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I. VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEÍRÁSA
1. Az érvényes településrendezési eszközök ismertetése
A jelenleg érvényes kiegészített településfejlesztési koncepciót az Önkormányzat 2005-ben
képviselő-testületi határozattal fogadta el.
A Településszerkezeti tervet és leírást a képviselőtestület az 2005-ben képviselő-testületi
határozattal fogadta el.
A Helyi építési szabályzatról (továbbiakban: Hész) és szabályozási tervről szóló döntése a
2/2005. (II.18.) sz. rendelettel került elfogadásra, melyet később a 7/2016 (XI.20.) sz
rendelettel módosított.
2. A településfejlesztési döntés és az eljárás ismertetése
Vigántpetend Község Képviselőtestülete a jelen településrendezési tervmódosításról szóló
szándékát a 48/2019. (IX.12.) ÉS 39/2020. (X.08.) számú kt. határozatokban fogalmazta
meg.
A 314/2012.(XI.8.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 45.§ (2) bekezdése alapján az
eljárás rendjét az Eljr. VI. Fejezete határozza meg. A településrendezési eszközök egyeztetése
egyszerűsített eljárás keretében jelen végső szakmai véleményezési dokumentációval történik,
mivel a módosítások mindegyike az Eljr. 32.§ (4) a), b), és c) pontjának is megfelel.
Az Önkormányzat a módosításokat az Eljr. 45.§ (2) a) pontban megfogalmazottak szerint, az
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és
jelmagyarázatának alkalmazásával kívánja megvalósítani.
A tervezett változtatások illeszkednek a hatályos településfejlesztési koncepcióhoz. Nem
tartalmaznak olyan szándékot mely a település hosszú távú fejlesztési céljainak irányainak
módosításával jár, nem változtatják meg alapvetően a település környezeti, társadalmi,
gazdasági és az infrastrukturális adottságait.
A jelen eljárásban szereplő módosítások alapján változik a szabályozási terv (SZ-1).
Az egyeztetési eljárás során a módosítás az eredeti tervlap kivágatán kerül bemutatásra.
Elfogadása után egységes szerkezetben kerül dokumentálásra.
A partnerekkel történő egyeztetés és a nyilvánosság bevonása a 4/2017(V.20.) sz. kt.
rendeletében ill. az átmeneti törvényben foglaltaknak megfelelően történik.
Vigántpetend Község településrendezési eszközeinek részleges módosítása során a környezeti
vizsgálat szükségességének megállapítására az önkormányzat állásfoglalása került
megküldésre előzetesen a 2/2005.(I. 11.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében felsorolt
szervezeteknek. A 3. sz. módosítás törlésre került, így mivel csak arra vonatkozóan kért két
államigazgatási szervezet környezeti vizsgálatot és a többi módosírtásra nem kértek, valamint
a választ adó többi szervezet nem tartotta szükségesnek így az önkormányzat döntése mely
alapján nem szükséges a környezeti vizsgálat elvégzése továbbra is megmaradt. Nem
változik az erdők és mezőgazdasági területek területe.
3. A módosítás leírása a 48/2019. (IX.12.) és 39/2020. (X.08.) határozat alapján

