
viqántpetend közséqi önkormánvzat képviseIő-testü letének
../201 6. (.....) számú határozata:

1. A Képviselő-testület támogatja a Csóromfolde (071/1 hrsz) területén tervezett oktató és alkotó
tábor fejlesztési elképzeléseket, ezért kezdeményezi a hatályos Településrendezési eszközök
módosítását a terület Különleges beépítésre nem szánt területre történő minősítés érdekében.

2. Az 1. pont szerinti Településrendezési eszközök módosításának véleményezési eljárása a
U42a12. (X|.8.) Korm. Rendelet Vl. fejezet eljárási szabályai szerint, ún. Teljes eljárással történik,

a terv az OTEK 2012. augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményei és jelmagyarázatával

készül.
3, A Településrendezési eszközök módosítása a környezetre káros hatással nem lesz, ezért a

212005. (1.11.) Kormányrendelet 3,§-a szerinti felhatalmazás alapján a Képviselö-testület
előzetesen meqállapítia, hogy külön környezeti értékelés készítése és környezeti vizsgálati eljárás
lefolytatása nem szükséges.

4, Az Epített környezet alakításáról és védelméről szóló '1997. évi LXXV|ll. törvény B § (2) bekezdése
és a31412012.(X|.8.) Kormányrendelet 29,§-a szerinti feladatkörben a Képviselő-testület az 1-es
pont szerinti Településrendezési eszköz módosítás partnerségi egyeztetésónek szabályait a
határozat 1. melléklete szerint állapítja meg,

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott
településrendezési eszköz módosításához a szükséges intézkedéseket tegye ffiog, és a
partnerségi egyeztetést a határozat '1. melléklete szerint bonyolítsa le.

6. |,Aegbizza a Város és Ház Bt -t az 'l pont szerinti Településrendezési terv módosításának
elkészítésével, melynek költségeit a .,, ,., ., viseli.

7. Felkéri a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos eljárások lebonyolítására, a szeződések
aláírására.

Felelős: Nemoda lstván polgármester

Határidő: folyamatos



Metléklet a .../2016.(....,) Kt. határozathoz

A partnerségi egyeztetés szabályai

1. A határozat 1 . pontja szerinti településrendezési eszközök módosításába bevont partnerek köre:

a) a község lakossága,

b) érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szerveiet,

c):, egyhái,

2. A településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárása a 31412012.(X|.8.)

Kormányrendelet 32.§,(3) bekezdóse ill. 36,§ szerinti teljes eljárással történik,

3. A partnerek tájékoztatása és a véleménynyilvánítás lehetőségei:

a) Az Előzetes tájékoztató szakaszban a polgármester felhívásban tájékoztatást ad a módosítás

céljáról, és várható hatásairól megjelölve a javaslatok, vélemények beadásának határidejét.

b) A Véleményezési szakaszban az Önkormányzat a véleményezési dokumentáció

megjelenésérőlfelhívást teszközzé és honlapjára felteszi a Véleményezési dokumentációt.

c) A felhívások az önkormányzat honlapján és az önkorm ányzal hirdetőtábláján jelennek meg

d) A Véleményezési dokumentáció az önkormányzat hivatalos helyiségében nyomtatott formában

tekinthető meg a tájékoztató szerinti napokon az előzetes tájékoztatási szakaszban legalább 21

nap, a véleményezési szakaszban legalább 30 nap időtartamig.

4. A javaslatok, vélemények benyújtásának mődja:

a) javaslatot, véleményt írásos formában az önkormányzati hivatalba postán vagy személyesen
vagy elektronikus levélben a felhívásban közzétett e-mail címre, a tájékoztató megjelenósének

első napjától számítva az előzetes tájékoztatási szakaszban21, a véleményezési szakaszban
30 napon belül tehetnek a partnerek

b) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelós általános

rendje szerint történik.

c) A beérkezett vélemények a településrendezési eszköz ügyiratának részét képezik, azokat az
önkormányzati hivatal táblázatban összegzi, a tervezőnek megküldi.

4. A javaslatok, vélemények elfogadása

a) A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek
indokolására a tervező javaslatot tesz, amelyet a döntóshozó Képviselő-testülettel ismertetni

kell.

b) A válaszokról az Önkormányzat a 31412012 (X|.8) Kormányrendelet 39.§ (2) bekezdésében
meghatározott döntésével egyidejűleg dönt.

c) A beérkezett javaslatokról, véleményekről készített táblázatot, az el nem fogadott véleményeket

és azok indoklását a polgármester a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó
jegyzőkönyvben összesíti.

5. Az elfogadott településrendezési eszköz az elfogadástól számított egy hónapon belül nyomtatott

formában olvasható a Polgármesteri Hivatalában, illetve felkerül a település honlapjára.

Vigántpetend, 2016 ......,.

Nemoda lstván
polgármester



vGÁNDpETEND KözsÉG TELEpüLÉsRENDEzÉsl EszKözElNEK MóDosiTÁsR - elózrrrs rÁlÉxozrnrÁs

A MóDosíTÁsI loÉny BEMuTATÁsA, cÉLJA, HATÁsA

Vigántpetend Településszerkezeti tervét 30/2003 (X1,21.) Kt, határozattal, Helyi Építési Szabályzaíátés Szabályozási Tervét
212005. (ll. 1B) sz. Önk. rendelettel hagyta jóvá a település képviselő-testülete. 2007-ben és 2012-ben kis mértékű
módosítások történtek.

A hatályos Településrendezési eszközök módosítását a Hello Wood Alapítvány kezdeményezte 2016 januáqában a
külterületi 07111hrsz-ú, ún. ,,Csóromfölde", (az egykorimajorság) csaknem 2 ha-os területére vonatkozóan.

