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RENDELET TERVEZET
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
../2017. (…..) önkormányzati rendelete
Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
23/2005.(IV.29.) számú rendelete módosításáról
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 38.§ (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörben eljáró
………. szervek és és a Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ Siófok Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 23/2005. (IV.29.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 25.§ (6) bekezdése törlésre kerül.
2.§ E rendelet az elfogadást követő 15. napon lép hatályba.

.................................................
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
Jegyző sk.

................................
dr. Lengyel Róbert
Polgármester sk.
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1.

ELŐZMÉNYEK, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

Siófok Város Önkormányzata városrendezési szempontok és tulajdonosi részről felmerülő módosítási
igények - összehangolása érdekében módosítani kívánja Siófok Város helyi építési szabályzatáról és
szabályozási tervéről szóló 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendeletét Siófok Kiliti szőlőhegy és
Siófok Töreki szőlőhegy „Mk/L” jelű övezetének területrészeire vonatkozóan. A módosítás a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 32. § (4) bekezdése és a 41.§-a szerinti
egyszerűsített eljárásban tervezett.
Nagy Sándorné és Ujvári István önkormányzati képviselők 2017. február 27-én indítványt nyújtottak
be a város Önkormányzatához, amelyben a jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzat módosítását
kezdeményezték. A módosítási indítványukban kérték Siófok Város helyi építési szabályzatáról és
szabályozási tervéről szóló 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 25.§ (6) bekezdésében foglalt
Kiliti szőlőhegy (és egyben Töreki szőlőhegy) „Mk/L” jelű övezetére vonatkozó előírás módosítását, a
"nem városi érdek"-re vonatkozó részek törlését.
Siófok Város Önkormányzata a 72/2017. (III.30.) sz. képviselő-testületi határozatában döntött Nagy
Sándorné és Ujvári István önkormányzati képviselők módosítási kérelmének támogatásáról.
A HÉSZ Siófok Kiliti szőlőhegy és Siófok Töreki szőlőhegy „Mk/L” jelű övezetének területei
módosításával kapcsolatos költségeket is az SK INVEST HUNGARY Kft. vállalta a 72/2017. (III.30.) sz.,
valamint a 112/2017. (IV.27.) sz. képviselő-testületi határozatban támogatott, majd a két módosítás
eljárásának (tárgyalásos és egyszerűsített eljárás) szétválása miatt módosított szerződés keretén
belül.
A város hatályos településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálata folyamatban van. A város
településrendezési eszközei teljes megújításának befejezése nem várható 2018. decembere előtt,
ezért a 72/2017. (III.30.) sz. képviselő-testületi határozatban támogatott módosítási igény
megvalósulásának gyorsítása érdekében ezen módosítási eljárást a településrendezési eszközök teljes
felülvizsgálati eljárásától függetlenül kívánja lefolytatni. A településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45.§ (2) a)
bekezdése (átmeneti rendelkezéseik) alá tartozó jelen tervmódosítás esetén az OTÉK 2012.
augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeit kell figyelembe venni.
A tervegyeztetés nyilvánossága, azaz a lakosság, az egyház és a civilszervek, szervezetek körében
történő egyeztetés, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési és
településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények
partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete szerint történik.
Az Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításához szükséges tervezési feladatok
elvégzésével a Topoland Tervező és Tanácsadó Bt-t bízta meg.

6

Siófok Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása Siófok Kiliti szőlőhegy és Siófok Töreki szőlőhegy területrészeire -2018. március
VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

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)

2.

A MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA

Önkormányzati képviselők 2017. február 27-én indítványában benyújtott módosítási indítványukban
kérték Siófok Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2005. (IV. 29.)
önkormányzati rendelete 25.§ (6) bekezdésében foglalt Kiliti szőlőhegy (és egyben Töreki szőlőhegy)
„Mk/L” jelű övezetét érintő előírás módosítását, a "nem városi érdek"-re vonatkozó rész törlését.
Siófok Város Önkormányzata a 72/2017. (III.30.) sz. képviselő-testületi határozatában támogatta
Nagy Sándorné és Ujvári István önkormányzati képviselők módosítási kérelmét.
A hatályos településrendezési eszközök korábbi elfogadásához az alátámasztó munkarészek teljes
körűen elkészültek. A módosítás egyszerűsített eljárásának egyeztetési dokumentációjához
alátámasztó munkarészek csak a szükséges mértékben, kiegészítő jelleggel készülnek.
A MÓDOSÍTÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA:
Hatályos szabályozási terv – Kiliti szőlőhegy Mk-sz/L jelű övezete
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Hatályos szabályozási terv - – Töreki szőlőhegy Mk-sz/L jelű övezete



Településszerkezeti terv nem módosul
A módosítás a hatályos Településszerkezeti tervet, a jelenlegi településszerkezeti és
területfelhasználási adottságokat nem érinti.



Helyi Építési Szabályzat módosul a Szabályozási terv változatlanul hagyásával
A HÉSz 25.§ (6) bekezdése törlésre kerül:
(6) „ Az „Mk” jelű kertgazdasági területen a „/L” jellel kiegészített jelű övezetekben a lakó
funkciót kiszolgáló infrastruktúra (út, és közművek) kiépítése nem városi érdek, ezért költségét az
érdekeltek viselik, e rendelet 82/A.§ -a szerint.”
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke, a beépítés intenzitása nem módosul.
A HÉSz szöveg módosításának nincs érdemi hatása a város közlekedési rendszerére, közmű- és
elektronikus hírközlési ellátására, a környezet állapotára. A gépjárműforgalom jellemzői nem
változnak.

ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS KÉRÉS
A Korm. rend. 9. számú mellékletében az adatszolgáltatás tekintetében kötelezettséggel rendelkező
államigazgatási szervek megkeresését az önkormányzat a módosítás jellege miatt nem tartotta
szükségesnek.
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KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE
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 1. § (3) (a), 4. § (2) bekezdése, valamint 3. számú melléklet II. pontja alapján az
Önkormányzat megkérte a környezet védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat
szükségességéről, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet
illetően megítélésük szerint várható-e jelentős környezeti hatás.
A véleménykérést az Önkormányzat két tervezett módosításra vonatkozóan küldte meg:


A Siófok Város Önkormányzata 72/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozatával támogatva
Siófok Kiliti-szőlőhegyen a már lakó funkciót is ellátó „Mk/L” jelű övezet ugyanolyan státuszt kap,
mint Siófok város többi szabályosan fejleszthető területe, törlésre kerül, hogy fejlesztése „nem
városi érdek”, azaz törlésre kerül a HÉSZ 25.§ (6) bekezdése, mely az alábbiakat tartalmazza:
„ Az „Mk” jelű kertgazdasági területen a „/L” jellel kiegészített jelű övezetekben a lakó funkciót
kiszolgáló infrastruktúra (út, és közművek) kiépítése nem városi érdek, ezért költségét az
érdekeltek viselik, e rendelet 82/A.§ -a szerint.”



A Siófok Város Önkormányzata 112/2017. (IV.27.) sz. képviselő-testületi határozatával támogatva
Az Ezüstpart és Aranypart Balaton felöli első teleksávjában az ingatlan-nyilvántartásban 2013.
június 30-ig bejegyzett (kialakult), 45 méternél kisebb telekszélességű telkek beépíthetősége
érdekében a HÉSz Építmények kialakítására vonatkozó előírások vizsgálata, módosítása.

A tervezett változtatás:




a jelenlegi településszerkezeti és területfelhasználási adottságokat, a beépítettség
megengedett legnagyobb mértékét egyik módosítás esetében sem érinti.
A módosítások épített és természeti értéket nem érintenek. A Kiliti szőlőhegy (és egyben
Töreki szőlőhegy) „Mk/L” jelű övezetére vonatkozó előírás módosítása a területre vonatkozó
látvány, településkép alakulására közvetlenül és közvetve sincs hatással.
A területhasználatból eredő környezeti terhelések szempontjából a módosítás kedvező, nem
jelent többletterhelést a környezetre a hatályos településrendezési tervek megvalósulásakor
várható környezeti hatásokhoz viszonyítva.