1. A módosítás során a 076 hrsz-ú malom épület a hatályos szabályozási tervlapon jelenleg is
Különleges-idegenforgalmi (Ki) övezet besorolású, de a Helyi Építési Szabályzatba nem
került beépítésre a 2006-os módosításkor elfogadott HÉSZ szabályozási paramétere
adminisztratív hibából. Ennek pótlása történik meg a korábban elfogadott, de az egységs
szerkezetű tervbe át nem vezetett paraméterek feltüntetésével. A módosítással a Helyi Építési
Szabályzat változik.
2. Vigántpetend 189/20. hrsz, 404/4. hrsz és 406/1 hrsz-ú önkormányzati utak szabályozási
szélességének 18 méterről 12 méterre való csökkentése és a még kiépítetlen út
nyomvonalának kismértékű módosítása az utat övező telekosztások módosításával, minimális
belterületi növekménnyel és vízelvezető árok kiszabályozásával. Ezzel a módosítással
racionálisabb telekalakítás érhető el és a kialakuló telkek csapadékvíz elvezetése is
megoldódik. 406/12 nyugati és déli, 406/11 déli részén egy gyalogút kialakítására alkalmas
nyomvonal került elzárt magánútként. A módosítással a telpülésszerkezeti SZE jelű tervlap és
a beépítésre szánt területek SZ-1 jelű szabályozási tervlapja változik.
3. Vigántpetend és Kapolcs közötti „Sédány” és későbbiekben alternatív kerékpárút
megvalósítása érdekében a Vigántpetend 045 hrsz. területét érintő „ht” besorolás (helyi
jelentőségű természetvédelmi terület) védettségének megszűntetése és a Vigántpetend 035/17,
045 és 048 hrsz-ú területek besorolásának Ktoi (turisztikai, oktatási és idegenforgalmi)
területté való átminősítése. (Ez a módosítás külön eljárásban készül majd a szükséges
környezeti vizsgálat elvégezhetősége érdekében!)
4. Az 55/14, 55/15, 55/16, és 55/17 hrsz alatt lévő mezőgazdasági major (iparterület)
területeknél a kötelező beültetési szélességet 20 méterről 10 méterre való csökkentése, illetve
bizonyos részeknél a beültetési kötelezettség helyett közterület kiszabályozása és magánút
jelölése. A hatályos beültetési kötelezettségű terület mélysége kialakult fizikai okokból nem
tartható a beépítettség és az ingatlanokon belüli burkolt közlekedési területek miatt sem.
Jelenleg semmilyen növénysáv nem lelhető fel. A lakóterület védelme érdekében részben
kisebb mélységű reális beültetési sávot és megfelelő védelmet nyújtó kerítést írunk elő a
módosítás során. Ez utóbbi részben a településképi rendeletbe is beépül, melyet az
önkormányzat hatékonyabban tud betartatni és ellenőrizni, mint a beültetési kötelezettséget.
A hatályos földhivatali alaptérkép alapján való ingatlanhatár rendezést tervezünk. A
tulajdonosok kérésére javasolt telekhatár vonalakkal 2 közforgalom elől elzárt 4m széles
magánutat jelölünk ki az 55/12 hrsz.-ú ingatlanon.
Az 55/19 hrsz.-ú ingatlant felosztó övezeti határvonal módosítása telekhatárra. A hatályos
terven lévő övezethatár épületeken is keresztül megy. A különböző gazdasági területek ezen
ingatlanon belül aktualitásukat vesztették, kívánatos egy övezetbe szabályozásuk.
A módosítással a beépítésre szánt területek SZ-1 jelű szabályozási tervlapja és a Helyi Építési
Szabályzat változik.
5. A 82/2 hrsz. ingatlan kapcsán felmerült valós helyzet kapcsán az előkertszélesség
előírásának módosítása a HÉSZ-ben, mivel a saroktelek esetén nem volt külön előírás az
építési hely meghatározásra.
A módosítással változik a Helyi Építési Szabályzat.

Az OTÉK-nak is megfelelő a 314/2012.(XI.8.) Korm. Rendelet
1.sz. melléklet szerinti
1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

