcsy Zsilinszky utca túloldalán Regionális Munkaügyi Központ földszint + manzárd típusú kialakítású nagyobb
tömegű épület található.
A kezdeményezéshez részteles beépítési javaslatot is mellékeltek. E szerint a 3341 m2 területű 6030 hrsz-ú telket 3 telekre
osztanák, kb. 1100 m2-es telkekre. Az új telkeken szabadonállóan 3 db társasház lenne elhelyezhető, földszint + emelet
kialakítással. Parkolót a Kert utca felőli részen alakítanának ki. A beépítési javaslaton részletezik a kérelmezett Lk-4-sz építési
övezetnem történő megfelelést is, a tervezett beépítés kb 310 m2 beépített terület (a max, 30 % kb 333 m2), a tervezett
zöldfelület kb 50 %-os, az előírt 20 %-nál jóval nagyobb, a tervezett építménymagasság pedig 4,95 m, azaz az övezetben
előírt 5 m-es max. értéknek megfelel. A telkeken max 6 lakás elhelyezése tervezett.

A telek a Kert utca felől
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Kert utca

Bajcsy Zsilinszky utca

Beépítési javaslat
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3. módosítás
Külterületen, az M7 autópálya déli oldalán, a zártkerti területen 014/16, 014/17, 014/18 hrsz-ú ingatlanokon működik a Bella
Állatpark már 2005-óta. Megközelítése Szabadifürdő felől a 7-es útról a rádió adótorony mellett, a Szabadi úton át, az M7
autópálya felett vezető egysávos felüljárón lehetséges, majd a Verebesi utca (013 hrsz) betonút végén található az Állatpark
több telekből álló ill. hozzá kapcsolható területe.
A vállalkozás a vonatkozó jogszabály (az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes
szabályairól szóló 3/2001. (II.23.) Köm-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet) alapján az Állatkert definíciójának megfelelő
létesítmény, amely azt jelenti, hogy olyan állatfajokat is bemutatnak, melyeket csak Állatkertben lehet bemutatni. Az Állatkerti
minősítést 2019-ben kérték a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály természetvédelmi Osztályától, azonban a kérelmet elutasították, miután a terület a Helyi Építési Szabályzatban
olyan területfelhasználási egységben van, ahol Állatkert nem létesíthető. Jelen módosítás célja tehát az, hogy a Siófok egyik
egész évben működő turisztikai attrakcójaként ismert létesítmény működtetését biztosítsa az állatkerti besorolás lehetővé
tételével.
A három telek a hatályos településrendezési eszközökben kertes mezőgazdasági terület, Mk-á jelű övezetben fekszik, mely
a TSZT szerint „távlatban kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területként tervezett, amennyiben a magasabb szintű tervek
ezt lehetővé teszik.” Az állatpark a 3 telken működik, de néhány telket még legelőnek és parkolónak használ a vállalkozás,
de az átminősítés csak a fenti 3 telekre szükséges. A területen a meglévő beépítésen túl további beépítés nem indokolt.
Az Állatkerti besorolás különleges beépítésre nem szánt területként lehetséges.
A módosítás a kialakult, illetve a meglévő területhasználatot biztosítja a saját - összesen 1,29 ha-os - területen. A területek
szántó művelési ágban vannak, 2-es és 3-as minőségi osztályban. Épület csak a 014/18 hrsz-ú telken található, az épület
földszintjén istálló és mosdók, az emeleten klubhelyiség, mellékhelyiségek találhatók. A két másik telken a karámok, az
állatotthonok, simogatók, kerti bútorok, tavak, büfé és rendezett, egzotikus növényzettel fedett területek, sétautak találhatóak.
A többi bérelt telekkel együtt csaknem 3 ha terület biztosítja az Állatpark működését. Parkolás az állatparkkal szemben lévő
telkeken lehetséges, ahol sokszor 100 gépkocsi is parkol. Az álllatkert sokoldalú szolgáltatást nyújt, lovaglás, tevegelés,
állatsimogatók, ugrálóvár, és egyéb játékok is megnyújthatják az ott eltöltött időt, a több, mint 135 állat bemutatása mellett.

Ortofotó a módosítás területéről
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Az állatparkban egy főépület található, mely magastetős, földszint + tetőtér kialakítású, a födszinten lóistálló helyezkedik el.

A főépület utca felőli homlokzata és hátsó része

Az állatpark egyéb területeinek bemutatása

A Verebesi utca a felüljáró felől és az állatpark utáni szántók felé vezető földút
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4. módosítás
A Sarlós Boldogasszony templom Siófok központjában a Millenium parkba ágyazódva helyezkedik el, a Fő utca mentén, a
6593 hrsz-ú telken. A mellette lévő telken található a Plébánia. Az egyházközség a közösségi programjait egyéb
rendezvényeit, egy közösségi épületben szeretné lebonyolítani, melyet a plébánia és a templom közötti téren kívánja
elhelyezni. A területre tanulmánytervet készíttetett el. Az épület elhelyezéséhez az övezetben szabadonálló beépítés helyett
a zártsorú beépítés előírása szükséges, ezért ezt kérelmezték a 6593 hrsz-ú ingatlant érintően. A telek településközpont
vegyes terület Vt-1-sz/T jelű építési övezetében fekszik. A templom helyi egyedi védelem alatt áll.