A környezeti vizsgálat szükségességéről a környezet védelméért felelős szervek közül az alábbi
helyekről érkezett vélemény, melyek mindegyike arról szólt, hogy a hatáskörükbe tartozó környezetvagy természetvédelmi szakterületet illetően várható környezeti hatások nem jelentősek, így a
környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartják szükségesnek:
- Somogy Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész
- Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Örökségvédelmi Osztály
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- Országos Közegészségügyi Intézet
- Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály
- Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Erdészeti Osztály
- Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Növény és Talajvédelmi Osztály
- Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
- Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály
- Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati osztály

A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK JELENTŐSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA AZ
EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁRÓL SZÓLÓ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET 2. SZ.
MELLÉKLETE SZERINT

1.a) A terv megvalósítása eredményeként:
A 72/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat alapján:
Siófok Kiliti-szőlőhegyen a már lakó funkciót is ellátó „Mk/L” jelű övezet ugyanolyan státuszt kap,
mint Siófok város többi szabályosan fejleszthető területe, törlésre kerül, hogy fejlesztése „nem
városi érdek”, azaz törlésre kerül a HÉSZ 25.§ (6) bekezdése, mely az alábbiakat tartalmazza:
„Az „Mk” jelű kertgazdasági területen a „/L” jellel kiegészített jelű övezetekben a lakó funkciót
kiszolgáló infrastruktúra (út, és közművek) kiépítése nem városi érdek, ezért költségét az
érdekeltek viselik, e rendelet 82/A.§ -a szerint.”
A módosítással új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor, a Településszerkezeti terv
nem módosul. A város teljes területére számítható biológiai aktivitásérték a módosítás kapcsán
nem változik.
A fentiek figyelembe vételével a terv kidolgozójának véleménye, hogy a módosítás megvalósulása
következtében nem várható kedvezőtlen környezeti hatás.
b) A tervben szereplő változtatás megvalósulása nem befolyásol más tervet vagy programot. A
változtatások környezeti hatásainak hatásterülete a módosítással érintett területeken belül
határozhatók meg.
c) A tervezett változtatás a fenntartható fejlődés biztosítását nem befolyásolja kedvezőtlenül.
d) A terv megvalósulásával a meglévő és tervezett létesítmények környezeti viszonyaiban nem
történik kedvezőtlen változás. A módosítás a szennyvíz elvezetésének, a közlekedési célú
közterületek kiszabályozásának, kialakításának környezeti problémáival terhelt területeket érint és
egyben kedvező változást eredményezhet.
e) A terv megvalósításának nincs jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok (mint
pl. a hulladékgazdálkodással, vízgazdálkodással összefüggő tervek, programok stb.) végrehajtása
szempontjából.

2. A várható környezeti hatások
a) A terv, a tervezett változtatások megvalósítása az érintett telkekre vonatkozóan eseti és egyszeri.
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b) A meglévő környezeti hatások jellege, nagyságrendje nem változik a módosítás következtében.
A változtatások más tevékenységeket, a szomszédos és távolabbi területek használatát várhatóan
nem korlátozzák, nem szabnak keretet más tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek,
amennyiben a vonatkozó környezetvédelmi előírások teljesülnek. A tervezett változtatások várható
környezeti hatása nem jelentős.
A város Kiliti szőlőhegy és Töreki szőlőhegy területe is érintett az OTrT 3/5. sz. mellékletében
lehatárolt „Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével. Töreki szőlőhegy
területe érintett az OTrT 3/7. sz. mellékletében lehatárolt „Országos vízminőség-védelmi terület”
övezetével is.
c) A terv megvalósulása nem jár az országhatáron átnyúló környezeti hatásokkal.
d) A tervezett módosítások megvalósítása nem idéz elő olyan környezeti változásokat, amelyek az
emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek.
e) A változtatásokkal érintett területek kiterjedése, a területek használatának környezeti hatása nem
jelentős.
f) Értékvédelmi szempontból jelen módosítás épített és régészeti örökségvédelmi, táj-és
természetvédelmi érdekeket nem sért, a terület fentebb ismertetett értékvédelmi besorolásait
figyelembe véve, vagyis hogy kulturális örökségvédelmi szempontból a módosítás hatálya alá tartozó
területeket sem műemléki környezet, sem nyilvántartott régészeti terület, táj- és természetvédelmi
szempontból a Nemzeti Ökológiai Hálózat övezetei nem érintik.
A település módosítás hatálya alá tartozó területrészei érintettek az OTrT 3/5. sz. mellékletében
lehatárolt „Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület” övezetével. A tervezett
módosítás a jellegük és nagyságrendjük figyelembe vételével várhatóan tájképvédelmi
szempontból és a településkép védelme szempontjából nem eredményez kedvezőtlen változást.
A vonatkozó hatályos értékvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása mellett a tárgyi
módosítás várható környezeti hatása a közvetlen és tágabb, épített és táji-, természeti környezetben
nem lesz kedvezőtlen.
g) A terv megvalósulása közvetve sincs jelentősen kedvezőtlen hatással a környezetre.
3.a) A tervmódosítással érintett Kiliti szőlőhegy és Töreki szőlőhegy Mk/L jelű övezeteinek területei
kulturális örökségvédelmi szempontból, műemléki környezettel, nyilvántartott régészeti területtel
nem érintettek, a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak nem részei.
b) A területen nincs a környezetvédelmi határértékeket *Kvt. 4. § s), t), u) pontjai+ elérő vagy azt
meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség.
c) A tervezett változtatás nem eredményez a környező területek hasznosításában meghatározó
jellegű, illetve meghatározó nagyságrendű változást.
A fentiekben bemutatott és értékelt, jól azonosítható környezeti hatásokon kívül egyéb más
környezeti hatás, környezeti konfliktus megjelenése a terv megvalósulása kapcsán nem várható a
település területén.
A terv a táj, illetve a terület eltartó képességéhez alkalmazkodó helyi társadalmi-kulturális, gazdaságigazdálkodási hagyományokat nem gyengíti, a hatásokat értékelve inkább erősíti azok érvényesülését.
A terv megvalósulása nincs jelentősen kedvezőtlen hatással a környezeti elemek rendszereire,
folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, klímára, természeti (ökológiai)
rendszerre, a biodiverzitásra.
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Az ismertetett környezeti következmények alapján a következők állapíthatók meg:
A terv megfeleltethető a vonatkozó környezetvédelmi, értékvédelmi jogszabályokban foglalt
előírásoknak. A terv megvalósulásának várható környezeti hatása a megfelelő intézkedések
érvényesítésével várhatóan nem jelentős és nem kedvezőtlen.
A módosítás várható környezeti hatásainak vizsgálatához és értékeléséhez, a terv környezetvédelmi
alátámasztásához a Környezetalakítási-Környezetvédelmi alátámasztó szakági munkarész kidolgozása
várhatóan elegendő.
A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE TEKINTETÉBEN AZ ALÁBBI VÉLEMÉNYEK ÉRKEZTEK:
Államigazgatási szerv
Előzetes adatszolgáltatás
kérés és/vagy Környezeti
vizsgálat szükségessége
egy körlevélben kiküldve
SMKH Kormánymegbízotti
Kabinet, Állami Főépítész
Ügyiratszám: SOD/08/2082/2017.

Vélemény

Hivatkozott számú levelében szakmai véleményt kér az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) előírásai
alapján arról, hogy Siófok város folyamatban lévő településrendezési eszközei módosítása
következtében várható-e jelentős környezeti hatás, hogy szükséges-e környezeti vizsgálat
lefolytatása. Tervezett módosítás az Ezüstpart és az Aranypart területére, valamint a Kilitiszőlőhegyre vonatkozó építési előírásokat érinti.
Tájékoztatjuk, hogy az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a Kr.
előírásainak megfelelő véleményét az épített környezet védelmére kiterjedően adja meg.
Véleményünk szerint a tervezett módosítás az épített környezet védelmét biztosítja, arra
jelentős környezeti hatással nincsen, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartjuk
szükségesnek.
Kérjük figyelemmel lenni a Kr. eljárási szabályaira, melynek értelmében az Önkormányzat a
beérkezett vélemények alapján dönt a környezeti vizsgálat szükségességéről, döntését és
annak indokolását nyilvánosságra hozza, és értesíti a várható környezeti hatások
jelentőségének eldöntésébe bevont környezet védelméért felelős szerveket.

