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BEVEZETÉS
Vigántpetend Településszerkezeti tervét 30/2003 (XI.21.) Kt. határozattal, Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási
Tervét 2/2005. (II. 18) 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 januárjában a
külterületi 071/1 hrsz-ú, ún. „Csóromfölde”, (az egykori majorság) csaknem 2 ha-os területére vonatkozóan.
A módosítás 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.
A tábor szezonálisan működik, elsősorban 2-3 hétre telepített minőségi faházak elhelyezésével, a későbbiekben állandó
tárolási illetve a funkcióhoz kapcsolódó helyiséggel rendelkező épület elhelyezése is szükséges.
A módosítás hatása:
A módosítás révén a ma meglévő oktatási központ további igények szerinti fejlesztése ténylegesen is megvalósíthatóvá
válik. Az egykori majorság történelmi állapota (Ld. a katonai térképeken) visszaállításra kerül.
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 szerinti
„teljes eljárás” szabályai szerint került véleményezésre a Korm. rendelet 45.§ Átmeneti rendelkezéseinek megfelelően az
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának
figyelembevételével

A tervezési terület elhelyezkedése (OpenstreetMap)
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II. JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2016 (XI.16) Ökt.sz. határozata
Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a határozat
mellékletét képező Településszerkezeti tervmódosítás szöveges leírását (1. sz. melléklet) valamint a
tervlap módosításait (2. számú melléklet).

Felelős: Nemoda István polgármester
Határidő: azonnal
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1. számú melléklet a 47/2016. (XI.16.) Ökt. sz. határozathoz

A Településszerkezeti terv leírása
Vigántpetend Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2003. (XI. 21.).sz. határozattal megállapított
Településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul:
A külterületi 071/1 hrsz-ú telek Általános mezőgazdasági terület (Má) besorolásból olyan Különleges beépítésre
nem szánt terület – oktatási, turisztikai (Kto) területfelhasználásba kerül, mely lehetővé teszi az ökológiai
szemléletű oktató és alkotó tábor elhelyezését, működését, azon belül oktatási, kulturális, turisztikai célú épületek
elhelyezését.
A területen létesíthető építmények megfelelő tájba illesztésről a Szabályozási tervben és a Helyi Építési
Szabályzatban gondoskodni kell.
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2. számú melléklet a 47/2016. (XI.16.) Ökt.sz. határozathoz

K to

A Településszerkezeti terv módosítása ( a módosítandó terület lehatárolásával)
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Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (XI.20.) önkormányzati rendelete
Vigántpetend község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005.(II.18.) Ör. számú rendeletének
módosításáról
Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ (2) bekezdés a-c) pontjaiban biztosított jogkörében eljáró
Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti
Főosztály, Építésügyi Osztály; Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály; Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság; Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság; VMKH Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala; Veszprém
Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály; Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály; Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság; Veszprém megyei Önkormányzat
és a partnerek véleményének kikérésével valamint a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően
a következőket rendeli el:
1. § (1) Vigántpetend község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.28.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet.) 2. mellékletét képező Sz2 jelű 1:10000 méretarányú Szabályozási terv az e
rendelet 1. mellékletén a „szabályozott terület határa” által jelölt részterületre vonatkozó normatartalma
helyébe e rendelet 1 sz. melléklete szerinti normatartalom lép.
2.§ (1) A rendelet 4.§ (2). bekezdés b) pontja helyébe az alábbi pont lép:
„b) beépítésre nem szánt terület
- zöldterület
- mezőgazdasági terület
- közlekedési- közmű- és hírközlési terület
- különleges terület – oktatási, turisztikai”
(2) A rendelet 6.§ (2) bekezdés B) pontja helyébe az alábbi pont lép:
„B) Beépítésre nem szánt területek
a) Közlekedési terület:
- Közúti-, közmű- és hírközlés elhelyezésére szolgáló közlekedési terület
b) Zöldterület
- zöldterület (közpark)
c) Erdőterület
- védelmi célú
- gazdasági célú
d) Mezőgazdasági terület
- általános
- kertes
e) Vízgazdálkodási terület
- vízgazdálkodási terület
f) Különleges terület
- oktatási, turisztikai terület