Ortofotó a módosítás területéről
A zártsorú beépítést a kérelemben az alábbiakkal indokolták:
• a telek 80 %-a beépíthető ugyan, de nagy hányada lényegében a Millenium park szerves része, ahová épület nem
kerülhet, így építési helyszínként egyedül a nyugati udvar jöhet számításba
• az adottságokból következik, hogy csak a templomra merőleges épületben szabad gondolkodni, így az udvar és a
templom nyugati homlokzata szabadon maradhat
• az új közösségi épületet az udvarra kell szervezni, hiszen ez a védett tér alkalmas arra, hogy a megfelelő méretű
személybejárati előtér álljon rendelkezésre az épület bejárata előtt
• lehetőség lesz arra, hogy az udvar egy kerengővel kolostor-kert szerű arculatot kapjon, aminek egyértelmű szakrális
tartami üzenete van a Fő utca irányában.
• a tervezett beépítéssel a városközpont mint a Fő utca, mind pedig a szentély felőli parkrész irányában méltó
utcaképekkel gazdagodik.
A helyszíni adottságokból következően a fejlesztés megvalósításához szükséges a zártsorú beépítés mód lehetővé tétele, a
beépítési paraméterek, előírásokat nem kívánják megváltoztatni.
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A közösségi ház vázlattervének tervezett helyszínrajza
Az új épület megteremti annak a lehetőségét, hogy az egyházközség valamennyi rendezvényét, közösségi programjait egy
helyben meg tudja valósítanim és az itt működő lelkiségi csoportok találkozásainak is helyet biztosítson.
A módosítást követően a fejlesztés településképi szempontból is előnyös változást eredményez: a városközpont mind a Fő
utca, mind pedig a szentély felöli parkrész irányából méltó utcaképekkel gazdagodik.
A tervezett épület leírása:
Az épület bejárata– csakúgy mint a templom, a sekrestye és a plébánia – az udvart övező tervezett új fedett kerengőről nyílik.
A fő helyiségek a földszinti 2 csoportszoba, egy teakonyha, a kívülről is megközelíthető Caritas iroda, az emeleten a
nagyterem (előadó), mely szükség esetén mobil térelválasztókkal szekcionálható. A terv szerint a nagyterem templom felőli
oldalán a meglévő sekrestye felett egy – a rendezvények szüneteiben jól használható – tetőterasz van kialakítva. A
létesítményhez szükséges szociális helyiségek a földszinten helyezkednek el. A tervezett létesítmény épületszerkezeti és
épületgépészeti kialakítása korszerű, energetikai és fenntartási szempontból magas igényszintű (hőszivattyús hűtés-fűtés,
hővisszanyerő, szellőztető- és napelemes rendszer, árnyékolás, fokozottan hőszigetelt épületburok). A délre néző tetősíkon
lehetőség van a megfelelő méretű napelemes rendszer elhelyezésére, mely az alacsony hajlászögnek köszönhetően a Fő
utca felől nem látható.
A tervezett közösségi épület hasznos alapterülete:
földszinten:
161,53 m2
emeleten:
161,18 m2
összesen:
322,71 m2
az udvari fedett kerengő: 165,10 m2
tetőterasz: 40,34 m2
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A tervezett homlokzatok látványtervei

A plébánia és a templom, közöttük a templom udvara

A tervezett közösségi épület helyszíne a Fő utca felől és a park felől
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5. módosítás
A módosítás célja helyi összekötő kerékpárút kijelölése a Sió csatorna melletti Siófok-Pécs kerékpárút, és a 65-ös út menti
régi kerékpárút között. A módosítás a 10082/2 hrsz-ú belterületi telket érinti, a Csárda réti patak mellett. A terület
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Gksz-1-sz/Z10% jelű építési övezetbe tartozik, de jelenleg még szántóként
hasznosított. A patakot kisérő cserjés növényzet mellett a szántó szélén kitaposott út található, melyet ma is hazsnálnak a
kerékpárosok. Az önkormányzat 6 m széles helyi kerékpárút kialakítását tervezi a telek nyugati oldalán a Csárda-réti-patak
mellett É-D irányban, a Sió-csatorna mentén lévő országos kerékpárút és a 65-ös sz. főút mellett haladó helyi kerékpárút
közötti közlekedési kapcsolat biztosítása érdekében, így a terület nyugati része közúti közlekedési területbe való átsorolásra
szükséges.

Ortofotó a módosítás területéről

A kitaposott út a 65-ös út felől
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A patakmeder és a meglévő ösvény kezdete

A Sió menti kerékpárút felől a használt ösvény
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III. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA
Határozattervezet
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (…) határozata
Siófok Város 49/2005. (IV.28.) határozattal megállapított
Településszerkezeti tervének módosítása
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 49/2005. (IV.28.) Kt. határozattal megállapított
Településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul:
1. A 9034/1 és a 9034/2 hrsz-ú telkek kertvárosias lakóterületből különleges területbe kerülnek.
2. A 6030 hrsz-ú telek kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből kisvárosias lakóterületbe kerül.
3. A 014/16, 014/17, 014/18 hrsz-ú telkek kertes mezőgazdasági területből, beépítésre nem szánt különleges
területbe kerülnek.

Felelős: dr. Lengyel Róbert polgármester
Határidő: azonnal
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1. Melléklet a ../2022. (…) határozathoz

A Településszerkezeti terv módosítása (1-es módosítás)

A Településszerkezeti terv módosítása (2-es módosítás)

A Településszerkezeti terv módosítása (3-as módosítás)
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Siófok Város Képviselő-testületének ../2022. (……..) önkormányzati rendelete
Siófok Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló
23/2005. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Siófok Város Önkormányzata 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 településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 68.§ eljárási
szabályai alapján és 11. melléklete szerinti államigazgatási szervek véleményének kikérésével, a partnerségi egyeztetést
követően a következőket rendeli el:
1. § Siófok Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 23/2005. (IV.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.
mellékleteként jóváhagyott szabályozási terv helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. § A Rendelet 6. § h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„h) Telki szintterület: az adott telken lévő valamennyi épület minden szintje szintterületének (az épületszerkezetek által
elfoglalt területtel növelt bruttó alapterületeinek) összesített területe, melybe a pinceszinteken elhelyezett gépjármű
várakozóhelyek és azok közvetlen megközelítésére szolgáló közlekedési területek bruttó területét figyelmen kívül
kell hagyni. „
3. § A Rendelet 26/A. § kiegészül az alábbi bekezdéssel:
„(3) Különleges terület a „KK-á” jelű „állatkert” elnevezésű övezet területe, ahol az állatkert működéséhez szükséges
épületek helyezhetők el, kialakíthatók továbbá a bemutató állattartáshoz szükséges építmények, karámok, illetve a
terület fenntartásához szükséges építmények. „
4. § A Rendelet 3. melléklete kiegészül egy új sorral:

Az övezet jele

Előírt
művelési
ág

Kk-á

—

A beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
[%]
2

A megengedett
legnagyobb
építménymagasság
[m]
5,0

Az újonnan
kialakítható

A beépíthető

telkek legkisebb területe,
[ m² ]
3000

5.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.
Siófok, 2022.

