SIÓFOK SÓSTÓ ÜDÜLŐTERÜLET TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV A HÉSZ M3 I. JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ – 2021.11.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
a HÉSz M3 I. jelű módosításának megalapozásához
SIÓFOK VÁROS
Siófok-Sóstó Hunor utca-Zsolt utca-Megyer utcaVadrózsa utca által határolt tömb (2590/200 hrsz-ú
ingatlan) területére
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ - 314/2012. KORM. R. 15.§ ÉS 7.SZ. MELLÉKLET SZERINT

2021. NOVEMBER HÓ

TOPO PLAN Tervezőiroda Kft.
2040 BUDAÖRS, PATKÓ UTCA 1. IV.em.31.
Tel: +36 30/246-8132; +36 70/367-5331
TopoPlan Kft.

e-mail pocsok@gmail.com
1

SIÓFOK SÓSTÓ ÜDÜLŐTERÜLET TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV A HÉSZ M3 I. JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ – 2021.11.

TERVEZŐK NÉVSORA
VÉGZETTSÉG
SZAKTERÜLET

NÉV
JOGOSULTSÁG

Generáltervezés

Településtervezés

Táj- és természetvédelem,
zöldterületek,
környezetvédelem

TOPO PLAN Kft.
Tóthné Pocsok Katalin
ügyvezető
Tóthné Pocsok Katalin
vezető településtervező
TT1 01-5086
Horváth Krisztina
okl. építészmérnök
okl. településmérnök
településtervező
Tóthné Pocsok Katalin
okl. kertészmérnök(táj-és
kertépítész)
környezetgazdálkodási
szakmérnök
TK 01-5086

Készült a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 15.§ és a 7.sz. melléklet tartalmi követelményei
szerint.

TOPO PLAN KFT.
Székhely: 2040 Budaörs Patkó utca 1. IV. emelet 31.
E-mail: pocsok@gmail.com
Tel.: +36-30/2468-132 és +36-70-367-5331

2021. november hó

TopoPlan Kft.

2

SIÓFOK SÓSTÓ ÜDÜLŐTERÜLET TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV A HÉSZ M3 I. JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ – 2021.11.

A MÓDOSÍTÁS CÉLJA, ÉS HATÁSA:

Jelen Telepítési tanulmányterv a HÉSz M3 I. jelű módosításának megalapozásához, a
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 15.§ alapján és a 7.sz. mellékletének tartalmi követelményei
szerint készült. A Telepítési tanulmányterv rögzíti a terület adottságait, a településre készült
településrendezési tervi előzményeket, valamint feltárja a településre, és a területre
vonatkozó területrendezési tervek előírásait. A tanulmányterven belül el kell készíteni a
terület beépítési tervét, valamint meg kell fogalmazni a később készítendő
településrendezési tervek rendezési, szabályozási elveit. A tanulmánytervben tisztázni kell a
területen elhelyezhető épületek, létesítmények nagyságát, kapacitását, valamint a fejlesztés
következtében várható humán- és műszaki infrastrukturális (közlekedési és közműellátási)
fejlesztési igényeket.

A terület fejlesztője, a SIÓGARDEN Kft. megbízásából a Telepítési tanulmánytervet a Topo
Plan Tervezőiroda Kft. készíti.