(A módosítandó terv tervezési területe és feladatai által érintett pontokra.)
1.3.A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
A tervezési terület területfelhasználása és szabályozása megfelel a hatályos Magyarország
és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény
(továbbiakban MaTrT) előírásaival és övezeti besorolásával, előírásaival. A módosítás
területe települési területbe esik és releváns változást nem okoz. Egyik övezet előírását
sem érinti.
A szabályozás módosítása után is a terv az MaTrT-nek megfelelő lesz.
1.5. A hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
1.5.1. A hatályos településfejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai
A hatályos koncepció vonatkozó fejezetével teljesen összhangban áll a módosítás. A
koncepció módosítását, kiegészítését nem kívánja meg a módosítás.
1.5.2. Hatályos településrendezési szerződések
A jelen településrendezési eszköz módosítását az önkormányzat kezdeményezte.
1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök:
A Helyi építési szabályzatról (továbbiakban: Hész) és szabályozási tervről szóló döntése a
2/2005. (II.18.) sz. rendelettel került elfogadásra.
Jelen módosítás a valós jogi és használati helyzetnek (meglévő földhivatali jogi és valós
használat szerinti visszaállítás), megfelelően módosítja a tervezési területen a
területfelhasználást és a szabályozást a falusias lakóterület minimális kiegészítésével a
racionális telekalakítás és csapadékvíz elvezető csatorna kiépíthetősége érdekében.
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, (a szerkezeti terv leírásában)
A Településszerkezeti tervet és leírást a képviselőtestület 2005-ben képviselő-testületi
határozattal fogadta el.
A településszerkezeti tervben a 0111/18 és 0111/13 hrsz-ú ingatlan kis része Általános
mezőgazdasági területfelhasználásról falusisas lakó területfelhasználásre módosul. Ez a
változás lehetővé teszi az ingatlanok egységes kialakítását.
1.9. A település gazdasága
1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
Vigántpetenden több gazdasági-ipari, mezőgazdasági és kisipari vállalkozás működik. A
mostani minimális változás elősegíti a lakóingatlanok beépülését és a gazdálkodást,
kisipart kiszolgáló területek kialakítását.
1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata
A tervezési területen védett, vagy védendő táji vagy természeti értékek nincsenek. A lakó
terület pontosítása és a kis vízgazdálkodási terület kiszabályozása, az egyéb szabályozás
módosítás semmilyen táji és természeti beavatkozást nem kíván.
1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
A módosítás a zöldfelületi rendszert nem érinti.
1.14. Az épített környezet vizsgálata
1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata

A tervezési területek az eddigi valós területfelhasználásuk szerinti marad (kivéve a közel
0,5 ha-os lakóterület növekményt, ahol általános mezőgazdasági területfelhasználásból
kerül falusias lakóterületbe.
Ez a települést meghatározó szerkezeti elemeiben releváns változást nem okoz.
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
A szabályozás módosítás nem befolyásolja a lakóingatlanok korábbi állapotát kivéve a
minimális bevonandó lakóterület kiegészítés, ami révén racionálisabb alakú ingatlanok
alakíthatók ki.
A telekstruktúra jellege nem változik.
1.14.4. Az épületállomány és környezetének geodéziai felmérése
A módosítás figyelembe veszi a legfrissebb geodéziai felmérést.
1.14.5. Az építmények vizsgálata
1.14.5.2. Beépítési jellemzők
A 2. számú módosítással érintett tömbben lévő beépítési jellemzőkhöz illeszkedő 14 új
(korábbihoz képest módosított) beépítést tesz lehetővé a módosítás.
A módosítás során létrejövő lakóövezet paraméterei teljesen megegyeznek a korábbi
paraméterekkel.
A módosítás teszi lehetővé a további 14 újonnan kialakítható gazdaságosabb felosztású
telek létrehozását és eladhatóságát.
1.15.6. Az épített környezet értékei
A telekalakítási módosítással érintett területen nem található épület, épített környezeti
értéket nem érintenek, de jelentős pénzügyi kötelezettségtől menti meg a községet. A
szabályozási vonal módosítása szintén felesleges kisajátításoktól menti meg a községet,
melyre sem szüksége, sem lehetősége nincs.
1.15.2. Közúti közlekedés
A közúti közlekedést a módosításokban csak a kiszolgáló út szabályozási szélesség
csökkentése érinti. A csökkentés megfelelnek még az OTÉK útkategóriára előírt
szabályozási szélességeinek (12 m). Egyúttal a hatályos terven lévő szabályozási vonal
miatti lakó és ipari épületek fölösleges szanálását akadályozza meg. Kijelölésre kerültek
közforgalom számára meg nem nyitandó magánutak is min. 4 m szélességgel, melyek
néhány magántelek megközelítését teszi lehetővé.
1.15.5. Parkolás
A telken belüli parkolás eddig és ez után is megoldott lesz.
1.16. Közművesítés
Az 1. és 4. módosításnál minden közmű kiépített a telken ezért ennek kapacitás bővítésére
nincs szükség. A 2. módosításnál a közművek egyszerűbben építhetők ki, melyekhez a
kapacitás rendelkezésre áll.