dr. Lengyel Róbert
polgármester

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző
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1. Melléklet a ../2022. (…) önkormányzati rendelethez

Szabályozási terv módosítása – 1-es módosítás (a 21. szelvény részlete)

Szabályozási terv módosítása – 2-es módosítás (a 22. szelvény részlete)
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Szabályozási terv módosítása – 3-as módosítás (a 18. szelvény részlete)

Szabályozási terv módosítása – 4-es módosítás (a 17. szelvény részlete)
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Szabályozási terv módosítása – 5-ös módosítás (a 22. szelvény részlete)
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IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
4.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT
A jelen településrendezési tervmódosítások a 2005-ben elfogadott Településfejlesztési koncepció módosítását nem igénylik,
az abban foglalt fejlesztési célokkal nem ellentétesek.
4.1.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK
A tervezett hálózati településszerkezeti elemek nyomvonal módosítása nem szükséges, a módosítások meglévő és tervezett
fő településhálózati elemeket nem érintenek.
4.1.2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA
1. LIDL áruház, parkoló bővítésével kapcsolatos Településrendezési eszközök módosítása:
A hatályos Településszerkezeti terv kertvárosias lakóterület területfelhasználási egységbe sorolja a módosítással érintett
934/1 és 934/2 hrsz-ú ingatlanokat. A telkek tulajdonjogilag és használatukban is a szomszédos területen lévő kereskedelmivendéglátó létesítményhez kapcsolódnak, mely miatt a terület átsorolására kerül sor beépítésre szánt különleges
területbe, így a településszerkezeti terv módosítása is szükséges.
A területtől keletre különleges terület, nyugatról és délről kertvárosias lakóterület, északi oldalról a 7. sz. főút határolja.

A hatályos Településszerkezeti terv és a módosítás
A hatályos szabályozási terv szerint a 9033 és a 9036 hrsz-ú terület K-ker jelű különleges kereskedelmi terület építési
övezetbe, a 9034/1 és 9034/2 hrsz-ú telkek Lke-2-o jelű kertvárosias lakóterület építési övezetbe tartoznak. A telkek
egyesítése és a parkoló tervezett bővítése miatt a kertvárosias lakóterület építési övezetbe tartozó 9034/1 és 9034/2 hrsz-ú
telkek átsorolása is szükséges különleges kereskedelmi területbe. A módosításra kerülő szabályozási tervben terület is a Kker jelet kapja.
A K-ker építési övezetben a meglévő-nem változó paraméterek az alábbiak:
Legnagyobb beépítési mérték:
40 %
Legkisebb zöldfelület:
40 %
legnagyobb szintterületi mutató: 2,0
legnagyobb építménymagasság: 10,0 m
Legkisebb kialakítható telekméret: 1000 m2
Beépítési mód:
szabadonálló
Legkisebb telekszélesség:
30 m
Legkisebb telekmélység:
30 m
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Az áruház telkén a keleti és nyugati oldalon egy-eyg 6 m-es védőzöldsávot jelöl a hatályos szabályozási terv (kóta nélkül), ez
a védő zöldsáv most a 9034/1 hrsz-ú telek nyugati határára is rákerül.
Az építési övezet paramétereit érintő változások nem történnek, a fent részletezett módosításokon kívül más módosítás nem
történik.

A hatályos Szabályozási terv és a módosítás
2. Kométa 99 Zrt. telkének átminősítéséhez kapcsolódó Településrendezési eszközök módosítása:
A TSZT a 6030 hrsz-ú telket kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolja. A tervezett fejlesztések megvalósítása
érdekében a terület átsorolásra kerül kisvárosias lakóterületbe, így a településszerkezeti terv módosítása is szükséges.
A területet kertvárosias lakóterületek veszik körbe, a nyugati oldalán a Sió-csatorna található.

A hatályos Településszerkezeti terv és a módosítás
A hatályos szabályozási terv szerint a 6030 hrsz-ú telek Gksz-4-o jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési
övezetbe tartozik A módosítás során a telek kisvárosias lakóterületbe kerül besorolásra, a szabályozási terven a HÉSZ-ben
szereplő Lk-4-sz építési övezetbe kerül.
Az Lk-4-sz építési övezetben a paraméterek az alábbiak:
Legnagyobb beépítési mérték:
30 %
Legkisebb zöldfelület:
20 %
legnagyobb szintterületi mutató: 1,0
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5,0 m
600 m2
szabadonálló
16 m
35 m

A Gksz övezet déli részén a szabályozási terv védőzöld sávot jelölt, erre az Lk övezetben nincs szükség, így törlésre kerül.
A Sió csatorna fenntartására szolgáló parti sáv a csatorna vízgazdálkodási területbe tartozó telkén található, így erre
vonatkozó külön előírás nem szükséges.

A hatályos Szabályozási terv és a módosítás
A fenti módosításon kívül más módosítás nem történik.
3. A Bella Állatpark területének átminősítéséhez kapcsolódó Településrendezési eszközök módosítása:
A módosítással érintett területet (014/16, 014/17, 014/18 hrsz-ú telkek) a TSZT kertes mezőgazdasági terület, tervezett
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolta. A területen működő állatpark fennmaradásának érdekében a terület
átsorolásra kerül különleges beépítésre nem szánt területbe, így a településszerkezeti terv módosítása is szükséges.
A telkek északnyugati oldalán halad az M7-es gyorsforgalmi út. Nyugatról általános mezőgazdasági területek, délről és
keletről kertes mezőgazdasági területek határolják.