A Siófok-Sóstó 2590/200 helyrajzi számú ingatlannak a hatályos településrendezési eszközök szerinti
besorolása ellehetetleníti a város belterületén lévő, zárvány terület fejlesztését/beépítését, tekintve,
hogy az előírt telekalakítási és beépítési paraméterekkel az ingatlan hosszabb ideje, illetve jelenleg és
várhatóan a továbbiakban rövid távon sem piacképes. Nincs kereslet a nagy alapterületű (1000 m2
feletti) építési telkekre.
A fenti ingatlantól északra fekvő területen, ahol 440-630 m2 -es építési telkek kerültek kialakításra - a
hatályos szabályozásnak megfelelően - jelentős fejlesztések történtek. Megvalósult, illetve kiépítés
alatt van a teljes infrastruktúra. A terület magas minőségű beépítése gyors ütemben halad. A terület
közkedvelt lett az építeni szándékozók körében. További igény mutatkozik ezen területtel megegyező
szabályozású építési telkekre. Erre a célra a már megkezdett fejlesztés déli irányú továbbvitele, a
2590/200 hrsz-ú ingatlanon történő folytatása mutatkozik célszerűnek.
A településszerkezet szempontjából kívánatos, hogy a 2590/200 hrsz-ú ingatlan ne ékelődjön be
tartósan hasznosítatlan beépítésre szánt területként a már beépített és beépülő területek közé,
hanem a szomszédos területek infrastruktúrája, különösen az úthálózat összekötésre kerüljön.
A Siófok-Sóstó Hunor utca-Zsolt utca-Megyer utca-Vadrózsa utca által határolt tömb (2590/200 hrszú ingatlan) hasznosítását, beépítését a hatályos településrendezési eszközök szerinti Üü jelű
üdülőházas területfelhasználása, illetve az Üü-2-sz jelű építési övezeti szabályozása megnehezíti,
mert az ebben az övezetben építhető üdülőingatlanok iránt a terület övezeti módosítását érintő
legutóbbi 2016. évi módosítás óta eltelt néhány éves időszakban sem volt érdeklődés.
A terület fejlesztése tekintetében azonban további igény mutatkozik a módosítási kérelemmel
érintett 2590/200 hrsz-ú, Hunor utca-Zsolt utca-Megyer utca-Vadrózsa utca által határolt tömb
területén, a tömbbel szomszédos Üh jelű hétvégi házas területekkel megegyező szabályozású építési
telkekre.
A területen jelentkező építési igényeket figyelemmel kísérve, a terület fejlesztőjeként kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a Hunor utca-Zsolt utca-Megyer utca-Vadrózsa utca
által határolt tömb, 2590/200 hrsz-ú ingatlan területének az Üü jelű üdülőházas
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területfelhasználásból, illetve az Üü-2-sz jelű építési övezeti kijelölésből Üh jelű hétvégi házas
területfelhasználásba, valamint Üh-1-sz jelű üdülőházas építési övezetbe történő átsorolását.
A társaság tulajdonát képező utakon saját költségen került kiépítésre a teljes infrastruktúra.
Településszerkezeti szempontjából is kívánatos, hogy az övezetmódosításra javasolt, még
hasznosítatlan tömb területével szomszédos területek infrastruktúrája, különösen az úthálózat
összekötésre kerüljön.

Hatályos településrendezési eszközök



49/2005. (IV.28.) számú képviselőtestületi 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)

Siófok, Szabadisóstó magasparttól délre fekvő Hunor utca-Zsolt utca-Megyer utca-Vadrózsa utca által
határolt belterületi tömb Üü/07 jelű üdülőházas területfelhasználásban kijelölt, valamint Üü-2-sz jelű
üdülőházas építési övezetben szabályozott terület a hatályos településrendezési eszközökben.

hatályos településszerkezeti terv

településszerkezeti terv módosításának tervezete

A Siófok-Sóstó Hunor utca-Zsolt utca-Megyer utca-Vadrózsa utca által határolt belterületi tömb
(2590/200 hrsz-ú ingatlan) a szomszédos területekhez hasonlóan, Üh/0,2 jelű hétvégiházas
üdülőterületbe kerülne átsorolásra.
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hatályos szabályozási terv

szabályozási terv módosításának tervezete

A módosításra javasolt tömb területe az Üh-1-sz jelű építési övezetbe kerülne átsorolásra, a területtől
északra és keletre fekvő területekkel megegyezően.
HÉSZ 2. számú melléklet
A területre hatályos Üü-2-sz jelű építési övezetben betartandó telekalakítási és beépítési
határszámok:

HÉSZ 2. számú melléklet
Az Üh-1-sz jelű építési övezetben betartandó telekalakítási és beépítési határszámok a HÉSZ 2. számú
melléklete alapján:
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Az övezetmódosítással a területre vonatkozóan:
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 25% nem változik.
A megengedett legnagyobb építménymagasság 9,5 méterről, 6,0 méterre csökken.
A zöldfelület előírt legkisebb mértéke 40%-ról 50%-ra növekszik.
A városi főépítész javaslatára a zöldterület kijelölése áthelyezésre kerül a terület súlypontjába. A
tervezett telekalakítás:

A településrendezési eszközök módosítása során - szakági tervezők bevonásával - és az érdekelt
államigazgatási szervek véleményének kikérésével vizsgálandók az alábbiak:


A tervezett módosítás Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló
2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.), valamint azon belül a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet Területrendezési Tervére (a továbbiakban: BKÜTrT.) vonatkozó előírásaival és a
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019.
(VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) vonatkozó előírásaival való
összhangjának igazolásakor elegendő-e a települési térségbe tartozó módosítási terület esetén a
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területtel érintett, a módosítás szempontjából releváns övezeti szabályozás szerinti megfelelőség
vizsgálata.