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
A helyzetelemzés eredményeinek értékelése
A meglévő és hatályos szabályozás megfelel a felsőbb szintű szabályozásoknak.
A módosítások a valós igényeket, valós helyzetet és a realitásokat tükrözi, az útkorrekciók a
valós fizikai és jogi helyzethez igazodnak, reális és szükséges korrekciók.
A módosítással érintett ingatlanokon megőrzendő növényzet nincs.
Az infrastruktúra rendelkezésre áll.
Mivel nem történik jelentős beavatkozás a terület szabályozásába, területfelhasználásába, a
korábbihoz képest a valós ingatlanhasználatban és földhivatali jogi helyzetben releváns

változás nem történik, ezért az infrastruktúrát mely eddig is ellátta a területet nem kell
bővíteni. A parkolás eddig is megoldott volt telken belül.
Az alátámasztó munkarész módosítása sincs szükség, mert releváns változás nem történik.

A 314/2012.(XI.8.) Korm. Rendelet 3.sz. melléklet szerinti
ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK
1.1.1. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZLÁSÁI
RENDSZER
A településszerkezeti terv csak a valós használat szerintire áll vissza, illetve a racionális
telekalakítások miatt minimális lakóterületi bővítés történik (0,5 ha-nál kisebb
nagysággal). A tervezett, de meg nem valósult út helyett az ingatlan valós használati és
földhivatali jogának megfelelően falusias lakóterületre áll vissza.
1.1.1.2. A lakóterületi bővítés miatt is, valamint a kellemesebb lakókörnyezet és
csapadékvíz elvezetés miatt egy kisebb vízgazdálkodási terület (árok) is kijelölésre kerül.
1.1.1.3. A szerkezetet alkotó elemeknél minimális mértékben nő a lakóterület, de ez
releváns változást nem okoz a településen. A valóságban a használat szerinti állapot áll
vissza. A beépítésre szánt terület csak a racionálisabb telekalakítás miatt nő közel 0,5 haal.
1.1.1.4. A védelmi elemek, védőtávolságok, táj- és természeti elemek, kulturális
örökségvédelmi elemek nem változnak.
1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS
ÖSSZEFÜGGÉSEI
1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása
A 0111/18 és 0111/13 hrsz-ú ingatlan kis része Általános mezőgazdasági
területfelhasználásról falusisas lakó felhasználásra módosul. Ez a változás lehetővé teszi
az ingatlanok egységes kialakítását.
1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggések
bemutatása.

A Területrendezési tervekkel (a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018.-évi CXXXIX. törvény [a továbbiakban MaTrT],
a Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019.(VI.14.) sz. rendelete [a
továbbiakban MvM rendelet], való összhang vizsgálata
Az egyes területekre vonatkozó fejlesztési lehetőségek szabályait és az építés rendjét
Vigántpetend Község Helyi Építési Szabályzata határozza meg, mely az MaTrT és az MvM
rendelet jogszabályi keretein belül mozoghat. Mivel a módosítás elhatározásakor már hatályos
volt az MaTrT és a MvM rendelet, így már ahhoz képest igazoljuk a megfelelőséget.

A Területrendezési tervvel (MaTrT) való összhang vizsgálata
Az egyes területekre vonatkozó fejlesztési lehetőségek szabályait és az építés rendjét
Vigántpetend Község Helyi Építési Szabályzata határozza meg, mely a MaTrT törvényi
keretein belül mozoghat.
A módosításokkal érintett minden MaTrT övezetek előírásának megfelelnek a
módosítások.

A MaTrT Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési
(továbbiakban MaTrT-BKÜTrT) övezeteinek igazolása:

tervének

A MaTrT-OTrT és BKÜTrT. szerkezeti tervén a módosítások döntő részben települési és
minimális nagyságban (2.módosítás) mezőgazdasági térségekbe tartozik.