A hatályos Településszerkezeti terv és a módosítás
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A hatályos szabályozási terv szerint a 014/16, 014/17, 014/18 hrsz-ú terület Mk-á (Gksz-5-sz/Z10%) jelű kertes
mezőgazdasági terület, tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési övezetbe tartozik. A módosításra kerülő
szabályozási tervben az övezet a Kk-á jelet kapja.
A HÉSZ-ben már van szabályozott beépítésre nem szánt különleges terület a 26/A. §-ban, ahol az (1) bekezdésben a KK-szp
Szabadidőpark elnevezésű övezet előírásai szerepelnek, így az állatkert előírásai a (3) bekezdéseben szerepelnek (a (2)
bekezdés törlésre került).
Az Állatkertre vonatkozó előírások:
„(3) Különleges terület a „KK-á” jelű „állatkert” elnevezésű övezet területe, ahol az állatkert működéséhez szükséges épületek
helyezhetők el, kialakíthatók továbbá a bemutató állattartáshoz szükséges építmények, karámok, illetve a terület
fenntartásához szükséges építmények. „
A HÉSZ 3. mellékletében szabályozottak a beépítésre nem szánt területek beépítési paraméterei, ezért a 3. mellékletben
található táblázat kiegészítése szükséges a KK-á övezet paramétereivel, melyek az alábbiak:

Az övezet jele

Előírt
művelési
ág

Kk-á

—

A beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
[%]
2

A megengedett
legnagyobb
építménymagasság
[m]
5,0

Az újonnan
kialakítható

A beépíthető

telkek legkisebb területe,
[ m² ]
3000

—

Az Állatkert 2005 óta működik, a szükséges épület és állattartó építmények megépültek, nagyívű fejlesztéseket jelenleg nem
terveznek, csak az állatkerti minősítést szeretnék a tulajdonosok megkapni.
Hosszú távon szeretnék a tulajdonukban álló 014/19 hrsz-ú saját használatú út melletti 015 hrsz-ú önkormányzati útszakaszt
megvásárolni, mivel ez az M7 autópálya megépítése előtt létező útszakasznak már nincs szerepe. Ennek szélesítéséhez
került leadásra korábban a 014/19 hrsz.
A területet érinti az M7 autópálya 100 m-es védőtávolsága és az utca felőli részen egy nagyközépnyomású gázvezeték és
védőtávolsága, de ezek az átminősítést nem befolyásolják.

A hatályos Szabályozási terv és a módosítás
4. A Sarlós Boldogasszony Plébánia és templom közösségi épülettel történő bővítéséhez kapcsolódó
Településrendezési eszközök módosítása:
A módosítással érintett területet (6593 hrsz) a TSZT településközpont vegyes területbe sorolta. A településszerkezeti terv
módosítása nem szükséges, területfelhasználás változás és új beépítésre szánt terület kijelölés nem történik.
A hatályos szabályozási terv szerint a terület településközpont vegyes terület, Vt-1-sz/T jelű építési övezetében található. A
tervezett közösségi épület megvalósítása érdekében, a területre vonatkozó beépítési mód módosítása szükséges zártsorú
beépítésre. A módosításra kerülő szabályozási tervben az övezet a Vt-1-z/T jelet kapja. Az egyéb beépítési paraméterek
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módosítása nem szükséges. Az építési övezetben a HÉSZ 80 %-os beépítési mértéket tesz lehetővé, 10 % zöldfelület mellett,
a jelenlegi beépítés kb. 26 %-os. Az építménymagasság a templom miatt 14,5 m.
A szomszédos épület (plébánia és étterem) és a templom között elhelyezni kíván közösségi épület kialakításához
tanulmányterv készült, mely a 2.2 fejezetben bemutatásra került. A templom helyi védelem alatt áll, a szomszédos Millenium
park pedig a településképi rendelet alapján Településképi jelentőségű meghatározó zöldterület.
A telekre ráfed régészeti terület is, de a beépítési lehetőség nem új, hiszen a beépíthetőséget a HÉSZ most is lehetővé teszi,
csak a beépítési mód változik, de az új beépítéssel illeszkedik a szomszédos építési övezet beépítési módjához is, mely
településképi szempontból is előnyös.
A tervezett beépítés az ott lévő fák kivágásával is jár, a fenyőfák kivágása esetén a zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról,
használatáról, fenntartásáról és létesítéséről szóló 38/2020 (IX.28.) szóló önkormányzati rendelet szabályait kell betartani.

A hatályos Szabályozási terv és a módosítás
5. Kerékpárút kijelöléséhez kapcsolódó Településrendezési eszközök módosítása:
A módosítással érintett területet a TSZT kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolta. A településszerkezeti terv
módosítása nem szükséges, mivel a kerékpárút nyomvonala a tervlapon korábban már kijelölésre került.

A hatályos Településszerkezeti terv
A hatályos szabályozási terv szerint a telek övezeti besorolása Gksz-1-sz/Z10% jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
terület. A módosítás során a szabályozott út területe a szabályozási terven is közlekedési területbe kerül. A tervezett
kerékpárút szélessége 6 m. A módosítás során a HÉSZ előírásai nem módosulnak.
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A szabályozási terv a kerékpárutakat külön nem jelöli, így ez a helyi szintű kerékpárút sem kerül jelölésre.
A kerékpárút a patak mentén kerülhet kialakításra, mely miatt a Csárda-réti patak menti cserjés növényzet rendezésével jár.
A terven további jelölés az „Együttes telekalakításra lehatárolt tömb határa”, mely jelölés a módosítást nem érinti. Nagyobb
léptékben a szennyvíztisztító védőtávolságában fekszik a terület, mely szintén nem befolyásolja a kerékpárút kialakítását.