SMKH Kaposvári Járási Hivatal
A Járási Hivatal nem tartja szükségesnek az egyes tervek, illetve programok környezeti
Agrárügyi és Környezetvédelmi és vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 6. § szerinti környezeti vizsgálat (környezeti
Főosztály Természetvédelmi
értékelés) lefolytatását.
Osztály
Ügyiratszám: SO-04Z/TO/4-7/2017
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság

Válasz nem érkezett.

Országos Vízügyi
Főigazgatóság

Válasz nem érkezett.

Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Ügyiratszám:36400/11631/2017.ált.

Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Hatósági Osztály
Szám: 35700/8761-1/2017.ált.

Értesítem, hogy Siófok Város Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv módosítása ellen tűz
és polgári védelmi, iparbiztonsági szempontból kifogást nem emelek.

A tárgyi tervmódosítás az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (3) bekezdése alapján, a várható
környezeti hatások jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti
vizsgálat szükségessége.
A megküldött dokumentáció megállapításai szerint a környezeti elemek szempontjából a helyi
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Államigazgatási szerv
Előzetes adatszolgáltatás
kérés és/vagy Környezeti
vizsgálat szükségessége
egy körlevélben kiküldve
Vízügyi és Vízvédelmi hatósági
ügyekben

SMKH Népegészségügyi
Főosztály
Ügyiratszám:SO/NEF/006464/2017

Vélemény

építési szabályzat módosítását követően a környezeti állapotban számottevő változás nem
történik, nem gyakorol a környezetre negatív hatást.
A véleményezésre megküldött dokumentáció magában foglalja az önkormányzatnak a
Rendelet 3.§-a szerinti döntését, melynek értelmében a környezeti vizsgálat lefolytatását nem
tartja szükségesnek. Az Önkormányzat döntését, illetve annak indoklását igazgatóságunk
elfogadja.
Tárgyi ügyben a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 4.§ (2) bekezdése alapján nyilatkozza, hogy Siófok Város Helyi Építési szabályzata
módosításához környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges.
Siófok Város HÉSz módosítása kapcsán - az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat elkészítését
közegészségügyi szempontból nem tartom szükségesnek.

SMKH Földhivatali Főosztály

Válasz nem érkezett.

SMKH Kaposvári Járási Hivatal
Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Erdészeti Osztály
Ügyiratszám: SO04G/ERD/05495-2/2017

A megküldött előzetes tájékoztatási dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy
a tervezett módosítások nem érintenek erdőtervezett erdőterületeket, így a változtatások
ellen kifogást nem emelek, környezeti vizsgálat készítését nem tartom szükségesnek.
További eljárásban akkor kívánok részt venni, ha a változtatások az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá eső területet
érintenek (pl: az erdőterület igénybevétele, fásításból történő fakitermelés).

Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal

Válasz nem érkezett.

BMKH Hatósági Főosztály
Bányászati Osztály
Iktatószám: PBK/1606-2/2017

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a város Településfejlesztési Koncepciójának,
valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégiájához kapcsolódó környezeti értékeléssel
kapcsolatosan kereste meg a Bányafelügyeletet. A tervezett módosításokhoz a
Bányafelügyelet előzetes tájékoztatást adott, amelyben ismertette jogszabályokon alapuló
követelményeit. A PBK/1112-2/2017 iktatószámon kiadott véleményét a Bányafelügyelet az
eljárás további szakaszában is fenntartja. A megállapítások alapján a Bányafelügyelet a
módosítással szemben kifogást nem emel.

SMKH Kaposvári Járási
Hivatala Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi
Osztály
Ügyiratszám: SO04F/NT/1375-2/2017

A megküldött dokumentáció áttanulmányozása alapján a tervezett módosítások talajvédelmi
szempontból nem okoznak jelentős változást.-Ezért az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1.11.) Korm. rendelet 4§ (2) bekezdése alapján a helyi
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelet módosításához talajvédelmi
szempontból előzetes környezetvédelmi hatásvizsgálat nem szükséges.

Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi, Hatósági,
Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztály
Örökségvédelmi Osztály
Ügyiratszám: BP/1006/222144/2017

Megállapítom, hogy a Miniszterelnökség Nyilvántartási, Tudományos és Gyűjteményi
Főosztálya által vezetett közhiteles nyilvántartás aktuális adatai szerint a módosítással
érintett területen sem régészeti lelőhely, sem műemléki érték nem található.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendeletben meghatározott környezeti vizsgálat lefolytatását a rendelkezésre álló
szakanyagok alapján műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szempontból nem tartja
szükségesnek.
Felhívom az Önkormányzat figyelmét arra, hogy a további hatósági eljárások során biztosítani
kell az örökségvédelmi szempontok érvényesülését és az elsőfpkú örökségvédelmi hatóság, a
Somogy Megyei Kormányhivatal kaposvári Járási Hivatal (Hatósági Főosztály Építésügyi és
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Államigazgatási szerv
Előzetes adatszolgáltatás
kérés és/vagy Környezeti
vizsgálat szükségessége
egy körlevélben kiküldve

Vélemény

Örökségvédelmi Osztály), a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
(Kötv.) 62. § a) pontja szerinti állásfoglalását ki kell kérni.
Országos Közegészségügyi
Intézet
Iktatószám: KÖZ-2693-2/2017

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.ll.) Korm. rendelet
(3. sz. melléklete II/2. pontja) hatálya alá eső tervek esetében az Országos Közegészségügyi
Intézet a véleményezésre „érintettség esetén", nem „minden" esetben bevonandó
államigazgatási szervek közé tartozik.
Siófok Város tárgyi rendezési tervi módosításával kapcsolatban az Országos
Közegészségügyi Intézetnek észrevétele nincs, kémiai biztonsági szempontból a
környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja szükségesnek.
Kérem, szíveskedjenek intézetünket kifogást nem emelő véleményezőnek tekinteni.
Az eljárás további szakaszában az Országos Közegészségügyi Intézet nem kíván részt venni,
valamint az egyeztetési dokumentáció, papír alapú hordozón történő megküldésétől
eltekintünk.

A Helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés Siófok Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
a
településfejlesztési
és
településrendezési
dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi
egyeztetésének szabályairól szóló 4/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete szerint került
lefolytatásra. A véleményezésre megadott határidőig észrevétel nem érkezett. Siófok Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a 216/2017. (IX.28.) sz. képviselő-testületi határozatában
döntött a partnerségi egyeztetés lezárásáról.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 38.§ szerint érkezett vélemények
Az Államigazgatási szerv
véleménye az egyszerűsített
eljárásban kiküldött
véleményezési dokumentáció
szerinti módosításra
SMKH Kormánymegbízotti
Kabinet, Állami Főépítész
Ügyiratszám: SOD/08/871/2018.