A település igazgatási területét NEM érintik az alábbi MaTrT, MvM rendelet övezetek:
o
o
o
o
o
o
o
o

Világörökségi és világörökség várományos területek övezete
Honvédelmi és katonai célú terület övezete.
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
Nagyvízi meder övezete
VTT-tározók övezete
Földtani veszélyforrás terület övezete
Tómeder övezete
Ásványi nyersanyagvagyon övezete

A település igazgatási területét érinti, de a módosítás területeit NEM érintik az alábbi MaTrT,
MvM rendelet övezetek:
o
o
o
o

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Ökológiai hálózat magterületének övezete
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete

o
o
o
o
o
o

Erdők övezete
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
Kertes mezőgazdasági terület övezete
Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
Rendszeresen belvízjárta terület övezete

A település igazgatási területét érinti, és a módosítás területeit is érinti az alábbi MaTrT,
MvM rendelet övezet:
MvM Vízminőség-védelmi terület övezete
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett
szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és
az övezeten kívül keletkezett szennyvizek
övezetbe történő bevezetéséről, illetve a
szennyvíz övezeten belüli kezelésének
feltételeiről a megye területrendezési
tervében rendelkezni kell.
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe
tartozó
települések
településrendezési
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt
vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó
egyedi szabályokat a helyi építési
szabályzatban kell megállapítani.
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében
bányászati
tevékenység
folytatása
a
bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó
előírások
alkalmazásával
engedélyezhető.
(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a vízminőség-védelmi terület
övezet területén, az (1)-(3) bekezdésben foglaltak mellett
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív
mezőgazdasági termelés folytatható;
b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény - a komposztáló telepet és az átrakóállomást
kivéve - nem létesíthető.
Megfelelőség igazolása: A módosítások vízminőség-védelmi változást nem okoznak. A
szennyvízkezelés a beépítésre váró ingatlanokon a kiépítendő szennyvízcsatornával

megoldható, melyekhez a megfelelő tisztító kapacitás még rendelkezésre áll. A kialakítandó
árokkal pedig a csapadékvíz elvezetése oldódik meg.
MvM Tájképvédelmi terület övezete
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye
területrendezési
tervének
megalapozó
munkarésze keretében meg kell határozni a
tájjelleg térségi jellemzőit, valamint 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 hagyományos tájhasználat helyi
jellemzőit.
(2) A tájképvédelmi terület övezetével
érintett területre a tájképi egység, a
hagyományos tájhasználat fennmaradása,
valamint a tájba illesztés biztosítása
érdekében - a településkép védelméről szóló
törvény vagy annak felhatalmazása alapján
kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének
hiányában - meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi
szabályait,
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti
településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi
követelményeket.
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások
alkalmazásával kell megvalósítani.
Megfelelőség igazolása: A módosítások tájképvédelmi változást nem okoznak.
MvM Vízeróziónak kitett terület övezete
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 12. § A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben a vízeróziónak kitett
terület övezetben a következő előírások
alkalmazandók:
a) az erózió mértékét a földhasznosítás
tudatos
megválasztásával,
meliorációs
talajvédelmi
beavatkozások
megvalósításával, talajvédő agrotechnikai
eljárások alkalmazásával, vízelvezetők,
sáncok
kialakításával,
a
leginkább
veszélyeztetett területek - kivéve a borszőlő
termőhelyi
kataszteri
területek
-