KÖu
Z
Ev
Eg
Má
Mk
V
Kto”

2
3. § A rendelet „IV. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK” fejezete kiegészül az alábbi új 23/A §-al
és az azt megelőző címmel az alábbiak szerint:
„Különleges terület – oktatási, turisztikai terület (Kto)
23/A §
(1) Az Szt-2 jelű Szabályozási terven „Kto” jellel jelölt övezetben turisztikai, oktatási és kulturális
funkciókkal összefüggő épületek és azok kiszolgáló épületei létesíthetők
(2) Az övezet beépítési paraméterei a következők:
a) Minimális telekméret:
1 ha
b) Maximális beépíthetőség:
2%
c) Az épületek maximális építménymagassága: 5,5 m
d) Minimális zöldfelület:
70 %
(3) Az övezetre vonatkozó speciális előírások:
a) a tervezett elő-, oldal-, hátsókert:
10 m
b) csak áttört kerítés létesíthető a létesítendő épület(ek) körül, a telek legfeljebb 30%-án;
c) épületek a helyi hagyományokat figyelembe vevő anyaghasználattal, 35-45 fokos
magastetővel létesíthetők
d) a telekhatárok mentén honos fafajokból álló fa és cserjesor telepítendő
e) épület elhelyezéshez látványterv készítendő a vonatkozó jogszabályok szerint.”
(4) A telken belül létesítendő zöldfelületet ligetes fásítással kell kialakítani, melynek során csak a
térségben honos fafajok telepíthetők.
(5) Épület kialakítása (kivéve, ha csak raktározási funkció létesül) a közművesítettség
vonatkozásában a következők biztosítása esetén lehetséges:
− villamosenergia-szolgáltatás
− vízellátás
− közműves szennyvízelvezetés vagy az illetékes hatóságok által elfogadott korszerű, zárt
szennyvízelhelyezés illetve egyedi szennyvíztisztítás. „
Záró rendelkezések
4. §.
(1) Ez a rendelet a kihirdetéstől számított 30. napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.

Kardos Tibor
alpolgármester

Kihirdetés napja: 2016. november 20.
Takács Lászlóné
jegyző

Takács Lászlóné
jegyző
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT
A módosítás során a hatályos Településszerkezeti terv is módosul a külterületen, a Településszerkezeti tervben általános
mezőgazdasági terület Má övezetébe sorolt 071 hrsz-ú telek különleges beépítésre nem szánt területbe kerül átsorolásra,
sorolása, melyen ökológiai szemléletű oktató és alkotó tábor kerülhet elhelyezésre. A Különleges terület – oktatási,
turisztikai területen (Kto) belül oktatási, kulturális, turisztikai célú épületek helyezhetők el.
Jelenleg az évenként meghirdetett Hello Wood nemzetközi alkotó táborának a területtől délre eső Csórompuszta ad helyet,
mely a településrendezési eszközökben különleges beépítésre szánt oktatási területként szabályozott.
Mindkét terület egy majorsághoz tartozott, Csórompusztán voltak részben ma már átépített főépületek és Csóromföldén a
cselédségi-kiszolgáló épületek. A két területet a 061 hrsz-ú földút köti össze, a két terület távolsága kb. 700 m.
Az első időszakban a szezonálisan működő alkotó tábor bázisa továbbra is Csórompuszta marad. Első ütemben csak a 2-3
hétre telepített minőségi (ideiglenes) faházak kerülnek telepítésre, ahogy a későbbiekben állandó tárolási illetve a
funkcióhoz kapcsolódó épület(ek) telepítésre kerülhet sor.
A terület beépítési mutatói
A terület beépíthetősége a „régi OTÉK” szerint 2 %, mely csaknem 400 m2-es beépítési lehetőséget eredményez. A
későbbi fejlesztések volumene függvényében emelhető ez a max. 5 %-ig, az 1-2 éven belül bekövetkező
Településrendezési eszközök felülvizsgálata során.
Az elhelyezésre kerülő épületek építménymagasságát max. 5,5 m-ben határoztuk meg, mert az oktatási-kulturális funkció
számára ez indokolt lehet. A csaknem 2 ha-os területet megosztani nem tervezik, így 1 ha-os telekméretet javasolunk
minimális telekméretként.
A területen külön építési helyet nem jelöl ki a szabályozási terv, mert a beépítési program ma még nem tudható, ezért csak
a telekhatártól 10-10 m-es elő- és oldalkert illetve hátsókert méretet határoztunk meg. Ebben a sávban telepítendő a
tájbaillesztést szolgáló őshonos fajokból álló fa-és cserjesor.
A Tervezett szabályozási paramétere összefoglalva:
Minimális telekméret:
Maximális beépíthetőség:
Maximális építménymagasság:
Minimális zöldfelület:

1 ha
2%
5,5 m (épületre vonatkozó)
70%

Mivel a terület a Balaton törvény szerinti tájképvédelmi övezeten fekszik, ezért a tájbaillesztésre vonatkozóan speciális
előírásokat indokolt megfogalmazni a HÉSZ módosításban, melyek a következők:
o csak áttört kerítés létesíthető, a telek legfeljebb 30 %-án.
o épületek a helyi hagyományokat figyelembe vevő anyaghasználattal, 35-45 fokos magastetővel létesíthetők
o látványterv készítendő
o a telekhatárok mentén honos fafajokból álló fa és cserjesor telepítendő.
o A minimális zöldfelületet ligetes fásítással kell telepíteni
3. 2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA
(ld a vizsgálatban)
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (OTrT) módosítását 2013 december 9-én fogadta el
az országgyűlés a 2013. évi (módosító) CCXXIX. Törvénnyel (MTv.). Az új OTrT 2014 január 01.-től hatályos.
Az OTrT vonatkozó tervlapjait a 1.1.2. fejezet (8. oldal) mutatja be.
Az Ország Szerkezeti tervén Vigántpetend csak piktogrammal jelölt, a település területe mezőgazdasági térségben fekszik.
A módosítás területét érintik az alábbi országos övezetek:
VÁROS ÉS HÁZ BT – 2016. NOVEMBER
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 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
 Országos vízminőség-védelmi terület
A módosítással érintett terület a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. Törvény Térségi Szerkezeti tervén Mezőgazdasági
térségbe tartozik. A törvény 4/B.§ b) pontja szerint: „a mezőgazdasági térséget legalább 95%-ban mezőgazdasági terület
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület nem jelölhető ki;”
Mezőgazdasági térség Vigántpetend területén 550,83 ha. Az általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre
nem szánt területbe átsorolásra kerülő telek 2 ha területű, ez a teljes mezőgazdasági térség 0,36 %-a.
A településszerkezeti terv mezőgazdasági térségnek való megfelelése jelen módosítás során (alaptérkép híján és a
rendelkezésre álló településszerkezeti tervlap rossz minőség okán) nem vizsgálható, de az átsorolandó terület elenyésző
méretű és beépítésre nem szánt terület, a megfelelőség az 1-2 éven belüli felülvizsgálat során elvégezhető.
A Balaton törvény vonatkozó tervlapjait a 1.1.2. fejezet (11-15. oldal) mutatja be.
A módosítás területét érintik az alábbi Balaton törvényi övezetek:
 T-1 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
 M-1 Általános mezőgazdasági terület
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület - Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
Az OTrT 31/B. § előírásai szerint „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:”…
… „i) a Btv.-ben egyedileg megállapított kiemelt térségi övezetekre - ideértve az MTv. által megszüntetett térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület övezetét, történeti települési terület övezetét, térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület
övezetét, valamint a vízeróziónak kitett terület övezetét - a Btv. övezeti előírásait kell alkalmazni”

Az OTrT és a Balaton törvény tájképvédelmi területei nincsenek összhangban egymással. A módosítandó területet azonban
mindkettő lefedi.
A Balaton törvény 26. § előírásai a Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetére a következők:
„26. § A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1) tekintetében az OTrT által meghatározott országos jelentőségű
tájképvédelmi terület országos övezetre, valamint a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület kiemelt térségi és megyei övezetre
vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók:
a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
b) a művelési ág megváltoztatása, illetve a más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet,
tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető;
c) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind pedig az egyes
építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni;
d) a kialakult geomorfológiai formák (hegygerinc, völgy stb.) megőrzendők;
2
e) országos jelentőségű védett természeti területen a kertgazdasági terület övezetébe is besorolt területeken a 2700 m -nél
kisebb telek nem építhető be, szántóművelési ágú területen építmény nem helyezhető el;
f) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok megőrzésével, a tájkarakter
erősítésével, a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével történhet;
g) új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító - kivéve a biológiailag lebomló
szerves anyagok lebontását és további felhasználásra alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), továbbá hulladékátrakó
állomás - nem létesíthető;
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;
i) csarnok jellegű épület és reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető.”