Biológiai aktivitásérték (BAÉ) egyensúly
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.) 7.§ (3) b)
pontja szerint, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg, a település
közigazgatási területének biológiai aktivitásértéke, az átminősítés előtti aktivitásértékhez
képest nem csökkenhet. A tervek készítésekor, a területek biológiai aktivitásértékét, a
9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet, mint a törvényben hivatkozott külön jogszabály előírásai
szerint kell számítani.
A TSZT módosul, a már kijelölt üdülőházas üdülőterület tömbjében kijelölt zöldterület helye
a tömbön belül megváltozik, áthelyezésre kerül a terület súlypontjába, így a hatályos TSZT-én
a zöldterület helyén új beépítésre szánt terület kijelölésére kerül sor.
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 78.§
(5) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy „Településrendezési eszköz 2027. június 30-ig történő
módosításakor a területek biológiai aktivitásértékének számítása sorána 9. mellékletet kell
alkalmazni azzal, hogy az építési övezetek alatt beépítésre szánt területeket, az övezetek
alatt beépítésre nem szánt területeket kell érteni.
A 9. melléklet szerint az üdülőházas üdülőterület értékmutatója: 2,7, a hétvégi házas
üdülőterület értékmutatója 3,0. Azaz a biológiai aktivitás érték pozitív irányban változik a
módosítással.
TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
A tervezett módosítássalérintettterület nem érintett az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló
14/2010. (V. 11.) Korm. rendelet szerinti EU-normatívák alapján meghatározott „Natura2000”
területek körével. A módosításra tervezett terület nem része országos jelentőségű védett, védelemre
tervezett természeti területnek és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény(Tvt.) 23.§ (2)
bekezdés szerinti ex lege védett területnek, valamint az országos ökológiai hálózat övezeteinek sem.
A módosításra tervezett terület a BKÜTrT11/1. mellékletében ábrázoltak szerint nem érintett a
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével. Az MvM rendelet 3.
mellékletében lehatárolt Tájképvédelmi terület országos övezetének azonban része.
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BKÜTrT
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezete

MvM rendelet 3. melléklet
Tájképvédelmi terület övezete

Az MvM rendelet tájképvédelmi terület övezetére meghatározott övezeti előírások alapján a helyi
építési szabályzatban, illetve a településkép védelméről szóló rendeletben meg kell határozni a
területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat az építmények
kialakítására vonatkozó helyi szabályokat, köztük a tájba illesztés követelményét. A Tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő terület övezete nem érinti a területet, így a BKÜTrT 81.§ szerinti
előírások nem relevánsak.
A terv megvalósulása Siófok Város településszerkezetét, tájhasználatát, a környezet jó minőségét
nem befolyásolja kedvezőtlenül, örökségvédelmi, épített értéket nem érint.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság előzetes véleménye a tervmódosításról szóló
tájékoztatás alapján várhatóan az, hogy a tervezett változás természetvédelmi szempontból nem
eredményez kedvezőtlen környezeti hatást, ezért a környezeti vizsgálat elkészítése táj- és
természetvédelmi okokból eredően várhatóan nem lesz szükséges.

KÖRNYEZETVÉDELEM
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet
(továbbiakban: KV. Rendelet) hatálya alá tartozik. A KV. Rendelet 1. § (3) bekezdés szerint a terv
megvalósításának várható környezeti hatása jelentőségének alapján dönthető el a környezeti
vizsgálat szükségessége. A terv, illetve program megvalósítása várható környezeti hatásának
jelentőségét, a környezeti vizsgálat készítésének szükségességét KV. Rendelet 4. § (1) bekezdése
szerint a rendelet 2. számú mellékletében foglalt szempontok figyelembevételével kell vizsgálni.
A KV. Rendelet 4.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, a 2.sz. mellékletben foglalt
szempontok alapján értékelve a változtatásokata környezeti vizsgálat lefolytatása várhatóan nem
szükséges. A tervmódosítás eljárásának megindításakor a KV.Rendelet 1. § (3) (a), 4. § (2) bekezdése,
valamint 3. számú melléklet II. pontja alapján az Önkormányzat megkéri a környezet védelméért
felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről, hogy a hatáskörükbe tartozó
környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás.
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Levegőtisztaság-védelem
A tervmódosítások területén új beépítésre szánt terület kijelölésére csak kismértékben, a tervezett
zöldterületnek a területnek a súlypontjába való áthelyezése okán kerül sor. A módosítással érintett
területeken légszennyező pontforrás nincs és a területhasználat változás kapcsán sem várható új
bejelentés kötelezett légszennyező pontforrás létesítése.
A terv területén és a környezetében a gázellátás biztosított. A gázfűtésből eredő légszennyezőanyag
kibocsátás a környezeti levegő minősége, védelme szempontjából a legkedvezőbb megítélésű, mert az
égés jó szabályozási lehetősége mellett a szén-monoxid kibocsátás kismértékű, a gáz kéntartalma
minimális, így gyakorlatilag kén-dioxid nem keletkezik, szilárdanyag kibocsátással nem kell számolni.