A hatályos Szabályozási terv és a módosítás
A HÉSZ további módosítása a telki szintterület definíciójára vonatkozik.
A HÉSZ 6.§ h) pontja a következőket tartalmazza:
„h) Telki szintterület: az adott telken lévő valamennyi épület minden szintje szintterületének (az épületszerkezetek által
elfoglalt területtel növelt – bruttó – alapterületeinek) összesített területe.”
Az önkormányzat támogatta a fenti szabály módosítását, annak érdekében, hogy az épülethez szükséges gépjármű
várakozóhelyek elhelyezését biztosító épületrészt ne kelljen a szintterületi mutató számításánál figyelembe venni, mellyel a
terepszinti beépítés növekedni fog.
A szabály kiegészítése az alábbi:
Telki szintterület: az adott telken lévő valamennyi épület minden szintje szintterületének (az épületszerkezetek által elfoglalt
területtel növelt bruttó alapterületeinek) összesített területe, melybe a pinceszinteken elhelyezett gépjármű
várakozóhelyek és azok közvetlen megközelítésére szolgáló közlekedési területek bruttó területét figyelmen kívül
kell hagyni.
4.2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT)
Második része (II. Fejezete) szól az Országos területrendezési tervről. A 2. melléklet az Ország Szerkezeti terve, melyen
Siófok igazgatási területe települési térségben, vízgazdálkodási térségben, mezőgazdasági térségben és kismértékben
erdőgazdálkodási térségben fekszik. A települést az országos elemek közül gyorsforgalmi út, főút, egyéb országos
törzshálózati vasúti pálya, valamint az országos kerékpárút-törzshálózat eleme érinti. Az 1-2. és a 4-5. módosítással érintett
területek települési térségben, a 3. módosítással értintett terület mezőgazdasági térségben fekszik.
Az Országos Övezeti Terv övezeteit az alábbi táblázat tartalmazza, az érintettség jelölésével:
Az Otrt övezetei
Települési érintettség
1. Ökológiai hálózat magterülete (3.1.)
Igen
2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosója (3.1.)
Igen
3. Ökológiai hálózat pufferterülete (3.1.)
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4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.02.)
5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete*
Igen
6. Erdők övezete (3.03.)
Igen
7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete*
Igen
8. Tájképvédelmi terület övezete*
Igen
1. és 4. módosítás
9. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete
(3.04.)
10. Vízminőség-védelmi terület övezete*
Igen
1. és 4. módosítás
11. Nagyvízi meder övezete*
Igen
12. VTT tározók övezete*
13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.05.) (Települési
érintettséget jelöl)
* az övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja meg.
A Tájképvédelmi terület érinti az 1. és 4. módosítások területét, melyre vonatkozó szabályok a településkép védelméről
szóló 1/2018.(I.30.) önkormányzati rendeletben található szabályok alapján teljesülnek.
1. és 4. módosítások területét érinti a Vízminőség-védelmi terület övezete is, melyre vonatkozó előírások nem korlátozzák
a módosítást.

Tájképvédelmi terület övezete

Vízminőség-védelmi terület övezete

A két övezetre vonatkozó előírások nem korlátozzák a módosításokat.
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A MATrT negyedik része (IX. fejezete) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve. A 10. melléklet a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti terve.

● 3.
● 1.

● 4.
● 2.
● 5.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti terve

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti tervén, Siófok igazgatási területe települési térségben, vízgazdálkodási térségben,
mezőgazdasági térségben és erdőgazdálkodási térségben fekszik, szőlő, gyümölcs és kertművelésű részekkel tarkítva. Az
országos infrastruktúra hálózatok közül az M7-es gyorsforgalmi út, a 7. sz. főút és a 35. sz.vasútvonal nyomvonala valamint
az országos kerékpárút-törzshálózat eleme érinti a települést. Az 1-2. és a 4-5. módosítással érintett területek települési
térségben, a 3. módosítással értintett terület szőlő, gyümölcs és kertművelésű térségben található.
Az BKÜ övezeti terve
Települési érintettség
Terület érintettsége
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Igen
Ásványi nyersanyagvagyon övezete* (a település érintettségét
jelöli)
Vízminőség-védelmi terület övezete*
Igen
Földtani veszélyforrás terület övezete*
Vízeróziónak kitett terület övezete*
Igen
Rendszeresen belvízjárta terület övezete*
Igen
Tómeder övezete
Igen
Általános mezőgazdasági terület övezete*
Igen
Kertes mezőgazdasági terület övezete
Igen
3-as módosítás
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete*
Igen
Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete
Igen
* az övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja meg.
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A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet övezetei közül a kertes mezőgazdasági terület övezete érinti a 3. módosítás területét.
A BKÜTrT szerinti kertes mezőgazdasági övezet területe 392,3 ha.
Siófok TSZT szerinti kertes mezőgazdasági területbe sorolt területek összesen: 401,86 ha. (102,43 %).
A 3-as módosítás területe 1,29 ha, annak átsorolásával a TSZT szerinti kertes mezőgazdasági terület 400,57 %-ra csökken,
mely 102,1 %, azaz 2,1 %-os eltérést jelent.
Az MATrT 84.§ (1) bekezdése alapján a kertes mezőgazdasági terület 5 %-al módosítható, melynek a módosítás a fenti
számítás alapján megfelel.
„84. § (1) * A kertes mezőgazdasági terület övezetét a településrendezési terv készítésénél kertes mezőgazdasági terület
vagy tájgazdálkodási mezőgazdasági terület, országos jelentőségű védett természeti területen tájgazdálkodási
mezőgazdasági terület övezetbe kell sorolni. Az övezet területének a település közigazgatási területére eső része
legfeljebb 5%-kal, ezenfelül csak közlekedési területbe sorolás céljából az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatal egyetértése esetén módosítható.”

● 3.

● 1.

● 4.
● 2.
● 5.

Kertes mezőgazdasági terület övezete

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet kiemelt övezetiről az adatszolgáltatás az E-TÉR-ről letölthető. Az alábbi térkép részletezi az
egyes kiemelt övezetek és a módosítások összefüggéseit:
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A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6/2020. (III.26.) sz. rendelettel fogadta el az MATrT-nek is
megfelelő új Somogy Megyei Területrendezési Tervet. A települést érintő övezetek a következők:
Somogy megye térségi övezetei
Ökológiai hálózat magterületének övezete (3.1.)
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
(3.1.)
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
(3.1.)
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
(3.2.)
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2.)
Erdők övezete (3.3)
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (3.3.)
Tájképvédelmi terület övezete (3.4.)
Világörökségi és világörökségi várományos
területek övezete (3.5.)
Vízminőség-védelmi terület övezete (3.6.)
Nagyvízi meder övezete (3.7.)
Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.8.)
Ásványi nyersanyagvagyon övezete (3.9.)
Rendszeresen belvízjárta terület övezete (3.10.)
Földtani veszélyforrás területe által érintett
települések övezete (3.11.)
Naperőmű létesítés céljából korlátozottan
igénybe vehető terület övezete (3.12.)
Vízerózióval veszélyeztetett terület övezete
(3.13.)

Érintettség
-

Alkalmazás

-

BKÜTrT övezeti tervei alapján történik a
lehatárolás

Igen

A módosításokat nem érinti.