A módosítandó területen az épületek tájbaillesztéséről gondoskodni kell. Az épületek anyaghasználatát a HÉSZ módosítás
során meg kell határozni. A művelési ág megváltoztatása a módosításhoz I. ütemben nem szükséges, az épületekhez
indokolt legkisebb terület később a legelő művelési ágból kivonásra kerül. A tájkaraktert erősítheti a HÉSZ módosításban
előírt őshonos fa és cserjesor telepítése a telekhatárok mentén.
Az M-1 Általános mezőgazdasági terület övezet Vigántpetend területén 531,2 ha (TEIR adat). Az általános
mezőgazdasági területből különleges beépítésre nem szánt területbe átsorolásra kerülő telek 2 ha területű, ez a teljes M-1
övezet területének 0,38 %-a, így az övezet területének csökkenése nem jelentős. Az övezet területétől legfeljebb 5 %-ban
lehet eltérni.
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3.3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
Vigántpetenden természetvédelmi oltalom alatt áll a Kapolcs-Vigántpetend közötti főúttól délre lévő terület, mely a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területe. A módosítással érintett területen védett vagy védelemre érdemes természeti értékek nem
találhatók, így természetvédelmi oltalom alatt nem áll.
A terület nem része az országos ökológiai hálózat övezeteinek, Natura 2000 területnek. Natura 2000 terület a település
területén nem található, így a tervezett beruházás a Natura 2000 területre hatással nem lesz.
A Balaton törvény szerinti ökológiai hálózat övezetei és a 2014 január 1-én hatályba lépett OTrT ökológiai hálózata a
területet és környezetét nem érintik. Ökológiai folyosó csak az Eger-víz mentén található.
A módosítással érintett területét érinti a Balaton törvény szerinti térségi jelentőségű tájképvédelmi övezete, mely az Egervíztől nyugatra a település közigazgatási határig lefedi a térséget. Az OTrT szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete teljes mértékben tartalmazza a település területét, a szomszédos településekkel együtt.
A Balaton-felvidéki Nemzeti park Igazgatóság adatszolgáltatása azonban a Balaton törvényi tervlaptól is lényegesen kisebb
területet ábrázol tájképvédelmi területként, azonban a módosítással érintett területet magába foglalja.

Balaton-felvidéki Nemzeti park Igazgatóság adatszolgáltatása szerinti térkép kivonatok
A tájbaillesztést a módosított HÉSZ vonatkozó előírásai szerint a telekhatáron végighúzódó több szintű növénytelepítés
(őshonos fafajokból álló fa és cserjesor telepítése) , illetve az előírt legalább 70% növénytelepítés (ligetes fásítással)
biztosítja.
A módosítás során új beépítésre szánt terület nem keletkezik, így a biológiai aktivitás érték számítást nem kell elvégezni.
A hasznosítási, fejlesztési célok, elképzelések a Balaton törvény és az OTrT vonatkozó előírásaival összhangban vannak.
Az elhelyezésre kerülő épületek tájbaillesztése az övezetre vonatkozó előírásokkal megoldható.
3.4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT
A módosítás során új beépítésre szánt terület nem keletkezik, olyan területfelhasználás nem jön létre, mely a település
környezetminőségére káros hatással lenne. A különleges beépítésre nem szánt területen az oktatási-alkotó tábor és az
ahhoz kapcsolódó funkciók létesíthetők.
A területen üzemi tevékenységtől származó 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. Lakóterület kb. 700 m-re található. A terület tágabb
környezetében országos közút, üzemi létesítmény nincs, így közlekedési és üzemi eredetű zaj illetve levegőszennyezés a
tervezett alkotó tábort nem érheti.
A területen csak kommunális szennyvíz keletkezhet, amelyet vízzáró szigetelésű zárt tárolóba kell vezetni.