Vélemény

Hivatkozott számú levelében Siófok város módosuló településrendezési eszközei tervezetének
véleményezését kéri a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR) 41. § előírásai
alapján, egyszerűsített eljárás keretében, melyhez mellékelten megküldte a véleményezési
dokumentációt papír alapon és CD-n. Megkereső levelében szakmai véleményt kér továbbá az
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kr.) 4. § előírásai alapján arról, hogy a tervezett módosítás következtében
várható-e jelentős környezeti hatás, valamint arról, hogy szükséges-e környezeti vizsgálat
lefolytatása..
Az Önkormányzat településrendezési feladatát az Étv. 6/A. § (3) bekezdése alapján Molnár
Árpád városi főépítész bevonásával látja el .
A partnerségi egyeztetés a 4/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet szabályai szerint történik.
A TOPOLAND Tervező és Tanácsadó Bt. (Tóthné Pocsok Katalin vezető településtervező TT1
01- 5086) által 2017. november dátummal készített „Siófok város helyi építési szabályzatának
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Vélemény

módosítása 2017. Siófok Kiüti szőlőhegy és Siófok Töreki szőlőhegy területrészeire” című
véleményezési dokumentációt áttanulmányoztuk, amelyre az alábbi szakmai véleményt adjuk:
Figyelemmel arra, hogy a tervezett módosítás a területrendezési tervekkel összhangban van,
magasabb szintű jogszabályi előírást nem sért, a tervezett módosítás ellen elvi kifogást nem
emelünk.
Kérjük a hatályon kívül helyező rendelkezést a jogalkotási szabályoknak megfelelően
megalkotni a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásaira figyelemmel („hatályát veszti” kifejezés
alkalmazása).
A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntéséről:
Tájékoztatjuk, hogy az állami főépítészi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal az
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kr.) előírásainak megfelelő véleményét az épített környezet
védelmére kiterjedően adja meg.
Véleményünk szerint a tervezett módosítás az épített környezet védelmét biztosítja,
arra jelentős környezeti hatással nincsen, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatását
nem tartjuk szükségesnek.
Kérjük figyelemmel lenni a Kr. eljárási szabályaira, melynek értelmében az Önkormányzat a
beérkezett vélemények alapján dönt a környezeti vizsgálat szükségességéről, döntését és
annak indokolását nyilvánosságra hozza, és értesíti a várható környezeti hatások
jelentőségének eldöntésébe bevont környezet védelméért felelős szerveket.

SMKH Kaposvári Járási Hivatal
A Járási Hivatal a dokumentációt elfogadásra és jóváhagyásra javasolja természet- és
Agrárügyi és Környezetvédelmi és tájvédelmi, környezetvédelmi szempontból.
Főosztály Természetvédelmi
Osztály
Ügyiratszám: SO-04Z/TO/411/2017.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
Ügyiratszám: 637-7/2017.

Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Országos Vízügyi
Főigazgatóság
Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Ügyiratszám:36400/19151/2017.ált.
Somogy Megyei RendőrFőkapitányság
Rendészeti Igazgatóság
Ügyszám: 14000/2280/2017.
ált.
Budapest Főváros
Kormányhivatala

A 4701-46/2016 ügyszámú levelükben történt megkeresésükre közöljük, hogy a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a településrendezési eszközeik módosítása Siófok Töreki
szőlőhegy és Siófok Kiüti szőlőhegy esetében, a tervezett módosítás elfogadás előtti
véleményezési szakaszában a kormányrendelet 38.§ 4. bekezdés szerinti feladat és
hatáskörében vizsgálta a tervezett változtatásokat.
Az Igazgatóság a mellékelt dokumentáció alapján megállapította, hogy a Siófok Város Kiüti- és
Töreki szőlőhegyi területeinek esetében tervezett településrendezési eszközök vonatkozásában
a változtatások természetvédelmi szempontból nem esnek kifogás alá. Az Önkormányzati
rendelet elfogadásának nincs természetvédelmi szempontú akadálya.
Válasz nem érkezett.
Válasz nem érkezett.
Értesítem, hogy Siófok Város településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán
véleményezésre megküldött anyagát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Komi. rendelet alapján felülvizsgáltam.
A benyújtott dokumentáció ellen tűz- és polgári védelmi, iparbiztonsági szempontból kifogást
nem emelek
Tájékoztatom, hogy a Siófok Város településrendezési eszközei módosításával kapcsolatban
észrevételünk, javaslatunk nincs.

Tisztelt Polgármester Úr!
Siófok város településrendezési eszközök módosítása ügyében, a település közigazgatási
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Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály
Ügyiratszám: BP/FNEFTKI/09312-2/2017

SMKH Népegészségügyi
Főosztály
Ügyiratszám: SO/NEF/00646 8/2017.

SMKH Kaposvári Járási
Hivatala Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
Ügyiratszám: SO04/D/EOH/1706-4/2017
Budapest Főváros
Kormányhivatala Közlekedési
Főosztály
Útügyi Osztály
Ügyiratszám: BP/0801/4017/2017.

SMKH Élelmiszer-biztonsági és
Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztálya
Ügyiratszám: 10.074/3/2017
SMKH Kaposvári Járási Hivatal
Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Erdészeti Osztály
Ügyiratszám: SO04G/ERD/00242-1/2018

SMKH Kaposvári Járási
Hivatala Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi
Osztály

Vélemény

területére vonatkozóan, a hivatkozott számú levelében történt megkeresésére a
népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a
továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja,
Az érintett területen természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen
esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.
Érintettség esetén a BFKH, mint államigazgatási szerv feladatát a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. számú mellékletének 25. pontja állapítja meg.
Az Ön által Siófok Város településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan benyújtott
véleményezési dokumentációt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz.
mellékletének 11. pontja alapján felülvizsgáltam.
A megkeresésben megnevezett
módosítással kapcsolatosan
közegészségügyi szempontból
kizáró ok nem merült fel.
Műemléki és régészeti szempontból a módosításokkal kapcsolatosan észrevételt nem
teszünk, mivel a benyújtott módosítás nem érint sem régészeti lelőhelyet, sem műemléket,
sem műemléki környezetet.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 12. pontja szerint Budapest Főváros
Kormányhivatala gyorsforgalmi utat, közúti határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót
érintő településrendezési eszköz esetében vesz részt a véleményezési eljárásban.
Fentiekre tekintettel a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban, hatáskör
hiányában észrevételt nem teszek, az eljárás további szakaszában nem veszek részt.
Tájékoztatom továbbá, hogy - jelen eljárásban - Siófok Város településrendezési eszközei
módosításának véleményezésében a közlekedési hatáskörében eljáró Somogy Megyei
Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
Az egyeztetési anyag Siófok Kiüti szőlőhegy és Töreki szőlőhegy területeire, a Helyi Építési
Szabályzat vonatkozó rendeletéinek módosítását tartalmazza. A módosítás nem változatja
meg a beépíthetőség legnagyobb mértékét, a beépítés intenzitása sem módosul.
Az egyeztetési anyagában foglaltakkal kapcsolatban nincs észrevételünk.
A Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztálya az eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni.
Siófok város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban adta be kérelmét a
4701-60/2016 hivatkozási számú megkeresésében.
A megküldött előzetes tájékoztatási dokumentációt áttanulmányozva megállapítom, hogy a
tervezett módosítások nem érintenek erdőtervezett erdőterületeket, így - 4701-15/2016 számú
megkeresésére adott véleményemet fenntartva - a változtatások ellen kifogást nem emelek,
környezeti vizsgálat készítését nem tartom szükségesnek.
További eljárásban akkor kívánok részt venni, ha a változtatások az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá eső területet
érintenek (pl: az erdőterület igénybevétele, fásításból történő fakitermelés).
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37.§ (6) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a
véleményezési dokumentációt elektronikus adathordozón kérem.

Válasz nem érkezett.
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Ügyiratszám:
Honvédelmi Minisztérium
Állami Légügyi Főosztály
Nyt. Szám: 1705/740765/2017

Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Főosztály
Nyt. szám: 171141806-1/2017
BMKH Hatósági Főosztály
Bányászati Osztály
Iktatószám:
SMKH Kaposvári Járási
Hivatala Műszaki
Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi és
Foglalkoztatási Főosztály
Útügyi és Mérésügyi Osztály
Ügyiratszám:
SO/UO/043/0/2018
Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium
Repülőtéri és Légiforgalmi
Hatósági Főosztály
Iktatószám: RLH/239-1/2018NFM
Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium
Vasúti Hatósági Főosztály
Iktatószám: VHF/358-30/2018NFM
Országos Közegészségügyi
Intézet
Iktatószám:
Nemzeti Média és Hírközlési
Hatóság
Pécsi Hatósági Iroda
Iktatószám: CP/38888-2/2017
Országos Atomenergia Hivatal
OAH-2017-00125-1250/2017
(TL)