-

BKÜTrT övezeti tervei alapján történik a
lehatárolás

Összefoglalóan megállapítható, hogy a módosítás az Ország Szerkezeti Tervével, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
szerkezeti tervével és a települést érintő országos övezetekkel, továbbá az OTrT és a megyei övezetekre vonatkozó
szabályaival összhangban készült.
4.3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
A jelen módosítás a 3-as módosítás kivételével belterületen történik, művelésből kivett területen. A módosítások országosan
védett és védelemre érdemes természeti területeket nem érintenek. Natura 2000 terület a módosítás térségében nem
található. (Natura 2000 a Balaton vízmedre és a település déli részén található Ságvári dombok).
A Btv. szerinti ökológiai hálózat övezetei a módosítások területére nem fednek rá, így a terv az országos ökológiai hálózat
övezetire hatással nem lesz.
Az OTrT tájképvédelmi terület övezete érinti az 1-es és a 4-es módosítás területét. A hatályos Helyi Építési Szabályzat és
a Településképi rendelet vonatkozó előírásai ezekre a területekre is biztosítják a tájba illesztési szabályokat.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési terve szerinti Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezete csak határolja. 3. módosítás területét, de nem érinti.
A 4-es módosítás szerinti templomkertben található fenyőfák kivágása esetén a zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról,
használatáról, fenntartásáról és létesítéséről szóló 38/2020 (IX.28.) szóló önkormányzati rendelet szabályait kell betartani.
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A biológiai aktivitás érték (BA érték) szinten tartása
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 18.§-a alapján a biológiai aktivitásérték egyenleg fenntartását
igazolni kell az 1 hektárnál nagyobb újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg. Mivel a módosítás során új
beépítésre szánt terület nem jön létre, azért a BA érték szinten tartását nem kell igazolni.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a módosítások természetvédelmi, tájképvédelmi, ökológiai érdekeket nem
sértenek, a vonatkozó jogszabályokkal nem ellentétesek.
4.4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT
Siófok Város Önkormányzata az egyszerűsített eljárás megkezdése előtt megkeresi a környezet védelméért felelős
szervezeteket, hogy szükségesnek tartják-e a 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés elkészítését. A
beérkezett vélemények alapján dől el, hogy környezeti értékelés elkészítése szükséges-e.
A HÉSZ 67 és 73.§-a tartalmazza azokat a környezetvédelmi előírásokat, melyek betartása garanciát nyújtanak arra, hogy a
módosítással érintett területen környezetre káros hatású létesítmények ne épülhessenek.
A módosítások a 3-as kivételével már művelésből kivett, belterületi telkeken történnek. Új beépítésre szánt terület kijelölése
nem történik és egyik módosítás sem jár a beépítés intenzitásának növelésével. Az 1-es módosítás során a különleges
kereskedelmi területhez kerül hozzácsatolásra két lakóterületi beépítetlen telek az áruház parkolójának bővítése céljából, és
a zöldfelületi arány megtartása érdekében. A 2-es módosítás során beépítetlen gazdasági terület helyett kisvárosias
lakóterületi átsorolás történik, a beépítési mérték csökken (50 %-ról 30 %-ra) , a lakókörnyezetben egyértelműen kedvezőbb
az átsorolás. A 3-as módosítás a Bella állatpark területe, mely 2-es és 3-as minőségű szántó művelési ágú területek, azonban
a területen 2005 óta működik az állatpark, az állatkerti átminősítés művelésből történő kivonással nem feltétlenül jár. A 4-es
módosításnak, azaz Vt övezetben a beépítési mód megváltozásának és az 5-ös módosításnak, azaz a helyi kerékpárút
kialakítása a Csárda-réti patak mentén, a kereskedelmi szolgáltató gazdasági területből nem lesz jelentős hatása.
A tervezett módosítások megvalósulása esetén várható környezeti hatásokat az alábbiakban foglaljuk össze:
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.
Levegőminőségi besorolása alapján a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint Siófok közigazgatási területe nem tartozik egyik
kiemelt agglomerációs zónába sem, így az ország többi területére vonatkozó általános levegőminőségi kategóriák (10. zóna)
érvényesek. A Bella állatpark területén keletkező trágyát tárolóban gyűjtik és rendszeresen elszállítják. A park területén
bűzhatás nem tapasztalható, és a szomszédoktól sem érkezett ilyen panasz. A település levegőminőségére a módosítások
kedvezőtlen hatással nem lesznek.
Zajvédelem
A Kvt. 31.§.(1) bekezdése szerint „a környezeti zaj és rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett energiakibocsátásokra, 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 3-as módosítás területe zaj szempontjából kissé intenzívebb lehet időszakosan az
állatpark látogató forgalmától függően, azonban sem a kertes mezőgazdasági területre, sem a különleges állatkertre nincs
zajterhelési határérték megállapítva. A módosítások egyike sem idéz elő a környezetre ható zaj-és rezgésterhelést.
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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
A 3. módosítás szántóterületek igénybevételével járhat, azonban a 3 telek területén már 2005 óta állatpark működik, de a
művelésből történő kivonás csak a 014/18 hrsz-ú telken lévő épület esetében történt. Az Állatkerti átminősítéshez a
művelésből történő kivonás csak akkor szükséges, ha azt az engedélyező hatóság feltételül szabja.
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,
− 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.
A tervezett módosítások nem befolyásolják felszíni vizek, és felszín alatti vizek védelmét. A módosítással érintett telkek
teljesen közművesítettek, a 3-as terület közművesítése a funkciónak megfelelő mértékű, a zártkerti elhelyezkedéshez képest
vezetékes víz is rendelkezésre áll, a kommunális szennyvizet zárt tárolóban gyűjtik, és rendszeresen elszállítják.
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,
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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.