erdősítésével vagy a telek legalább 80%-os növényzetborításával kell csökkenteni;
b) a lefolyó vizeket természetes felszíni víz medrébe kell vezetni, ha azonban ennek
befogadása korlátozott, akkor tároló vagy tározó műtárgyban kell gyűjteni a vizeket, és
késleltetve, fékezetten lehet, a felszíni vízelvezető hálózat kezelőjének engedélyében
meghatározottak szerint, a települési - ennek hiányában a balatoni - főépítész hozzájárulásával
a közterületi felszíni vízelvezető rendszerbe vezetni azzal, hogy az élővízbe vagy zárt
tározóba vezetett vizek számára ülepítőteret kell biztosítani, amelynek a folyamatos tisztán
tartásáról az érintett terület tulajdonosának gondoskodnia kell;
c) új beépítés csak akkor valósítható meg, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal
tovább vezethető a befogadóig;
d) a meglévő vízelvezető rendszereket meg kell őrizni, azokat elépíteni, leválasztani,
megszüntetni tilos, felújításukról szükség esetén gondoskodni kell.
Megfelelőség igazolása: A módosítások vízeróziónak kitett területi változást nem okoznak.
MvM Általános mezőgazdasági terület övezete
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 13. § Az általános mezőgazdasági terület övezetét a
településrendezési eszközök készítése során
95%-ban általános mezőgazdasági területbe,
természetközeli területbe vagy közlekedési
területbe kell sorolni. A fennmaradó
területen nem jelölhető ki az országos
településrendezési
és
építési
követelményekről
szóló
kormányrendeletben különleges beépítésre
szánt terület települési területfelhasználási
egységként meghatározott területek közül a
nagy bevásárlóközpont és nagykiterjedésű
kereskedelmi célú terület, valamint a nagy
kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és
logisztikai terület.
14. § (1) Az általános mezőgazdasági terület
övezetben a következő telekalakítási és
építésügyi előírások alkalmazandók:
a) szántó művelési ágban lévő területen 20 ha alatti telekméret esetén épületnem létesíthető,
20 ha és azt meghaladó telekméret esetén a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló, a
tulajdonos számára lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a
beépített bruttó alapterület a telek 0,3%-át és az 1000 m2-t nem haladhatja meg; a
lakórendeltetés a beépített terület 20%-át nem haladhatja meg;
b) gyep, illetve rét vagy legelő művelési ágban lévő területen 5 ha alatti telekméret esetén
épület nem létesíthető, 5 ha és azt meghaladó telekméret esetén hagyományos, almos
állattartó, valamint a tulajdonos számára lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény
építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a telek 1%-át és az 1000 m2-t nem haladhatja
meg; a lakórendeltetés a beépített terület 20%-át nem haladhatja meg;
c) gyümölcsös művelési ágban lévő területen 3 ha alatti telekméret esetén épület nem
létesíthető, 3 ha és azt meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást szolgáló, a
tulajdonos számára lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a
beépített bruttó alapterület a telek 1%-át és az egyes építmények bruttó alapterülete az 1000
m2-t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület 20%-át nem haladhatja
meg;