Felszíni-, felszín alatti vizek védelme, talajvédelem
Az MvM rendelet 4. melléklete által megállapított Vízminőség-védelmi terület övezete szerint Siófok
területe, így a módosításra tervezett terület is érintett.
Siófok Város „a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések
besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a fokozottan érzékeny felszín alatti
vízminőség-védelmi területen fekszik. A szennyeződésérzékenység miatt a terület hasznosításakor,
építésekor fokozott figyelemmel kell gondoskodni arról, hogy a talaj, a földtani közeg, a felszín alatti
vizek ne szennyeződjenek. A területhasználat a felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny területi
meghatározás miatt az MvM rendelet 5. §-a Vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó övezeti
előírásai és a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet előírásai mellett korlátozott.
A módosításra tervezett terület szennyvízcsatorna közművel ellátott, illetve a terület további
beépítését követve a közmű hálózat bővíthető. A területen kívül, a beépített terület északi határa
mentén lévő felszínmozgással veszélyeztetett magaspart közelsége miatt a felszíni vizek rendezett
elvezetésére fokozott figyelmet kell fordítani. A terület sajátos adottságaihoz igazodó felszíni
vízelvezetés műszaki megoldási javaslatait a közművesítési, hírközlési javaslatok szakági alátámasztó
munkarész tartalmazza részletesen.A Balaton vízminőségének védelme érdekében a csapadékvíz
elszennyeződését, a szennyezett víz talajba, vagy felszíni vízbe kerülését meg kell akadályozni. A
befogadó vízminőség-védelme miatta csapadékvizet az élővízbe vezetni a felszíni vizek minősége
védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő
minőségben és módon, csak hordalékfogó műtárgy közbeiktatásával lehet. A szénhidrogénszennyezéssel veszélyeztetett területeken vízzáró burkolatot kell létesíteni, a burkolt felületen
összegyűjtött csapadékvizet szénhidrogén fogó műtárgyon keresztül lehet csak a csapadékvíz
elvezető hálózatba juttatni.
A tervezett változtatások a környezetvédelmi előírások betartásával folytatott területhasználat
esetén a felszín alatti vizek állapotát nem veszélyeztetik.