A módosítások a hulladékgazdálkodással összefüggő közösségi jogszabályok által meghatározott követelményeket nem
érintenek. A hulladékelszállítás közüzemű módon történik.
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.
Élővilág-védelmi szempontból a módosításoknak jelentős hatása nem valószínűsíthető, mivel a módosítások nagy része
települési térségben, belterületen helyezkednek el, Natura 2000 területet, védett természeti területet nem érintenek, azokra
hatással nincsenek.
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.
Az 1-es módosítás során – bár a két lakótelek átsorolásával (2560 m2)-el nő az összevont K-ker építési övezet területe azonban csak a parkolók bővítése tervezett, a lakóterületi átsorolás területén beépítés nem tervezett. A 2-es módosításnál
földszint + tetőteres, 6 lakásos épületek létesülnek, kisebb beépítési mértékkel, mint az átsorolás előtti Gksz övezetben lettek
volna építhetők. A 3-as módosításnál a beépítési paraméterek csökkennek, az állatkert beépíthetősége 2 %, a kertes
mezőgazdasági területen 3 %-al épülhetnek gazdasági épületek, tehát többlet építési lehetőséget a módosítás nem teremt.
A 4-es módosításnál csak a beépítési mód változik, a beépítésintenzitás a jelenlegi szabályokhoz képest nem nő. Az 5-ös
módosítás építési lehetőséget nem jelent.
Műemléket, műemléki környezetet, épített környezeti értéket a módosítások nem érintenek. A 4. módosítási területe régészeti
lelőhellyel érintett, azonban, csak a beépítési mód változik az építési övezetben, már burkolt területen történik az építés.
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 Siófok környezetminőségére a tervezett módosítások káros hatást nem okoznak.
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4.5. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT
Siófok város településrendezési terve (TRT) 2005-ben készült el, azóta többször módosításra került.
A jelen dokumentációban tárgyalt módosítási javaslatokhoz a következő közlekedés szakági leírást adjuk:
1. sz. módosítás: LIDL áruház, parkoló bővítése, belterület, 9034/1 és 9034/2 hrsz.-ú földrészletek
A terület túlnyomó részén működő áruház fő megközelítését a 7. sz. főúthoz történő csatlakozás biztosítja, mely lámpás
csomópontként van kialakítva. A főút mentén északra vasútvonal vezet, ezért a csomópont három ágú. Nyugatról balra
kanyarodó sáv van kialakítva, a főútról jobbra az egyenes sávból lehet kanyarodni. A csomópont nyugati részén gyalogos
átkelő van kialakítva, melynek folytatásában gyalogos átjáró van a vasúton keresztül. A tömb másik oldalát a Bláthy Ottó utca
határolja, 9036 hrsz.-on keresztül erre is működik kihajtó az áruházból, az utcán 5 t-ás súlykorlátozás van. Az érkező/elhagyó
teherforgalom a 7 sz. főút felől lehetséges.
A gyalogos forgalom a közterületeken elválasztott járdákon történik. A közlekedési felületek állapota jó.
A terület feltárása biztonságosan és forgalmi problémák nélkül működik. A parkolás területen belül megoldott; de a nyári
szezonban időszakosan közel megtelik a jelenleg 168 férőhelyes parkoló.
A 9034/1 és 2 hrsz.-ú területek az áruház tulajdonosának tulajdonában voltak, mint tartalék területek; a telkek egyesítésére
vonatkozó vázrajz elkészült. Az összevonás, illetve területbővítés parkoló bővítése miatt szükséges. Az elkészült
építési/átépítési tervek alapján 6 férőhely megszűnik és 30 létesül. A módosítás a közterületi csatlakozások átalakítását nem
igényli, a kismértékű parkolóhely bővítéssel a forgalom komfortja nő, minimális forgalom növekedés lehetséges, ezt azonban
a kapacitív és jó minőségű közlekedési kapcsolatok képesek fogadni és elvezetni.
2. sz. módosítás: Kométa 99 ZRt. telkének átminősítése, belterület, 6030 hrsz.-ú földrészlet
A terület jelenleg üresen áll, forgalma nincs, Gksz, azaz gazdasági övezetben fekszik, környezete lakóterület.
A területet nyugatról a Sió csatorna menti zöld sáv, délről lakótelkek, északról a hosszú Bajcsy Zsilinszky lakóutca, illetve
keletről a keskeny, egyirányú Kert utca határolja. A Bajcsy Zsilinszky utca védett a keresztező kisebb lakutcák felé, melyek
lakó-pihenő övezetbe tartoznak. A Bajcsy Zsilinszky utca rövid zsákutcaként ér véget a területnél, ahol az utca túlsó oldalán
a Munkaügyi központ kirendeltsége van kb. 10 parkolóhellyel. Az utca burkolatszélessége kb. 5,0 m, még a parkolók előtt
észak felé vezet a Jedlik Ányos utca, mely egyirányú terület felé, burkolatszélessége szintén kb. 5,0 m; a Kert utca szintén
dél felé egyirányú, az útburkolat szélessége csupán kb. 2,5 m. A gyalogos forgalom a közterületeken elválasztott járdákon
történik. A közlekedési felületek állapota jó.
Az átsorolással lakóterületbe kerülne a terület, ahol társasházak építését tervezik. Az új besorolásban a beépítési
paraméterek csökkennek, a beépítettség hasonló lesz a környezethez, a forgalom tekintetében is biztosan illeszkedőbb,
kevésbé terhelő lesz az új funkció. A területet környezetében a forgalmi rend megváltoztatása nem javasolt.
3. sz. módosítás: Bella Állatpark területének átminősítése, külterület, 014/16, 014/17, 014/18 hrsz.-ú földrészletek
A terület feltárása a 7 sz. főút Siófok-Szabadifürdő belterületén, az átkelési szakasz indulásánál leágazó lakott területet
határoló Szabadi úton keresztül, majd a Verebesi utcán keresztül történik. A Szabadi út felüljárón vezet át az M7 autópálya
fölött. Az állatpark évek óta működik, forgalma turisztikai időszakokban jelentősebb. A szabadi út burkolatminősége jó, a
felüljáró útpályája szűkített szélességű, a Verebesi utca részben földút. A parkolásra a területtel szemben lévő 012/1, 2, 3 és
016/14 hrsz,-ú telkek is használatban vannak, mint egyszerű földterületek. Kb. 100 parkoló személygépkocsi jelenti a terület