Vélemény

A 4701-55/2016 ügyiratszámú megkeresésére Siófok Város településrendezési eszközeinek
módosítása tárgyában a katonai légügyi hatóságként eljáró HM Állami Légügyi Főosztály
észrevételt nem tesz, kifogást nem emel^az adott területre vonatkozólag különös
követelményeket, a településrendezési eszköz tartalmi követelményeivel kapcsolatos különös
elvárásokat nem fogalmaz meg.
Tájékoztatom Polgármester urat, hogy véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) 38. § (4)-(5) bekezdéseire és 9. melléklete táblázata 14.
sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII.
5.) Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva adtam meg.
Tájékoztatom tisztelt Polgármester urat, hogy véleményem nem minősül a Kormányrendelet 9.
melléklete táblázatának 20. sorában meghatározott honvédelemért felelős miniszter, mint
államigazgatási szerv véleményének..
A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit nem
érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított,
ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.
Válasz nem érkezett.
Siófok város településrendezési eszközök módosításához - érdekelt államigazgatási szervként,
kikötés nélkül hozzájárulunk.
Tárgyi településrendezési terv módosítását támogatom, az egyeztetési eljárás további
szakaszában nem kívánunk részt venni

A légiközlekedési hatóságként eljáró Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez (1675 Budapest, Pf. 41.,
a továbbiakban: Hatóság) a 2017. december 21. napján, Siófok TRE módosítása tárgyban
érkezett megkeresésével kapcsolatban tájékoztatja, hogy az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 8. §. alapján a
településrendezési eszközök módosításához hozzájárul.
A Hatóság a további egyeztetési eljárásban nem kíván részt venni.
Tájékoztat a hatóság jogkörébe tartozó, betartandó jogszabályok köréről.
Továbbá tájékoztat: “ Az eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni.”
Válasz nem érkezett.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Siófok Város
Településrendezési eszközeinek Siófok Kiüti szőlőhegy és Siófok Töreki szőlőhegy
területrészeire vonatkozó módosítását megvizsgálta.
A módosítás hírközlési érdeket nem sért, a Hatóság kifogást nem emel.
Megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy a 2017. január 11-én keit, OAH- 201601744-0139/2017 iktatószámú levelünknek megfelelően, nincs az OAH hatáskörébe
tartozó létesítmény a város területének figyelembe veendő közelségében. Hatályos
ágazati elhatározás ilyen létesítmény létrehozásával, vagy helykijelölésével Siófok
várost érintően nem számol.
Az OAH a tárgyi vonatkozásban véleményezéssel nem érintett államigazgatási szerv, a
település rendezési kérdéseiben nem rendelkezik semmilyen kapcsolódó feladat- és
hatáskörrel.
Tájékoztatom, hogy Siófok város további településrendezési eljárásaiban nem kívánunk részt
venni, azokról értesítést vagy további adatokat nem kérünk.
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3.

A TERÜLETRENDEZÉSI TERV(EK) ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETITERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉP ÉS LEÍRÁS

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről (OTrT)
Az ország szerkezeti terve

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (Btv)
Térségi szerkezeti terv

OTrT 31/B. §A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni:
a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat az e törvénynek az
MTv.-vel megállapított 1/1–11. melléklete, 9. § (7) bekezdése, valamint 10. §-a előírásainak alkalmazásával kell kijelölni,
d) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Btv.) megállapított térségi területfelhasználási
kategóriákon belül a Btv. térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

A módosítás hatálya alá tartozó területek az Ország szerkezeti tervén és a Térségi szerkezeti
terven települési és mezőgazdasági térségbe soroltak.
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3/1. számú melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez
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Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület - FÖMI adatszolgáltatás

3/3. számú melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez

Jó termőhelyi adottságú szántóterület - FÖMI adatszolgáltatás
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület - FÖMI adatszolgáltatás

3/5. számú melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez

3/6. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez
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3/8. számú melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez

3/9. számú melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez
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4/1. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez

4/2. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez

4/3. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez
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4/13. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez

Erőtelepítésre elsődlegesen
javasolt terület - FÖMI
adatszolgáltatás
Erőtelepítésre másodlagosan
javasolt terület - FÖMI
adatszolgáltatás
4/14. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez

Kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület - FÖMI adatszolgáltatás
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület - FÖMI adatszolgáltatás

4/15. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez
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4/16. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez

Országos

övezet megnevezése

OTrT-ben előírt
Kiemelt térségi
övezetek
övezet
övezet megnevezése
jele
Magterület
MTv. módosította az előírásokat
A módosítás hatálya alá tartozó
területek nem érintettek.
Ökológiai folyosó
MTv. módosította
A módosítás hatálya alá tartozó
területek nem érintettek.
Pufferterület
A módosítás hatálya alá tartozó
területek nem érintettek.
Térségi jelentőségű tájképvédelmi
terület
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv.
övezeti előírásait kell alkalmazni.
A módosítás hatálya alá tartozó
területek közül Kiliti területe érintett
Történeti települési terület
MTv. megszüntette,
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv.
övezeti előírásait kell alkalmazni.
A módosítás hatálya alá tartozó
területek nem érintettek.
Világörökség és világörökségvárományos terület
MTv. megszüntette,
Az OTrT 31/B.§ g) bek. alapján nem
kell alkalmazni
A módosítás hatálya alá tartozó
területek nem érintettek.

Balaton-törvény által egyedileg
meghatározott övezetek
övezet
jele

övezet megnevezése

övezet
jele

Ö-1

Ö-2

Ö-3

T-1

T-2

T-3

Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat
alá vonható terület
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv.
övezeti előírásait kell alkalmazni.
A módosítás hatálya alá tartozó
területek nem érintettek.

L-1
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OTrT-ben előírt
Kiemelt térségi

Országos

Balaton-törvény által egyedileg
meghatározott övezetek

övezetek
övezet megnevezése
Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület
MTv. megszüntette
A módosítás hatálya alá
tartozó területek nem
érintettek.

övezet
jele

övezet megnevezése

övezet
jele

övezet megnevezése

övezet
jele

A-1

Térségi jelentőségű komplex
tájrehabilitációt igénylő terület
MTv. megszüntette,
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv.
övezeti előírásait kell alkalmazni.
A módosítás hatálya alá tartozó
területek nem érintettek.
Ökológiai rehabilitációt igénylő
terület
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv.
övezeti előírásait kell alkalmazni.
A módosítás hatálya alá tartozó
területek nem érintettek.
Felszíni szennyezésre fokozottan
érzékeny terület
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv.
övezeti előírásait kell alkalmazni.
A módosítás hatálya alá tartozó
területek közül Kiliti területe
érintett.
Földtani veszélyforrás terület
MTv. módosította az előírásokat
A módosítás hatálya alá tartozó
területek nem érintettek.
Vízeróziónak kitett terület
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv.
övezeti előírásait kell alkalmazni.
A módosítás hatálya alá tartozó
területek kis mértékben érintettek.

R-2

SZ-1

P-1

P-2

Felszíni vízminőség-védelmi terület
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv.
övezeti előírásait kell alkalmazni.
A módosítás hatálya alá tartozó
területek nem érintettek.
Tómeder
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv.
övezeti előírásait kell alkalmazni.
A módosítás hatálya alá tartozó
területek nem érintettek.
Térségi hulladéklerakó hely
kijelöléséhez vizsgálat alá vonható
terület
MTv. megszüntette,
Az OTrT 31/B.§ g) bek. alapján nem
kell alkalmazni
A módosítás hatálya alá tartozó
területek nem érintettek.

R-1

F-1

D-1

H-1

Települési terület
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv.
övezeti előírásait kell alkalmazni.
A módosítás hatálya alá tartozó
területek érintettek

U-1
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Országos

övezet megnevezése

OTrT-ben előírt
Kiemelt térségi
övezetek
övezet
övezet megnevezése
jele

Balaton-törvény által egyedileg
meghatározott övezetek
övezet
jele

övezet megnevezése
Gazdasági terület
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv.
övezeti előírásait kell alkalmazni.
A módosítás hatálya alá tartozó
területek nem érintettek.
Általános mezőgazdasági terület
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv.
övezeti előírásait kell alkalmazni.
A módosítás hatálya alá tartozó
területek nem érintettek.
Kertgazdasági terület
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv.
övezeti előírásait kell alkalmazni.
A módosítás hatálya alá tartozó
területek érintettek.
Erdőterület
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv.
övezeti előírásait kell alkalmazni.
A módosítás hatálya alá tartozó
területek nem érintettek.