Zaj- és rezgésvédelem
A módosításra tervezett területen kialakításra kerülő védendő építmények (lakó-, üdülő-),
létesítmények (zöldterület) zavartalan működéséhez szükséges feltétel, hogy az építményt,
létesítményt érő környezeti zaj- és rezgéshatások, a környezet jelenlegi állapota kedvezőtlenül ne
változzon. Az érintett védendő építményt, létesítményt zavaró zajos, rezgést keltő tevékenységeket
távol kell tartani.
A települési környezeti zajvédelem követelményeit a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet és a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
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szóló 27/2008. (XII.3) KVvM-EüM együttes rendelet előírásai határozzák meg. A közlekedési eredetű
zaj- és rezgésterhelés ellen védendő vegyes területek megengedett zajterhelési határértékei a
vonatkozó jogszabály szerint lakóutcától, átmenő forgalom nélküli kiszolgáló úttól származó zajra
60/50 dB nappal/éjjel értékek, az országos közúthálózatba tartozó mellékutaktól, a települési
önkormányzat tulajdonában lévő gyűjtőutaktól, a vasúti fővonaltól és pályaudvarától származó zajra
65/55 dB nappal/éjjel értékek. A közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés ellen védendő üdülő
területek megengedett zajterhelési határértékei lakóutcától, átmenő forgalom nélküli kiszolgáló úttól
származó zajra 50/40 dB nappal/éjjel értékek, az országos közúthálózatba tartozó mellékutaktól, a
települési önkormányzat tulajdonában lévő gyűjtőutaktól származó zajra 55/45 dB nappal/éjjel
értékek, a vasúti fővonaltól és pályaudvarától származó zajra 60/50 dB nappal/éjjel értékek.
Az üzemi eredetű zaj- és rezgésterhelés ellen védendő vegyes területek megengedett zajterhelési
határértékei a vonatkozó jogszabály szerint 55/45 dB nappal/éjjel értékek. Az üdülő területek üzemi
zajterhelésének megengedett zajterhelési határértékei 45/35 dB nappal/éjjel értékek. Az épületek
zajtól védendő helyiségeiben megengedett egyenértékű A-hangnyomásszinteket a ZHR 4. számú
melléklete tartalmazza. A tervmódosítás területén üzemi zajforrás nincs és annak létesítése, így
üzemi eredetű határérték feletti zajterhelés a távlatban sem várható.
A tervezett változtatások a környezeti zajállapot jellemzőit nem befolyásolják jelentősen.
Hulladékgazdálkodás
A városban és a módosítás területén a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás feltételei adottak. A
szervezett szemétszállítást szolgáltató bevonásával az önkormányzat biztosítja. A kommunális
hulladék a divízió által üzemeltetett zamárdi hulladékkezelő-ártalmatlanító telepre kerül.
A területen nincs termelő-szolgáltató gazdasági tevékenység, így termelési hulladék nem keletkezik.
KÖZLEKEDÉSI ADOTTSÁGOK ÉS JAVASLAT
Siófok közlekedési rendszerét, ill. a város kialakítását nagyban befolyásolja a Balatonnal és egymással
is közel párhuzamosan futó 30-as számú Székesfehérvár – Siófok – Gyékényes (10+54,60 – 11+95
szelvényei között) vasútvonal, a 7 sz. főútvonal és az M7 autópálya, amelyek három, markánsan
elkülöníthető részre darabolják a várost, így ezek között erősen korlátozott az átközlekedési
lehetőség.
A terület Siófok északkeleti részén terül el. Az országos közutakhoz kapcsolatát a délkeleti irányból
határoló 7-es főút adja. A hozzá legközelebb eső vasúti megálló hely Szabadisóstó megálló. A Balaton
parthoz vezető, a vasúton átkelő legrövidebb útvonalat a Vadrózsa utca - Vasúti utca jelenti.

Közúti közlekedés
A jelenleg zárvány területen kijelölt új közúthálózati elemek a szomszédos területeket ellátó
struktúrájához igazodnak, ahhoz hasonlóan lakó-pihenő övezet jelölést kapnak. A módosításra
tervezett, 440-680 m2 körüli méretű telkekből álló üdülőterület kiszolgálását a kialakult, illetve épülő
és a területen belül tervezett új úthálózat biztosítja.
A tervezett utcákban, a lakó- pihenő övezet minősítésre tekintettel a közlekedési létesítmények
engedélyes terveinek készítése során sebességcsökkentő eszközök tervezése ajánlott, különös képen
a Hunor utca, Vadrózsa utca kereszteződésére. A terület az országos közút hálózathoz a Hunor utca,
7. számú főút csomópontján keresztül kapcsolódik.
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Keresztmetszeti kialakítás:
Tervezési osztályba sorolás:
Szabályozási szélesség:
Csomóponti területigény:
Forgalmi sávok:

B.VI.B
14m
rálátási háromszögek szabadon hagyásával szabályozási szélességen
belül biztosítandó.
2,75 m, irányonként 1-1 sáv.

A tervezési területről északra fekvő területen az infrastruktúra kiépítése a fejlesztő által megtörtént,
az önkormányzat által támogatott, alábbi tervek alapján:
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A tárgyi tervezési területen az újonnan szabályozott - tömböt 3 részre osztó - utak esetében is a
fenti mintakeresztszelvények alapján kerül megvalósításra az infrastruktúra.

Parkolás
A gépjárművek elhelyezését alapvetően az építési telken belül, vendég (látogatói) forgalom esetén
alkalomszerűen a közlekedési közterületen belül is lehet biztosítani. A járművek (gépjárművek,
kerékpárok) elhelyezésének kialakítását az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerint szükséges megvalósítani.
Közösségi közlekedés - Autóbusz
A területen a beépülésével párhuzamosan szükség lehet új buszmegállópár kiépítésére a Hunor utcai
kereszteződés közelében.
Közösségi közlekedés - Vasút
A kötött pályás közlekedés a tervezési területet nem érinti.
A legközelebb eső vasúti megálló hely Szabadisóstó megálló. A Vadrózsa utca - Vasút utca útvonalon
beavatkozási terület járművel, gyalog, és kerékpárral egyaránt megközelíthető.
Kerékpáros közlekedés
Lakó, pihenő övezetben különálló kerékpáros infrastruktúra kiépítésére nincs szükséges. Az utcákban
épülő sebességcsökkentő eszközök kialakítása során a kerékpáros barát megoldások választása
javasolt.
Gyalogos közlekedés
A javasolt mintakeresztszelvényeken a gyalogjárdák helyét feltűntettük, de lakó, pihenő övezetben
különálló gyalogos infrastruktúra kiépítésére nem szükséges.