d) kert művelési ágban lévő területen 2 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető, 2 ha
és azt meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást szolgáló, a tulajdonos számára
lakórendeltetést is biztosítógazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó
alapterület a telek 1%-át és az egyes építmények bruttó alapterülete a 700 m2-t nem
haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület 20%-át nem haladhatja meg.
(2) Kialakult állapot esetében az állami főépítész az (1) bekezdésben szereplő szabálynál
megengedőbb szabály előírásához hozzájárulhat.
15. § Az általános mezőgazdasági terület övezetén a szőlő művelési ágban levő területen a
következő előírások alkalmazandók:
a) szőlő művelési ágban lévő területen - a c) pontban foglaltak kivételével – 2 ha alatti
telekméret esetén épület nem létesíthető;
b) a szőlő művelési ágban lévő és ténylegesen így művelt területen - a c) pontban foglaltak
kivételével - szőlőtermelési, borászati célú és borturizmust szolgáló gazdasági építmény,
valamint a tulajdonos számára szolgáló lakóépület és borturizmust szolgáló egyéb szálláshely
is elhelyezhető, de a 2 ha és 3 ha közötti telekméret esetén a beépített bruttó alapterület a 800
m2-t, 3 ha és azt meghaladó telekméret esetén a 3000 m2-t nem haladhatja meg; a
lakórendeltetés a beépített terület 10%-át nem haladhatja meg;
c) a Balaton jogi partvonalával nem érintkező, szőlő művelési ágban lévő és ténylegesen így
is művelt telkekkel rendelkező tulajdonos - ha az egy borvidéken vagy a beépítésre igénybe
vett telektől 20 km-en belül lévőtelkeinek összterülete 5 ha-nál nagyobb - az alábbi
feltételekkel létesíthet építményt:
ca) szőlőműveléssel összefüggő birtokközpont csak azon a településen alakítható ki, ahol a
birtoktest területének legalább 70%-a található,
cb) a beépítés egy telken érvényesíthető, de a beépíthető terület nagysága -figyelembe véve a
telkeken már meglévő beépítést is - a beszámított telkek összterületének 1%-át, egyúttal a
beépítésre igénybe vett telek beépítettsége a 25%-ot és a 800 m2-t nem haladhatja meg,
cc) a beépítésre igénybe vett telket úgy kell kialakítani, hogy az legalább 2000 m2 területű
legyen, és nem helyezkedhet el a Balaton vízparti területein, továbbá ökológiai hálózat
magterületének övezetében, ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében és kertes
mezőgazdasági terület övezetében,
cd) a beépítésre igénybe vett telken szőlőtermelési, borászati célt szolgáló gazdasági
építmény, tulajdonos számára szolgáló lakóépület, valamint borturizmust szolgáló egyéb
szálláshely helyezhető el.
16. § Az általános mezőgazdasági terület övezetén a 14. §-ban és a 15. §-ban
meghatározottakon túl a következő előírások is alkalmazandók:
a) építményt létesíteni a hagyományos tájhasználathoz igazodó módon, csak a legalább 80%ban művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként az a művelési ág fogadható el, amely a
telek művelt területének 60%-án meghatározó; azon a vegyes művelésű telken, ahol egyik
művelési ág sem éri el a 60%-ot, a legszigorúbb beépítési szabályokkal rendelkező művelési
ágra vonatkozó előírás szerint lehet építeni;
b) új állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet - a
lovasturizmus céljait és az őshonos háziállatok bemutatását szolgáló épület kivételével – a
Balaton-tómedertől legkevesebb 1000 méter, egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter
távolságra lehet elhelyezni, azzal, hogy a lovasturizmus céljait szolgáló építmények és
műtárgyak elhelyezéséről a településrendezési eszközökben kell rendelkezni;
c) lakókocsi, lakókonténer, mobil lakóház, egyéb mobilház még ideiglenes jelleggel sem
helyezhető el.
17. § (1) Általános mezőgazdasági terület övezetében birtokközpont - a 15. § c) pontjában
foglaltak kivételével - a mezőgazdasági birtoktest egyik, legalább 2 ha területű telkén
alakítható ki - parti és partközeli településen az adott településhez tartozó, a sem partinak, sem

partközelinek nem minősülő településen a birtokközpont építési helyéül szolgáló település és
a szomszédos települések közigazgatási területéhez tartozó - legalább 50 ha összterületű,
mezőgazdasági művelés alatt álló birtoktest esetén. Birtokközpont csak azon a településen
alakítható ki, ahol a birtoktest területének legalább 50%-a, a parti és partközeli településen
pedig a birtoktest területének 100%-a található.
(2) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont telkén a mezőgazdasági használatot szolgáló
gazdasági építmény, a tulajdonos számára szolgáló lakóépület, lovasturizmust szolgáló,
továbbá, ha a birtoktesten legalább 5 ha szőlő művelési ágú és ténylegesen így művelt terület
is található, borturizmust szolgáló épületek helyezhetők el, összesen legfeljebb 3000 m2
nagyságú bruttó alapterülettel.
(3) A mezőgazdasági birtoktesten az (1) bekezdés szerinti birtokközpont mellett legfeljebb
egy kiegészítő központ alakítható ki egy legalább 5000 m2-es telken, annak legfeljebb 25%os beépítésével és összesen legfeljebb 2000 m2 nagyságú bruttó alapterülettel.
(4) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont és a (3) bekezdés szerinti kiegészítő központ
beépített területe a mezőgazdasági birtoktesthez tartozó telkek összterületének 1%-át és a
beépített telek területének 25%-át nem haladhatja meg.
(5) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont és a (3) bekezdés szerinti kiegészítő központ nem
alakítható ki az ökológiai hálózat magterületének övezetében, az ökológiai hálózat ökológiai
folyosójának övezetében, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezetében, a kertes mezőgazdasági terület övezetében, valamint a Balaton szabályozási
partvonalától számított 1000 méteren belül.
Megfelelőség igazolása: A módosítások mezőgazdasági terület változást számszerűleg
minimálisan (tized százalékban) okoznak.
A módosítások az övezetek előírásainak megfelel, mert csak minimálisan érinti azokat.
Releváns módosulás nem történik. A településkép-védelmi rendelet meghatározza a szükséges
előírásokat. Bányászati tevékenység nem történik.