Erdőtelepítésre alkalmas terület
MTv. módosította az előírásokat
A módosítás hatálya alá tartozó
területek a Btv övezeti tervlapja
alapján nem érintettek.
A FÖMI adatszolgáltatása alapján a
a módosítás hatálya alá tartozó
területek közül Töreki egy része
másodlagosan erdőtelepítésre
javasolt területtel érintett.
Kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület
MTv. módosította az
előírásokat
A BTV övezeti tervlapja az
OTrT és a Fömi
adatszolgáltatása alapján
módosítás hatálya alá
tartozó területek nem
érintettek az övezettel.
Kiváló termőhelyi
adottságú erdőterület
MTv. módosította az
előírásokat
A BTV övezeti tervlapja az
OTrT és a Fömi
adatszolgáltatása alapján
módosítás hatálya alá
tartozó területek nem
érintettek az övezettel.

övezet
jele

U-2

M-1

M-2

E-1

E-2

M-3

E-3

Turisztikai fejlesztési terület
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv.
övezeti előírásait kell alkalmazni.
A módosítás hatálya alá tartozó
területek nem érintettek.
Szőlő termőhelyi kataszteri terület
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv.
övezeti előírásait kell alkalmazni.
A módosítás hatálya alá tartozó
területek érintettek.

Ü-1

C-1
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OTrT-ben előírt
Országos

Kiemelt térségi

Balaton-törvény által egyedileg
meghatározott övezetek

övezetek
övezet megnevezése
Kiemelt fontosságú meglévő
honvédelmi terület
MTv. módosította az
előírásokat
A módosítás hatálya alá
tartozó területek nem
érintettek. A Honvédelmi
Minisztérium korábbi
módosítás során nyilatkozott,
hogy Siófok közigazgatási
területe nem érintett.

öveze
t jele

övezet megnevezése

övezet
jele

övezet megnevezése

övezet
jele

K-1

Ásványi nyersanyagvagyon-terület
övezete
MTv által megállapított új térségi
övezet
Rendszeresen belvízjárta terület
övezete
Btv-ben eddig nem alkalmazott
övezet
Honvédelmi terület övezete
MTv által megállapított új térségi
övezet
A Honvédelmi Minisztérium
nyilatkozott, hogy Siófok
közigazgatási területe nem érintett
az övezettel.
Jó termőhelyi adottságú
szántóterület övezete
MTv által megállapított új
országos övezet
az OTrT mellékletében
ábrázoltak és a FÖMI
adatszolgáltatása szerint
szerint a módosítás hatálya
alá tartozó területek nem
érintettek az övezettel
Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület
övezete
MTv által megállapított új
országos övezet
A módosítás hatálya alá
tartozó területek, az OTrT
mellékletében ábrázoltak
szerint érintettek az
övezettel
Világörökségi és
világörökségi várományos
terület
MTv által megállapított új
országos övezet
az OTrT mellékletében
ábrázoltak szerint
egyértelműen nem érintett az
övezettel.
Országos vízminőség-védelmi
terüelt övezet
MTv által megállapított új
országos övezet
az OTrT mellékletében
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ábrázoltak szerint Töreki
területe érintett az övezettel.
Nagyvízi meder és a
Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése keretében
megvalósuló vízkár-elhárítási
célú szükségtározók
területének övezete
MTv által megállapított új
országos övezet
a módosítás hatálya alá
tartozó terület, az OTrT
mellékletében ábrázoltak
szerint egyértelműen nem
érintett az övezettel



Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület - MTv által megállapított új
országos övezet
A módosítás hatálya alá tartozó területek, az OTrT mellékletében ábrázoltak szerint
érintettek az övezettel.
OTrT 14/A.§ (2) bek.: (…) a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési
eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit,
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
A településrendezési eszköz nem a teljes közigazgatási területre készül, így a fenti előírás
nem releváns.
OTrT 14/A.§ (2) bek.: (…) a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a
területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
OTrT 14/A.§ (4) bek.: A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének
bemutatására látványterv készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket
határozhat meg.
OTrT 14/A.§ (5) bek. nem releváns.
OTrT 14/A.§ (6) bek.: Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat,
erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat
fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a módosítással kapcsolatos megkeresésre nem
válaszolt.



Országos vízminőség-védelmi terület - MTv által megállapított új országos övezet
A módosítás hatálya alá tartozó területek, az OTrT mellékletében ábrázoltak szerint Töreki
területe érintett az övezettel.
ORrT 15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő
bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell
jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési
övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
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A tervezett változtatások a környezetvédelmi előírások betartásával folytatott
területhasználat esetén a felszín alatti vizek állapotát nem veszélyeztetik (Lásd Felszíni-,
felszín alatti vizek védelme, talajvédelem fejezet).
A Vízügyi Igazgatóság a módosítással kapcsolatos megkeresésre nem válaszolt.


Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1), = OTrT Kiemelten
érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület
Btv. 31. § A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) tekintetében az
OTrT által meghatározott kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület
országos övezetre vonatkozó övezeti előírások és a felszín alatti vizek védelméről szóló
kormányrendelet előírásai mellett a következő előírások alkalmazandók:
a)korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú,
mezőgazdasági termelés folytatható;

környezetkímélő

vagy

extenzív

b)új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep – kivéve a biológiailag lebomló
szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek
(komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás – és vegyszertároló nem létesíthető.
A tervezett változtatások a környezetvédelmi előírások betartásával folytatott
területhasználat esetén a felszín alatti vizek állapotát nem veszélyeztetik (Lásd Felszíni-,
felszín alatti vizek védelme, talajvédelem fejezet)
A Vízügyi Igazgatóság a módosítással kapcsolatos megkeresésre nem válaszolt.


Vízeróziónak kitett terület
Btv. 33.§ A vízeróziónak kitett terület övezet (P-2) tekintetében az OTrT által meghatározott
vízeróziónak kitett terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó előírások mellett a
következő előírások alkalmazandók:
a)a földhasznosítás (művelési ág) tudatos megválasztásával, meliorációs talajvédelmi
beavatkozások megvalósításával, talajvédő agrotechnikai eljárások alkalmazásával, a
leginkább veszélyeztetett területek erdősítésével - kivéve a szőlő termőhelyi kataszteri
területeket - kell az erózió mértékét csökkenteni;
b)a már kialakult vízmosások rendezésével (megkötésével, bedöntésével) kapcsolatos
feladatokat a településrendezési eszközökben kell meghatározni.



Települési terület övezete (U-1),
Btv. 37. § A települési terület övezetén (U-1):
a) a településszerkezeti terveknek a történeti, építészeti, településszerkezeti, környezeti és
természeti adottságokkal, valamint a felszíni vízrendezéssel, közművesítéssel,
környezetalakítással, tájrendezéssel foglalkozó szakági munkarészeit, illetve a vízpartrehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területekre készült tanulmányterveket a
helyi építési szabályzatban kötelezően figyelembe kell venni;
b) új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki;
c) az új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz kell igazodni;
d) a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és
korszerűsítésének lehetőségét e törvény szabályozási előírásainak figyelembevételével a helyi
építési szabályzatban kell meghatározni;
e) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik
kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai
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követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi
szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani.


Kertgazdasági terület övezete (M-1),
Btv. 40. §A kertgazdasági terület övezetén (M-2):
a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
b) a beépíthető telek legkisebb nagysága 2000 m2, kivéve, ha e törvény hatálybalépése előtt
jóváhagyott a helyi építési szabályzat más mértéket állapított meg;
c) 1500 m2-nél kisebb telekre az e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott helyi építési
szabályzat alapján sem lehet épületet építeni;
d) művelt telekre 3%-os beépítettséggel - a 39. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak
kivételével - a műveléssel összefüggő gazdasági épületet lehet építeni;
e) a beépítési magasság a 4 métert, az építmény legmagasabb pontja a 6 métert nem
haladhatja meg;
f) lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el;
g) az egyes településeken az övezet területének legfeljebb 10%-án a település helyi építési
szabályzatában kijelölt, a település belterületéhez közvetlenül kapcsolódó területeken,
legkevesebb 3000 m2 nagyságú művelt telken, legfeljebb 3%-os beépítettséggel
lakóépület is elhelyezhető;
h) műveltnek az a telek minősül, amelynek legalább 80%-án intenzív kertészeti kultúra
található;
i) szakrális építmény (kápolna, kereszt, kőkép stb.) a telek méretétől függetlenül elhelyezhető.



Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete
Btv. 46.§ A szőlő termőhelyi kataszteri terület övezetén (C-1):
a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
b) az erdőtelepítésre alkalmas területek övezetébe is besorolt földrészletek erdőterületként
történő kijelöléséről a településrendezési eszközökben kell dönteni;
c) építeni csak a legalább 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított telken, kizárólag a
szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy a borturizmust szolgáló épületet, illetve
ahol az M-1 és az M-2 övezethez tartozó szabályozási előírások lehetővé teszik,
lakófunkciót is kielégítő épületet lehet;
d) szakrális építmény (kápolna, kereszt, kőkép stb.), amely a szőlőhegyek tájképéhez
hagyományosan hozzátartozó tájképformáló elem - szőlőműveléssel nem hasznosított
területen is - a telek méretétől függetlenül elhelyezhető;
e) a szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az illetékes
hegybíró nyilatkozatával kell igazolni.

A hatályos településrendezési eszközök, és azok módosításai – melyek a magasabb szintű
területrendezési tervekkel összhangban készültek és kerültek elfogadásra - kizárólag az
infrastruktúra kiépítésének költségviselése tekintetében módosulnak.
A módosítások nem tartoznak a Siófok vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel
érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról
szóló 42/2004.(XII.30.) TNM rendelet területi hatálya alá.
A módosítás az OTrT, a Btv előírásaival összhangban van.
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4. ZÖLDFELÜLETEK
A HÉSz módosítása arra irányul, hogy a HÉSz 25.§ (6) bekezdésében foglalt előírás törlésre kerül.
„(6) Az „Mk” jelű kertgazdasági területen a „/L” jellel kiegészített jelű övezetekben a lakó funkciót
kiszolgáló infrastruktúra (út, és közművek) kiépítése nem városi érdek, ezért költségét az
érdekeltek viselik, e rendelet 82/A.§ -a szerint.”
A HÉSz 25.§ (6) bekezdésében foglalt előírás törlése az építési övezetek beépíthetőségének mértékét
és kötelező zöldfelületi arányát változatlanul hagyja. A módosítás zöldterületet, más
területfelhasználáshoz tartozó zöldfelületet nem érint változással.

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA, BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENSÚLY
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 7.§ (3) b) pontjában
megfogalmazottak szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település
közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest
nem csökkenhet az átminősítés előtti aktivitásértékhez képest. A tervek készítésekor a területek
biológiai aktivitásértékét a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet (továbbiakban: BAÉ rendelet) előírásai
szerint kell számítani.
A módosítás kapcsán új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor, így a település
közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke nem változik.

5. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, KÖRNYEZETALAKÍTÁS
A módosítás részterületei nem tartoznak 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 „Natura 2000” területek köréhez. A
módosítással érintett területek nem részei 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 módosítás hatálya alá tartozó területek, az OTrT mellékletében ábrázoltak szerint érintettek MTv
által megállapított Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület országos övezetével. A
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nem küldött adatszolgáltatást az övezet lehatárolásával
kapcsolatban, annak pontosítására vonatkozóan.
Az OTrT 14/A.§ (2) bekezdése előírásai szerint a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a
területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. A hatályos HÉSZ 54.§
-65.§ -ai előírásai tartalmazzák az építmények kialakítására vonatkozó helyi szabályokat, köztük a
tájba illesztés követelményét.
A terv megvalósulása Siófok Város településszerkezetét, tájhasználatát, a környezet jó minőségét
nem befolyásolja kedvezőtlenül, örökségvédelmi, épített értéket nem érint. A tervezett
módosításnak nincs jelentős táj- és településképi hatása.
A tervmódosítással érintett Kiliti szőlőhegy és Töreki szőlőhegy Mk/L jelű övezeteinek területei
kulturális örökségvédelmi szempontból, műemléki környezettel, nyilvántartott régészeti területtel
nem érintettek, a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak nem részei.
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6. 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 1. § (3) (a), 4. § (2) bekezdése, valamint 3. számú melléklet II. pontja alapján az
Önkormányzat megkérte a környezet védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat
szükségességéről, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet
illetően várható-e jelentős környezeti hatás.
A választ küldő környezet védelméért felelős szervek nem tartották szükségesnek a környezeti
vizsgálat lefolytatását, környezeti értékelés készítését.
A Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 216/2017. (IX.28.) sz. képviselő-testületi
határozatában döntött a környezeti vizsgálat szükségessége tekintetében, azaz, hogy a
változtatások környezeti hatása várhatóan nem jelentős, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatását
nem tartja szükségesnek.
Levegőtisztaság-védelem
A tervmódosítások területén új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor. A módosítással
érintett területeken bejelentés kötelezetett légszennyező pontforrás nincs és a területhasználat
változás kapcsán sem várható új bejelentés kötelezett légszennyező pontforrás létesítése.
A tervezett HÉSz módosítás a jellegénél fogva az érintett területek környezetének jelenlegi és
távlati levegőminőségére sincs hatással.
Felszíni-, felszín alatti vizek védelme, talajvédelem
Az OTrT (MTv) által megállapított új országos övezet, OTrT 3/7. számú melléklete szerint Siófok
területe az Országos vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozik. A módosítás hatálya alá tartozó
területek, az OTrT mellékletében ábrázoltak szerint érintettek az övezettel. Töreki szőlőhegy
területe érintett az OTrT 3/7. sz. mellékletében lehatárolt „Országos vízminőség-védelmi terület”
övezetével is.
A módosítás hatálya alá tartozó Kiliti szőlőhegy Mk/L jelű övezeteinek területe érintett a Btv. Felszíni
szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség övezetével (SZ-1),
Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület. Az érintett területeken az OTrT 31/B.§ i) bek.
alapján a Btv. 31. § övezeti előírásait kell alkalmazni.
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 terület
övezete (SZ-1) tekintetében az OTrT által meghatározott kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület országos övezetre vonatkozó övezeti előírások és a felszín alatti vizek védelméről
szóló kormányrendelet előírásai mellett a Btv. 31. §-a előírásai szerint korlátozott.
A módosítás hatálya alá tartozó belterülethez kapcsolódó területek szennyvízcsatorna közművel
ellátható, a lakóépület építését is megengedő „Mk/L” jelű kertes övezetek. A módosítás az érintett
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területeken a jelenlegi és távlati vízfelhasználás és a keletkező szennyvizek mennyiségét nem
befolyásolja.
A módosítás hatálya alá tartozó területek nem érintettek a Btv. 4/9. számú melléklete szerinti
Földtani veszélyforrás terület övezetével (P-1).
A Balaton vízminőségének védelme érdekében a csapadékvíz elszennyeződését, a szennyezett víz
talajba, vagy felszíni vízbe kerülését meg kell akadályozni. A befogadó vízminőség-védelme miatt a
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 szénhidrogén-szennyezéssel veszélyeztetett területeken vízzáró burkolatot
kell létesíteni, a burkolt felületen összegyűjtött csapadékvizet szénhidrogén fogó műtárgyon
keresztül lehet csak a csapadékvíz elvezető hálózatba juttatni. A terület adottságaihoz igazodó felszíni
vízelvezetés műszaki megoldásáról a módosítás hatálya alá tartozó területet érintő korábbi, hatályos
településrendezési tervek szakági munkarészeinek tartalma, továbbá a „7. Közművesítési,
elektronikus hírközlési javaslatok” szakági alátámasztó munkarésze tájékoztat.
A tervezett HÉSz módosításnak a jellegénél fogva nincs hatása az érintett területek környezetének
felszíni-, felszín alatti vizek védelmére, talajvédelmére.
Zaj- és rezgésvédelem
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
szóló új 27/2008. (XII.3) KVvM-EüM együttes rendelet (továbbiakban ZHR) előírásai határozzák meg.
A módosítás hatálya alá tartozó területek nem tartoznak a zajtól védendő területfelhasználású, illetve
rendeltetésű területek közé. A módosítás hatálya alá tartozó területeken létesülő lakóépületek
azonban zajtól védendő funkciójú építmények.
A módosítás kapcsán új, zavaró környezeti hatású zajforrások telepítésére nem kerül sor. A
módosítással érintett terület területfelhasználása, rendeltetése nem változik.
A lakó- és üdülőterület és a kertes területek útjain folyó gépjármű forgalom az alacsony mértéke
miatt jelenleg és várhatóan a távlatban sem okoz a környezeti zaj szempontjából problémát.
A ZHR rendelet szerint a zajvédelmi övezeti besorolás a jellemző területhasználat függvénye, de a
közlekedésből származó zajterheléssel összefüggő zajvédelmi övezeti határértékeket a közlekedési
létesítmény, mint zajforrás jellege is befolyásolja. A közlekedésből származó zaj terhelési
határértékeit a zajtól védendő területeken a ZHR 3. számú melléklete tartalmazza.
A tervezett HÉSz módosításnak a jellegénél fogva nincs hatása az érintett területek környezeti
zajállapotára.
Hulladékgazdálkodás
A HÉSz tervezett módosítása a területen keletkező települési hulladékok mennyiségét, összetételét, a
közszolgáltatásban biztosított gyűjtését és elszállítását, a hulladékgazdálkodás jellemzőit érdemben
nem befolyásolja.
A tervezett HÉSz módosításnak a jellegénél fogva nincs hatása az érintett területek
hulladékgazdálkodására.
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7. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT
A HÉSz 25.§ (6) bekezdésének törlése a terület kialakult közlekedési rendszerét, a gépjárműforgalom
és a gyalogosforgalom mutatóit, a parkolás rendjét, a közösségi közlekedés szükségleteit, a
kerékpáros közlekedést nem érinti.