,,A Hello Wood 2011 óta szervez nagy sikenel oktatási-kutatási programokat, alkotó táborokat Csórompusztán,
Vigántpetend határában. 2016-ban a Csórompuszta szomszédságában található Csóromfölde területének megvásárlásával
célunk egy ökológiai-gyakorlati tapasztalatokra, a személyes megélésre épülő oktatási és kutatási központ, nyári egyetem
létrehozása.
A kutatás fókuszában a természeti környezet fej|eszthetősége, az épített környezet és a természet viszonya, illetve a
fenntartható organikus területfejlesztés lehetőségei és a vidék fejlesztésének új módszerei állnak. A terület helyet adhatna
ezáltal olyan kulturális oktatási programoknak, melyek képesek a helyi lakosok és a világ minden tájáról érkező résztvevők
számára a környezettel való tudatos együttélés lehetőségeit, régi és új formáit felmutatni. A tervezett fejlesztés során a
terület, a környezet tiszteletben tartása mellett, megfelelő tájhonos növényekkel és a tájjelleghez illeszkedő szükséges és
elégséges épületekkel gazdagodna. A cél, hogy a területen található eredeti épületek romjai melletti tájba illeszkedő,
ökologikusan fenntartható környezet szülessen, mely képes több korosztály számára az oktatás és kutatás ideális és
léptékhelyes feltételeit biztosítani. A Csóromfölde fejlesztési program, összhangban a szomszédos csórompusztai
fejlesztésekkel és Vigándpetend hosszútávú fejlesztési terveivel, az egykor lakott Majorság területét szeretné újraéleszteni."

A módositás összhangban van a település fejlesztési elképzeléseivel, a Hello Wood Alapítvány és az Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodás rögzíti: ,,a HW célkitűzései a falu jelene és jövője szempontjából távlatosak, azok a
településen az ezredfordulón megindult fejlődés és fejlesztés irányaival harmonizálnak".

OpenstreetMap

Csóromfölde (Csórompuszta) korábbi majorsági területe (071/1 hrsz) a település nyugati részén található, a 77-es települési
főútról Csórompuszta feíé vezető útról közelíthető meg, a 061 hrsz-ú út felől. A07111 hrsz-ú terület nagysága 1,9259 ha,
művelési ága legelő, 2,es minőségi osztállyal. A művelési ág megváltoztatása nem tervezett, vagy legfeljebb a terület kis
részén kerülne rá sor távlatban,



VGÁNDPETEND KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA - ELÖZETES TÁJÉKOZTATÁS

Topográfiai térkép

FöIdhivatali Alaptérkép H atályos Tele p ülésszerkezeti terv

VAROS ES HAZ BT- 2016 FEBRUAR



vGÁNDpETEND KözsÉG TELEpüLÉsRENDEzÉSl ESzKözElNEK MóDosírÁsn - rlózerrs rÁlÉxozrRrÁs

l. katonaifelmérés (1780-1784) ll. katonaifelmérés (1806-1869)

A mődosítás célja:
A hatályos Településrendezési tervben általános mezőgazdasági terület Má övezetébe sorolt telek olyan különleges
beépítésre nem szánt területbe sorolása, mely lehetővé teszi az ökológiai szemléletű oktató és alkotó tábor elhelyezését,

működését, azon belüloktatási, kulturális, turisztikai célú épületek elhelyezését.
A tábor szezonálisan működik, elsó ütemben csak a 2-3 hétre telepített minőségi (ideiglenes) íaházak elhelyezésével, a
későbbiekben állandó tárolási illetve a funkcióhoz kapcsolódó helyiséggel rendelkező épület elhelyezése is szükséges.

A mődosítás hatása:
A módosítás révén a ma meglévő oktatási központ további igények szerinti fejlesztése ténylegesen is megvalósíthatóvá
válik. Az egykori majorság történelmi állapota (Ld. a katonaitérképeken) visszaállításra kerül.

A módosítással érintett teületen védett vagy védelemre érdemes természeti értékek nem találhatók, A terület nem része az
országos ökológiai hálózat övezeteinek, Natura 2000 terülehek.

A terület a Balaton törvény Térségi szerkezeti tervén M-1 Mezőgazdasági térségbe sorolt. Ugyanakkor része a T-1 Térségi
jelentőségű tájképvédelmi övezehek. Az OTrT a települést a Tájképvédelmi szemponból kiemelten kezelendő terület övezetébe
sorolta.
A hasznosítási, fejlesztési célok, elkópzelések a Balaton törvény és az OTrT vonatkozó előkásaival összhangban vannak. Az
elh elyezen dő épü let tájbail lesztése az övezef e vonatkozó elő írásokkal megold ható.

Kőrnyezeti hatások
A módosítása a település környezetminőségére káros hatással nem lesz.

A különleges beépítésre szánt területen oktatási-alkotó táborhoz kapcsolódó funkciók létesíthetők,
Aterületen üzemi tevékenységtől származő levegőszennyezés nem keletkezhet, fűtési eredetű levegőszennyezés sincs. Az
elhelyezhető építményi funkciók alapján üzemi technológiától származó zajterhelés a területen nem keletkezhet. A terület
szomszédságában zajtól védendő területfelhasználás nincs. A terület környezetében országos közút nincs, (2y közlekedési

eredetű zaj illetve levegőszennyezés az oktatási központot nem érheti.

ll. katonai felmérés (1 806-1 869)

Hello Wood nyári alkotó tábor képek



vGÁNDpETEND KözsÉG TELEpüLÉsRENDEzÉsl ESzKözElNEK MóDosFÁsn - elózrrrs rÁ;ÉrozrnrÁs

A területről készült téli fotók

Légifotó (ArcGis)

lAR