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2016. NOVEMBER

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

14

3.5. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT ÉS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT
A terület megközelítése jelenleg is biztosított. Több mezőgazdasági földút is érinti, de kiemelendő a 061 hrsz.-ú út. Ez a
földút „út” besorolású közterület a jellemző geodéziai pontossággal. Szélessége 6-7 m. Egyébként ez az út a régi
térképeken is szerepel, mint az egykor beépített terület feltáró útja. Maga a földút jellemzően egynyomú, de több helyen
kiszélesedik, a kétirányú közlekedés így biztosított. A talaj adottság és felszíni viszonyok (a terep az út mentén a tervezési
területtől majdnem végig lejt) miatt az út esős időben sem megy tönkre, személygépkocsival is jól járható.
Jelenlegi forgalma viszonylag csekély, Csórompuszta és a 77 sz. főút közötti szakaszon napi 0-10 jármű közlekedik.
A földút főúthoz történő csatlakozása megfelelő kialakítású táblával szabályozott és egy tükörrel javított a kifordulás
lehetősége. Egy másik földút Kapolcsra vezet, de az kevésbé járható, gépek használják.
A tervezett állapothoz kötődő forgalom (napi 10-20 Ej/nap) továbbra is minimális forgalmat jelen, csak célforgalomról
beszélhetünk. Az út jelenlegi kialakítása alkalmas a forgalom levezetésére, a közterület szabályozással történő korrekciója
nem szükséges. A főút csatlakozásnál sincs szükség beavatkozásra, a csomópont biztonsága az új forgalommal is azonos
marad.
Távlatban – igény esetén a földutat géppel szintre kell hozni és tömörítés után stabilizált réteggel bevonni, melyet
folyamatosan karban kell tartani. Az időszakos használathoz mérve ez a megoldás megfelelő és gazdaságos.
A parkolás telken belül megoldható.
3.6. KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT
Jelenleg a területen nem áll rendelkezésre semmilyen közmű. Vízellátás a Csórompusztára vezető vízvezeték
meghosszabbításával megoldható.
22 kV-os középfeszültségű hálózat a közelben (1-2 km távolságban) több helyen rendelkezésre áll, a lehetőségekről
jelenleg is tárgyalás folyik a szolgáltatóval (E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt).
Közcsatorna Csórompusztáig ki van építve, így a további fejlesztés lehetséges. A terület teljes közművesítése a lehetséges
funkciók és azok volumene tükében lehet reális. A zárt szennyvíztárolást a kiépítendő funkcióknak megfelelően kell
megoldani.
Hírközlési berendezés a területen jelenleg nincs. A tervezett funkcióhoz hírközlési hálózatbővítés nem szükséges. Jelen
tervmódosítás a hírközlési lehetőségeket semmiben nem változtatja meg.
3.7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A Forster Központ 2016. március 24-ei adatszolgáltatása alapján megállapítható, hogy a módosítással érintett tervezési
terület műemlékvédelmi ill. régészeti szempontból nem érintett terület. Felhívja a figyelmet azonban arra, hogy Vigántpetend
is része a világörökség várományos (Balaton-felvidéki kultúrtáj) helyszínnek. Ezt azonban az OTrT vonatkozó tervlapja nem
igazolja.
A VMKH Veszprémi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya előzetes véleményében megállapítja, hogy a
tervezett módosítási szándék közvetlen örökségvédelmi érdekeket nem sért.
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3.8. TERVEZŐI NYILATKOZAT
Vigántpetend Településrendezési tervének módosítása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (Étv.) alapján az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Kormányrendelet (OTÉK) előírásainak megfelelően készült.
A tervmódosítás összhangban van a módosított Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének elfogadásáról és a
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításról szóló 2000. évi CXII. Törvénnyel és egyéb vonatkozó törvényekkel és
Kormányrendeletekkel.
Budapest, 2016 május

Bárdosi Andrea
Vezető településrendező tervező
TT/1 01-4073
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MELLÉKLETEK
Az Állami Főépítész záró véleménye
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