8. KÖZMŰVESÍTÉSI-, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT
A HÉSz 25.§ (6) bekezdésének törlése a terület közművesítési és elektronikus hírközlési igényeit, a
szolgáltatás közműhálózati rendszerét nem érinti.
A módosítás hatálya alá tartozó területet érintő korábbi, hatályos településrendezési tervek szakági
munkarészeinek tartalma továbbra is aktuális és iránymutató a területre vonatkozóan.
Az Mk/L” jelű kertes területek közműellátása a belterületen kiépített közműhálózati rendszerek
további bővítésével megoldható. A település egységes közműhálózati rendszereihez tartozóan a
vízellátás, a szennyvízelvezetés, a csapadékvíz elvezetés, a villamosenergia ellátás és a földgázellátás,
valamint az elektronikus hírközlés hálózata is a kertes területek irányába bővíthető.
Vízellátás
A HÉSz módosítás az érintett területek vízigényére nincs hatással. Siófok város, így a módosítással
érintett területek vízellátását is a DRV Zrt. (Dunántúli Regionális Vízmű Zrt) szolgáltatja. A terület
útjainál a városi egységes hálózati rendszerhez kapcsolódó közművek kiépítéséhez szükséges
szabályozási szélesség kialakítását a hatályos szabályozási tervnek megfelelően biztosítani kell.
Felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés
A HÉSz módosítás az összefolyó, elvezetést igénylő csapadék víz mennyiségét érdemben nem
befolyásolja. A módosítással érintett területek térségében is az elválasztott rendszerű vízelvezetés
kiépítése szükséges.
Az elvezetett csapadékvíz befogadói a terület környezetében a Balatonba vezető vízfolyások.
A terület a felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés szempontjából a Balaton vízgyűjtő területéhez
tartozik. A Balaton kiemelten védett a vízminőség szempontjából, így a csapadékvizek minőségét a
magasabb rendű vonatkozó jogszabályban előírt határértékeknek megfelelve kell biztosítani
(befogadói határértékek betartatása az ágazati rendelet szerint).
Szennyvízelvezetés
A HÉSz módosítás az elvezetést igénylő szennyvíz mennyiségét érdemben nem befolyásolja. Siófok
város, így a vizsgált terület térségében is a szennyvízelvezetést a DRV Zrt. biztosítja. A vizsgált terület
topográfiai adottsága miatt a szennyvizeket gravitációs csatornákkal gyűjtik össze, a mélypontokon
átemelő műtárgyak üzemelnek, ahonnan nyomóvezetékekkel szállítják tovább a szennyvizeket. A
szennyvizeket a Siófoki regionális szennyvíztisztító telepen tisztítják meg, a tisztított vizek befogadója
a Sió.
A Btv. 9.§ (3) b) előírásai szerint a kiemelt üdülőkörzet településeinek beépítésre nem szánt területén
a vezetékes ivóvízhálózatra rákötött telkeknek a megépült szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés a
szennyvízcsatorna-hálózat átadását követő egy éven belül kötelező.
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Villamosenergia ellátás
A település, benne a vizsgált területrész fogyasztóinak villamosenergia ellátását az E.ON-DÉDÁSZ Zrt
biztosítja. A kiépített hálózati rendszer táppontjai a 132-as alállomások, amelyről induló
középfeszültségű hálózatok fűzik fel a fogyasztói transzformátor állomásokat.
A módosítás hatálya alá tartozó területek környezetében a 22 kV-os hálózat táplálja a fogyasztói
transzformátor állomásokat, amelyekről induló kisfeszültségű elosztóhálózatról látják el
villamosenergiával közvetlen a fogyasztókat.
A kisfeszültségű elosztóhálózat további fejlesztése a Btv. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
övezetére vonatkozó 26.§ h) pont előírásai szerint földalatti elhelyezéssel történhet:
„Btv. 26. § h) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik
kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai
követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi
szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani;”
Az OTrT Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület - MTv által megállapított új
országos övezetére vonatkozó 14/A.§ (6) bek. előírása a következő.
„OTrT 14/A.§ (6) bek. Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat,
erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat
fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.

Földgázellátás
A módosítás hatálya alá tartozó területek belterületi környezetében üzemelő földgázvezetékek az
E.ON-DDGÁZ Zrt kezelésében levő hálózati rendszer részét képezik.
Elektronikus hírközlés
Vezetékes elektronikus hírközlés
Siófokon, ezen belül a módosítással érintett területek számára is a vezetékes távközlési ellátást
jelenleg a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. A Siófoki szekunder központhoz tartozó 17-es
körzetszámú Siófok primer központ a település vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A
primerközponthoz tartozó települések 82-es hívószámon csatlakoznak az országos, illetve nemzetközi
távhívó hálózathoz.
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények
A távközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. Ennek korlátja a
vizsgált területen nincs. A fejlesztési terület térségében valamennyi vezeték nélküli (T-Mobile,
Telenor, Vodafone, stb.) szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani.
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9. 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 hatástanulány készült (Terra Stúdió Kft.)
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály Örökségvédelmi Osztály a válaszlevelében (Ügyiratszám:
BP/1006/22214-4/2017.) az alábbiakat rögzítette:
- Megállapítja, hogy a Miniszterelnökség Nyilvántartási, Tudományos és Gyűjteményi Főosztálya
által vezetett közhiteles nyilvántartás aktuális adatai szerint a módosítással érintett területen
sem régészeti lelőhely, sem műemléki érték nem található.
- Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendeletben meghatározott környezeti vizsgálat lefolytatását a rendelkezésre álló szakanyagok
alapján műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szempontból nem tartja szükségesnek.
- Felhívta az Önkormányzat figyelmét arra, hogy a további hatósági eljárások során biztosítani kell
az örökségvédelmi szempontok érvényesülését és az elsőfokú örökségvédelmi hatóság, a Somogy
Megyei Kormányhivatal kaposvári Járási Hivatal (Hatósági Főosztály Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály), a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 62.
§ a) pontja szerinti állásfoglalását ki kell kérni.
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