KÖZMŰVESÍTÉSI-, HÍRKÖZLÉSI ADOTTSÁGOK ÉS JAVASLAT
A Szabadisóstó városrészben fekvő, jelenleg beépítetlen terület teljes közműellátással rendelkező
környezetben helyezkedik el. A hatályos rendezési eszközökben a terület üdülőházas beépítésre
javasolt. A tervezett módosítás során a tömb új telekalakítással és feltáró úthálózat kialakításával a
Vadrózsa utca folytatásaként, a Vadrózsa utcától délre is hétvégi-házas üdülő terület lesz.
TopoPlan Kft.
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A javasolt módosítást követően megvalósítható beépítés számára a közműellátásának a megoldása
szükséges, amely a környék utcáiban haladó közművek továbbépítésével valósítható meg.
A tervezett új területhasznosítás komfort igénye és a környezetvédelmi követelmények, valamint a
tágabb terület magas-parti elhelyezkedése is a szomszédos területekhez hasonlóan a teljes
közműellátás kiépítését igényli. A teljes közműellátásra a vízellátás, a közcsatornás
szennyvízelvezetés, a csapadékvíz elvezetés, a villamosenergia ellátás és a földgázellátás (vagy
villamosenergia+megújuló energiahordozó) biztosítása szükséges. Az EU irányelvei alapján
Magyarország is elfogadta, hogy az energiaszükséglet csökkentésére új épület építése esetén már
törekedni kell a közel passzívház hőfogyasztású épületek építésére és az energiaszükségletek jelentős
hányadának a megújuló energiahordozóból történő helybeni előállítására.
A prognosztizált igények kielégítésének feltétele a megfelelő paraméterű bekötések kiépítése a
rendelkezésre álló kiépített hálózatokról, közművenként. Az ellátás további feltétele, ha a beépítés
megvalósítása beruházási projekt keretében és nem egyéni telkekként történik, vízi közműveknél a
közműfejlesztési hozzájárulás befizetése alaphálózat fejlesztésre. Az energiaközműveknél és az
elektronikus hírközlésnél is az ellátás feltétele a szolgáltatókkal a szolgáltatói megállapodás
megkötése, amelyben a szolgáltató az ellátás műszaki-gazdasági feltételeit rögzítheti.
Vízellátás
A javasolt területhasznosításhoz már korábban prognosztizált 72 m3/nap ivóvíz minőségű vízigényt a
közhálózatról kell biztosítani. A terület ivóvíz ellátására a módosításra javasolt tömb keleti oldalán, a
2590/151 és 2590/181 hrsz-ú utak telkén haladó NÁ 90-es KPE vezeték, valamint a tömb nyugati
oldalán a 2590/21 hrsz-ú út telkén haladó NÁ 110-es KPE vezeték áll rendelkezésre. A várható
igények kielégítése részben közvetlen ezekről a vezetékekről, részben a vezetékek javasolt feltáró
úton történő továbbépítésével megoldható.
A vezetékekre az előírások szerinti tűzcsapok felszerelése részben megoldott, részben elhelyezendő.
A ténylegesen szükséges tüzivíz ellátást a továbbtervezés során lehet pontosítani. Amennyiben a
közhálózatról vételezhető vízmennyiséggel a tüzivíz igényt nem lehet kielégíteni, akkor telken belüli
tüzivíz tároló medence létesítésével kell a megfelelő mennyiség biztosítását megoldani.
A vízellátás vonatkozásában is a fenntarthatóság nagyon fontos szempont, ezért a zöld felület nem
ivóvíz minőségű öntözővíz igényét nem javasolt a közhálózatról vételezni. Öntözésre helyi
vízbeszerzés, kút kiépítése javasolt. Kút létesíthető a tervezési területen belül. Meg kell jegyezni,
hogy a kút létesítése az ágazati előírások szerint engedély köteles. Évi 500 m 3 vízvételezésig és ha
egyéb korlátozás a területet nem érinti a jegyző adhatna ki engedélyt, a felett már vízjogi engedéllyel
lehet csak a helyi víztermelést megoldani.
Szennyvízelvezetés
A vizsgálatok szerint a térségben elválasztott rendszerű vízelvezetés üzemel. A terület magas parti
elhelyezkedése miatt a szennyvíz és csapadékvíz elvezetés gondosabb megoldása szükséges.
A területről elvezetendő szennyvizek befogadására a 2590/151 és 2590/181 hrsz-ú utak telkén,
valamint a 2590/21 hrsz-ú út telkén is 20-as átmérőjű KGPVC gravitációs csatorna áll rendelkezésre. A
vasút menti utcában a 2590/150 hrsz-ú telken jelenleg üzemelő szennyvízátemelő műtárgy a terület
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keleti oldala felöl a szennyvizek befogadására figyelembe vehető. A gravitációs csatornák, illetve a
szennyvízátemelő műtárgytól nyomócsatorna a továbbszállítást a település hálózati rendszerén
keresztül a szennyvíztisztító telepig biztosítják.
A tervezett új beépítés korábban prognosztizált 64 m3/nap szennyvizét részben a meglevő, részben a
feltáró utakon kiépítendő csatornaszakaszok vezetik el. A közhálózatra való csatlakozás a
továbbtervezés során pontosítható, a terület topográfiai adottságára tekintettel lehet, hogy újabb
szennyvízátemelő műtárgy elhelyezési igénye is felmerül. Amennyiben átemelő műtárgy létesítése
válna szükségessé, az csak olyan korszerű berendezéssel valósítható meg, amely a tervezett új
beruházást semmilyen (zaj, bűz, stb) hatással ne terheli.
Csapadékvíz elvezetés
A tervezett beépítés megvalósításával, mivel a terület jelenleg beépítetlen a burkoltsági arány
növekedni fog, s ezzel növekszik az elvezetendő csapadékvíz mennyisége is. A terület topográfiai
