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Tárgy. Ügyféli nyilatkozat ,,A Balaton újüzemeltetési rendjéhez szükségeó
íejlesztések - medeikotrasok'' c. projékt
kapcsán indult kornyezeti hatasvizsgátati
eIjárósban

Hivatkozási szám: VE-O9/KTF/OO58 4-8] l 2021.

Az országos VÍzÜg_l_FŐigazgatósóg (1012^ Budapest, Márvány utca 1/d,, tovóbbiakban: oVF)megbízásából a V|Z|TERV Environ t<t. 1++OO Nyirei;yr,ázá, §.oCÉ"nvi ,táá is,; rl.d még: TervezőIroda) végzi ,A Balaton Új Ü_zemeltetésirendjtrr"ÍiiÜr.léies fejlesztések - Mederkotrások,,
!i19 Orojet<t (tovóbbiakbair:.Projek0 előkésirtéri, téi"u.?iiirrunkólatait. Az eIőkészítésifeladatok
['J,i.rl?l3#,r" 

kivitelezés inegkezdéiér,"i'';r;klég;, veglógós -náűi?gi 
"ngóóóüóli

A Projekt vonatkozásában kÖrnyezeti,ha|ásvizsgálati eljárás indítását kezdeményeztük ahatáskÖrrel rendelkezŐ, ilietékes Veszprém M9oveixor*anyr,.riuutg.Jliiit""aoÓLxnun, Hatóság),kÖrnYezetvédelmi engedély kiadása'éroet<ébÉ". n. 
"ria,a= 

-id,zl. já.rai)r napján, VE_09iKTFl0O5S4-1Bl2a21 ügyíratszómon lnOÚlt. "r"

A Hatóság a Tervezó lrodához 2021. mőrcius hÓ,1. napjával érkezett, VE-O9/KT F/ao5}4-23l2o21,ÜgYiratszómú véqzésével elrendelte az ellaraiuaÉá' lJrmegj.ráttgatai iartasat, személyesjelenlétet mellőzve, Ennek értelmében 
.1z 

"arintett 
"yiváno.ság megtehette észrevételeit,feltehette kérdéseit elektronikus úton, 2021. Áá;;i* ái'.'"Jö;aig

Az eljórás sorón a Hatósóg részéről 2021. április12. napján, VE-Og/KTF loo5}4_87/2a21. számon,ÜgYféli nYilatkozattételre felszólító végzé_s Orxere]irieihezvételtőr iiáÁi,toti 5 napos, azaz2021, áPrilis 19. T9Pjá19. terjedő be-lvújtási 
-r,iiiriJor"l. A végzés alap.ján az érintettnYilvánossá g részéről o-eeitezeit észrevéíe-i"et<m"gi;l;;;lása a feladatunk.

o VonYarcvashegy Nagyközség Önkormányzata által tett észrevétet

Zagyterek
Az Önkormónyzat Óltsl hivatkozott, d keszthelyi rnedencét é,s érséEét érintó rnederkotrósi észagYelhelYezésifeladatok végrehaitása tórEyádán i-o;o.i}6" 12én megtartott egyezt§tés a}apjóna javasolt zagytér területekei a projeftneÉ}óüúüüáüü
MególlaPÍthatÓ, hooY ezen területek (Kesáhely, Balatonberény és Balatonszentgyörgy külterület)jelentős része a Balaton-felvidéki xremidti-p",r. rsá.n;;;r; ö;é;ül!i reuo védett,
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A
b-a
természetvédelmi szempontból értékes élőhely, melve
természetvédelmi kezelő nyilatkozata és a szakértói
tapasztalatai alapjón elvetettü k.

k zagytérként való felhasználását a
helyszíni bejárások és vizsgálatok

ha a kotrás kezdetét veszi, mégpedig
területétBefogadó kapacitását,

ra2O0O területekre, nádasokra
minősített nádas területek vannak,

szolgálja
terjeszkedhetünk. A zagyteret úgy terveztük, hogy
a Balaton vízminóségének megőrzését, javításót á kotrósi ónyag elhelyezése óltal.

az üríthető legyen, és hosszú távon

A tervben bemutatöttakon túl u
lehetséges, így
okokból nem ál

bár a tervezés során vettük az kormányzat műszaki
l módunkban a kérésüket teljesíteni. A terségben nincs reólis lehetóség másik

amely kivólthatnó aolyan befogadó képességű és adottságú zagytér kialakítására,
balatongyöröki 5-ös zagyteret.

Szóllítósi útvonol
Az Úttal kapcsolatosan lehetóségeinkhez mérten figyelembe vettük az Önkormányzat igényeit,
melyet általunk ismert javaslatóban a következőképpen fogalmazott meg:

,,A vonyorcvoshegyi területeket is éilntő (1., 2. és) 3. olternotívókot csok obban oz esetben
tudjo elfogodni, ho 9 Srynt Mi|Óly kópo,|na szomszédsógóban tévő terütetek kisojótítóso és
az ónkormónyzot részére tórténő ótodósa, tovóbbó o teíulet parkosítóso, porkalók kiép'ttése
megtórténik."

Az 1,2-3 alternatíva közül a _ha,tósvizsgálatban az ]. és 3. nyomvonalakat szerepeltettük. A Szent
Mihóly kápolna szomszédsógában lévő területet (vonyarcúashegy o1715hrsz.\ á kiemelésre szánt
hrsz. listóban szerepeltettük, így_azelvj lehetQseg mbgyan az Őhkormónyzát jelzett igényeinek
rendezésére, azonban ezek a kérdések nem képézik iárgyát jelen e$áráánat<, a hatáÉvizigálit
szempontjából irrelevánsak.