csúcsterhelését. A célforgalom szinte kizárólag személygépkocsi összetételű, kerékpáros forgalom minimális, gyalogos
látogató kevés; az üzemi teherforgalom elenyésző.
A kisbusz (részben az állatkerthez kötődő üzemeltetésű „Bella busz”, valamint normál autóbusz közlekedés volumene:
idényben napi 3-10 forduló, illetve néhány naponta 1-2 busz. Utóbbiak megfordulása a parkolókban történik tolatással.
Mindezek a forgalmi jellemzők az állatkert nyitva tartásának fő időszakára, azaz a tavaszi-nyári hónapokra érvényesek.
Az átsorolás révén új használat, volumennövekedés nem várható. A már most is működő használat igényei és hatásai a
következők szerint vizsgálandók:
- az oda vezető útvonal terhelése,
- parkolás.
- ezekkel összefüggésben esetleges szabályozási kérdések
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Kapacitás szempontjából nem állapítható meg probléma. Az átsorolástól függetlenül biztonsági okokból a Szabadi út 7 sz.
főút és M7 közötti szakaszán járda kialakítása javasolt. (Megjegyzés: Az állatkerthez képest hasonló nagyságú, de
közlekedési jellemzőit tekintve talán veszélyesebb átmenő forgalmat jelent a Verebesi utcában működő autóbontó.)
A parkolás tekintetében a tulajdonképpeni állatkert funkciókhoz rendelt létesítményeket (épületek, kifutók stb.) tartalmazó az
új övezetbe kerülő telkeken a beépítettséghez rendelt parkolók szükség esetén kialakíthatók. A most ezen a területen kívül
eső parkolásra használt mezőgazdasági területek területi/övezeti átsorolása nem javasolt, mivel a jelenlegi állapotnak
semmilyen zavaró hatása nincs, emellett cél a minél kevesebb mezőgazdasági terület végleges kivétele.
A 013 hrsz.-ú út szabályozási szélességének növelése az állatkert terület előtt felmerül annak érdekében, hogy a két irányú
forgalom, esetleg parkoló, (busz)forduló elférjen a közterület telkén. Ezek közül a szabályozási széleség 6,0 m-re növelése
javasolható, hozzátéve, hogy későbbi TRT módosításban a Szabadi útig tartó teljes szakasz szabályozása, továbbá
hasonlóan a 015 hrsz. szabályozása megvizsgálandó. A 015 hrsz felé még egy 6 m-el 45O-ban vett szabályozási vonal
javasolható 012/1 hrsz. telekből a 015 hrsz-felé történő fordulás érdekében. Forduló, parkoló kialakítása érdekeben nem
javasolt a közterület további növelése, egyszerűen ebben a helyzetben túlzás lenne, ha „belterületi” jelleggel kerülnének
kiszolgálásra a telek igényei. A 015 hrsz.-on a tovább közlekedés jogilag és (földúton) fizikailag is lehetséges; a parkolást és
fordulást vagy telken belül, vagy egyéb (bérelt) telkek, telekrészek használatával kell megoldania az állatkert telek
tulajdonosának/üzemeltetőjének.
4. sz. módosítás: Sarlós Boldogasszony Plébánia és templom bővítése, belterület, 9593 hrsz.-ú földrészlet
Korrekció, a terület feltárhatósága nem változik. Közlekedési igények/jellemzők nem változnak, beavatkozás nem szükséges.
5. sz. módosítás: Kerékpárút kijelölése, belterület, 10082/2 hrsz.-ú földrészlet
A terület(sáv) egy nagyobb beépítettlen terület északi része, mely a Sió csatornán lévő bukógátról induló Csárda-Réti patak
ágát követi.
A módosítás lényege, hogy a Sió csatorna menti országos kerékpárút kerüljön összeköttetésbe a Vak Bottyán utca (65 sz.
főút) térségével. A 6,0 m-es szabályozási szélességben két irányú kerékpárút biztonságosan elhelyezhető. A változás a
kerékpáros közlekedés szempontjából kedvező, káros hatása nincs.
4.6. KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT
A tervezett módosítások a település hírközlési elláthatóságát semmiben nem változtatják, új igényeket nem jelentenek.
A 3. sz. módosítás területén átvezető nagyközépnyomású gázvezeték védelmét és fenntartását a továbbiakban is biztosítani
kell.
A vonatkozó HÉSZ hírközlési előírások sem változnak, a hírközlési hálózat és berendezések elhelyezése nem korlátozódik.
4.7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény Örökségvédelmi Hatástanulmányra vonatkozó előírásai a Siófok
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 alapján a módosítási területek műemléket, műemléki környezetet nem érintenek.
A 4. módosítás területén (6593 hrsz) lévő templom helyi egyedi védelem alatt áll, így az arra vonatkozó szabályokat
fokozottabban be kell tartani ahogy a bővítéssel kapcsolatban is.
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A telek régészeti lelőhellyel is érintett. A 48082 azonosítójú, „vasútállomás előtt” elnevezésű lelőhelyen kora újkori temetőt
azonosítottak 1989-ben Forrás: (Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis). Az érintett 6593 hrsz-ú telken ma is
lehetséges a beépítés növelése a HÉSZ vonatkozó előírásai alapján, de a hatályos szabályok szabadonálló beépítést írnak
elő a templom beépítése alapján. Ez a beépítési mód változik zártsorúra, így a plébánia illetve a mögötte található étterem és
a templom között a két épülethez kapcsolódó módon valósulhat meg az építeni kívánt közösségi épület.
A régészeti lelőhellyel kapcsolatban az építési munkáknál a vonatkozó jogszabályok betartása kötelező. A beépítési mód
változása a régészeti lelőhelyre várhatóan nincs hatással.
A területre a fent idézett törvényi előírás miatt Örökségvédelmi Hatástanulmány készül, mely az egyszerűsített (korábbi
tárgyalásos) eljárásban véleményezendő tervdokumentációhoz mellékelünk.

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2022. SZEPTEMBER

SIÓFOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MELLÉKLETEK

Képviselő-testületi határozat
(A határozatban szereplő sorszámok nem egyeznek meg minden esetben
a jelen eljárásban szereplő sorszámokkal, ezt a Bevezető tartalmazza.)

Képviselő-testületi határozat a terv tartalmáról szóló Feljegyzésről
(a Véleményezési tervdokumentációban)
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