adottsága miatt jelenleg is érzékeny a csapadékvíz elvezetés megoldására, ezért kellő gondossággal
kell a csapadékvíz elvezetést megoldani. A szikkasztás a magas parti elhelyezkedés miatt nem
kedvező, nem javasolt, ezért telkenként csapadékvíz gyűjtő medence létesítési igényével kell
számolni. A feltáró úthálózaton nyílt árkos vízelvezetést kell kialakítani, amelybe a házi medencékből
késleltetve és fékezetten lehet a túlfolyó vizeket kivezetni.
Az utcai vízelvezetést biztosító nyílt árkokat az útépítéssel egyidejűleg kell kialakítani. A nyílt árkok
hidraulikailag rendezetten építendők, hogy a vízelvezetés megoldható legyen, ne maradjon a nyílt
árkokban sem pangó víz.
A térség jelenlegi csapadékvíz elvezetési rendszeréhez kell csatlakozni, amelynek pontos helye a
továbbtervezés során pontosítható. A továbbvezetést a befogadóig felül kell vizsgálni, mivel a
környezetvédelmi elvárások, a Balaton vízminőség védelme gondosabb csapadékvíz elvezetést
igényel. A gondosabb csapadékvíz elvezetés kiépítését a terület topográfiai és geológiai adottságai is
szükségessé teszik.
Energiaellátás
Részben az érvényes előírások teljesítésére, részben a fenntartási költségek csökkentésére az
energiaellátás jelentős hányadát megújuló energiahordozó hasznosításával javasolt megoldani. Erre a
napenergia hasznosítása ígér kedvező megoldást. Nagyon kedvező adottság, hogy a szezonálisan
intenzívebben igénybe vett időszak a napenergia rendelkezésre állásával egybe esik.
A napenergia hasznosítására napkollektor és napelemek telepítése szükséges, amelyek elhelyezése a
tervezett beépítés tetőszerkezetére javasolt. A napkollektor a használati melegvíz termelésre
hasznosítható, a napelemek pedig villamosenergia termelésre alkalmasak. Az ad-vesz rendszer
segítségével éves kiegyenlítéssel a villamosenergia felhasználás jelentősebb hányadát tudja
biztosítani.
Az energiaellátásra a vezetékes energiahordozók rendelkezésre állnak. A villamosenergiával a
világítási és erőátviteli igények elégíthetők ki, a földgáz a termikus célú energiaigények kielégítését
biztosítja kiegészítve a megújuló energiahordozókkal termelhető energiát.
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Villamosenergia ellátás
A korábban prognosztizált 511 kW villamosenergia igényből a megújuló energiahordozóval történő
villamosenergia termelés hatására várhatóan mintegy 358 kW közhálózati vételezés szükséges. A
szükséges villamosenergia igény kielégítésére egy új fogyasztói transzformátor állomás elhelyezési
igénye is indokolt lehet. Erre kedvező telepítési lehetőséget a zöldterületi hasznosításra javasolt
terület környezetében célszerű biztosítani.
A továbbtervezés során, a tényleges igény ismeretében lehet a szolgáltatóval egyeztetve az ellátást
megoldani. A tényleges energiaigény függvényében kell a transzformátor állomás telepítési helyét is
pontosítani. A szükséges kiváltást és hálózatfejlesztést a továbbtervezés során a szolgáltató
nyilatkozata alapján lehet meghatározni.
Részben a transzformátor állomásról indítható a kisfeszültségű elosztó hálózat, részben a környékben
kiépített kisfeszültségű elosztóhálózat építhető tovább. Új hálózatépítés a VET-ben előírtak szerint
már csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető.
A feltáró és csatlakozó út közvilágításának a kiépítését is meg kell oldani, amelyet a település hálózati
rendszeréhez csatlakozással kell megvalósítani.
Földgázellátás
A termikus energiaellátásra a földgáz használata javasolt, de meg kell említeni, hogy ma már egyéb
termikus energiaellátási lehetőségek is rendelkezésre állnak, pl hőszivattyú-napelem kombinációval a
teljes termikus energiaigény kielégíthető. Így a korábban prognosztizált 79 nm3/h földgázigény, ha
annak tényleges igénye a továbbtervezés során felmerül, annak a közhálózatról való kielégítése, a
szolgáltatóval kötendő megállapodás megkötése, illetve az abban előírtak teljesítését követően a
jelenleg üzemelő közhálózatról kiépítendő csatlakozással megoldandó.
A közhálózati csatlakozás középnyomású elosztóhálózatról építhető ki, így a területen belül házi
nyomáscsökkentő létesítési igényével kell számolni.
Elektronikus hírközlés
A várható beruházás megvalósítását követően az elektronikus hírközlésben a vezetékes hálózat is
fontos szereplő marad, amelyen keresztül az adat és információ átvitel kedvezően megoldható. A
térségben kiépített hálózati rendszer továbbépítésével lehet a várható igényeket kielégíteni.
Az elektronikus hírközlési igények kielégítése alanyi jogon kötendő megállapodások alapján, a
választott szolgáltató saját beruházásaként megoldott műszaki háttér biztosításával történik.
A nem vezetékes elektronikus hírközlési ellátás kedvezően megoldható, mivel a szomszédos
területen jelenleg is üzemel elektronikus hírközlési létesítmény. Így új telepítési igény esetén, a
szomszédos területen lehet telepítési helyet találni.
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ÖRÖKSÉGVÉDELEM