Han.g_súlyozni k'vénjuk ugyanakkor, hogy a tervezett út Vonyarcvashegy közigazgatósi területéna O1713 hrsz.-t érinti, mely_jelenleg is út terület (kemping előtti út), ezeri xrÚut a tervezett
beavatkozás az útcsatlakozás kialakítása miatt ő 71.sz. ut móttetti 038/6 hrsz.-úterületet -60 m2
ry9rt9rP91 Qrlfi (1ézsű kifuttatós). A O7l15-ös terü{etből vízelvezetó árok reteirioie'cerláoor
érintünk kb, 30O m2-t,

Utburkolatot és ÚtPalkát_Vonyarcvashegyen csakjetenleg is út kategóriájú helyrajzi számra
terveztÜnk, nem kívánunk más ny_omvonalat kialakítani, hanem csak-a m-eglév3 ,iyÓ*Ünar
szélesítése, erósítése tervezett. Eiőzóet okán számunkra értelmezheteilen-az önt<ormányiiiazon nYilatkozata, mely szerint a terv nincs összhangban a településrendezési eszközökliel.

lszap elhelyezés
EmIÍtéSt kívánunk tenni továbbá az Önkormányzat azon felvetéséről, mely szerint az ülepített és
Újra felhasználható mederanyag hasznosítósáia a 911114 hrsz.-ú önkormááyzati tulaldonban lévő

2

za§ytéü
a területis, de ez

a
el. A BME
iszapcsapda a
javításóhoz, ezt a
gazdasógtalan és

{Z1 keszthelyi a tervezés során ésa
a tervezett
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strandÍÜrdő terÜletét és a vasút, valamint a 210711hrsz.-ú ingatlanok között lévó magánterületúin gatlanok feltöltését javasolja.

Az iszaP elhelYezés mo$a.J<9!! megjelölésre került (2-7. á.bra) az említett önkormányzati ésmagántulajdonú területeti tettottése]'azonbarr u óoün.laris "iszap-leiir.od nem tárgyai arészletes hatásvizsgálatnak.4 m9ovirósítósi fóziinIn, á iárir"tók-*J:i;;;iui 
", 

az érdekeltekszemPontjainak figYelembe vételéúel kell, hogy me_gv'uioruir,u=ron az iszap elhelyezés ezekena terÜleteken. A feltÖltési lehetőségek tervei-t'elkéézítettúk, de az elózőekben leírtak okán ahatásvizsgálatban a részleteket neú szerepeltettük. A gllnq nrsz. strand terület feltöltését aPartvédőművek átéPítésének terve, hatásvii§§óráiu táriirÁurza, nem ezen mederkotrás projekt.

Altalában véve elmondhatÓ, hogy némikípp l.u. a helyzet a zagyterekkel, hiszen a kikotortzagY megfeleló elhelYezése á mederkotrási rnunxáiior. szőrves-reii'ei"t<epezi, ahhozszorosan kaPcsolódik. A meglevó (engedélyekxet renóár.eiot.ag|t"rár.'"i.ooigiekhez képestfokozottabb üzemszerű ig"énybevéielneú tesznóti- xita*, -rővő1" űji];ur vizsgólatátfeltétlenÜl indokoltnak tartotTuk és elvégeztük. lndokottnáx'targut< űvábbó annat< rögzítését is,hogY a meglévó kapacitósok nem eteoi_égÓ;"k,;-;;;t iágr.e; no"rtás vári.iit új zagyterekkialakítása és (a szükséges engedél.y_"É ne"szerzósét].Ó;;Ö nasznáüár,J'iáóá..tt és milyenhatásokkal jár, ezért a dokumántáció erre is r<iÜriáá.

o Balatonberényi Fürdó és szabadidó Egyesület által tett észrevétel
A Balatonberénvi FLjrdŐ és Szabadidő Egyesület a beavatkozást támogató észrevétellel élt,
:]u,..3:^l":YmegállaPítá*á 

-i"r.l-áir:ury"xre 
érdemi nyilatkozat álláspontunk szerint nemSZUKSegeS.

Azészrevételekreadottválaszainkon..kívülegyid"{ul"g@!llónunkaz
iratbetekintés során megismert egyes dokumen-tLmdt túatmára az alábbiak izerint:

o Balatonfűzfő yőros Önkormányzat Jegyzőjének nyilatkozata
A1o24l1o hrsz,-Ú területet, mint iszap elhelyezésre alkalmas 

]en9to9999t vizsgóltuk, mely igénySZerint kerÜIhet feltöltésre szikkadt mederanyaggal, Ennók- és a tovóbbi felsoólt területeknek óHESZ szerinti funkció.la nem kerül megvóttózái;;; 
" 

p;;J"ti t<apcsán. A nyomócső elhelyezéseideiglenes jellegú, csák a kotrás ioósát-aoan xeiuT ú6p'ü;;".

KérjÜk T, Hatósáotól_.nYilatkozatunk szíves elfogadását és annak figyelembe vétetét akörnyezeti hatásviisgá laí tetinÜiioái.r l

Nyíregyhóz a, 2a21. április 16 ,WZIqEqí)EhlvIKaWKffi
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