2001. évi LXIV. törvény 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."
Siófok város teljes közigazgatási területére a Településfejlesztési koncepcióhoz 2015.
áprilisában örökségvédelmi hatástanulmány készült (Terra Stúdió Kft.)
A módosítás hatálya alá tartozó területek nem érintenek régészeti lelőhelyet, sem
műemléket, sem műemléki környezetet.
A módosítás hatálya alá tartozó területek helyi művi értéket, helyi védett területet sem
érintenek.

ÖSSZEFOGLALÁS:

A tanulmányterv szerint a tervezett beruházás megvalósítása érdekében szükséges a
településrendezési eszközök (TSZT, HÉSz és SZT) módosítása. A Képviselő-testület a
tanulmányterv elfogadásával egyidejűleg támogatja a Siófok-Sóstó Hunor utca-Zsolt utcaMegyer utca-Vadrózsa utca által határolt belterületi tömb, a 2590/200 hrsz-ú ingatlan
területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását, valamint hogy a településrendezési
eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló314/2012.(XI.8.) Korm. rend. 32. §-ban és 42. §- ban foglaltak
alapján, ún. tárgyalásos eljárás keretében történjen.
A Siófok-Sóstó Hunor utca-Zsolt utca-Megyer utca-Vadrózsa utca által határolt belterületi
tömb, a 2590/200 hrsz-ú ingatlan területére vonatkozóan, Siófok Város alábbi hatályos
településrendezési eszközeinek módosítása szükséges:
 49/2005. (IV.28.) számú képviselőtestületi 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)
A hatályos településrendezési eszközök módosítása keretében a Hunor utca-Zsolt utcaMegyer utca-Vadrózsa utca által határolt tömb, a 2590/200 hrsz-ú ingatlan területe az Üü
jelű üdülőházas területfelhasználásból, illetve az Üü-2-sz jelű építési övezeti kijelölésből Üh
jelű hétvégi házas területfelhasználásba, valamint Üh-1-sz jelű üdülőházas építési övezetbe
kerül átsorolásra.
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