Veszprém Megye Területrendezési Tervének való megfelelés igazolása:
Nem érintett övezetek:
Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek övezete,
Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten támogatott célterületeninek övezete,
Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések övezete.

Érintett övezetek:
Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete,
Együtt tervezendő térségek övezete-Veszprém Megye várostérségének övezete (Tapolcai
várostérség)
Együtt tervezendő térségek övezete-az „ Európa kulturális fővárosa VT2023” program
érdekében együttműködő települések övezete
A módosítások nem befolyásolják a fenti övezetek előírásait.
1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának
bemutatása.
A változások semmiben nem érintik a településfejlesztési koncepcióban lévő
jövőképet, mivel csak pontosításokat, kisebb korrekciókat tartalmaz.

2. SZAKÁGI JAVASLATOK
2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK
2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata
A módosításokkal a tájhasználat nem változik, a tájszerkezet változatlan marad.
2.1.2. Természetvédelmi javaslat
A hatályos természetvédelmi előírások érvényben maradnak, módosításukat a változás
jellege nem kívánja meg.
2.1.3. Tájvédelmi, tájképvédelmi javaslat
A tájvédelmi és tájképvédelmi szempontokat a változások nem érintik.
2.1.4. Biológiai aktivitás érték
2.1.4. Biológiai aktivitás érték számítás
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2006. évi
márciusi módosítása a takarékos területgazdálkodás ösztönzése érdekében előírja, hogy
újonnan beépítésre szánt területek kijelölése csak oly módon történhet, hogy az adott település
közigazgatási területén az ú.n. „biológiai aktivitás érték” (továbbiakban: BAÉ) nem
csökkenhet (8. § (2) bekezdés b) pont). Az egyes területek BAÉ számítására vonatkozó
előírásokat a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet határozza meg.
A tervezési területen út szabályozások, telekösszevonások, illetve lakó és belterület bővülés is
történik, ezért igazolásra kerül, hogy biztosított-e a közigazgatási területen a biológiai
aktivitásérték szinten tartása. A BAÉ változása és a kompenzációnál figyelembe vehető
területek jelenlegi és tervezett területhasználat következtében kialakuló BAÉ változás a
9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 1. sz. melléklet 1. táblázata alapján került kiszámításra. Az
eredményeket a következő táblázat tartalmazza, melyben az összes változó
területfelhasználású területet figyelembe vettük.
jelenlegi állapot

tervezett állapot

Módosuló
terület hrsz-e

terület mérete
(ha)

jelenlegi terület- Értékhasználat
mutató

189/18
189/19
8,9,10/2,12
13/1-2
406/1
406/1
406/7-11
0111/18
0111/18
0111/18
0111/13
0122/5, 0126/1
55/17
55/16
53

0,0003
0,011
0,05
0,044
0,3257
0,0478
0,2544
0,37
0,0447
0,0214
0,1168
0,0835
0,0859
0,0977
0,0783

Közl
Közl
Közl
Közl
Közl
Közl
Lf
Má
Má
Má
Má
Közl
Közl
Gm
Lf

ÖSSZESEN:
ÉRTÉKKÜLÖNBÖZET:

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
2,4
3,7
3,7
3,7
3,7
0,6
0,6
0,4
2,4

biológiai
aktivitás
érték
0,00018
0,0066
0,03
0,0264
0,19542
0,02868
0,61056
1,369
0,16539
0,07918
0,43216
0,0501
0,05154
0,03908
0,18792

tervezett
területhasználat
Lf
Lf
Vt
Lf
Lf
Lf
Közl
Lf
Közl
V
V
Má
Gip-Gm
Közl
Közl

értékmutató
2,4
2,4
0,5
2,4
2,4
2,4
0,6
2,4
0,6
6
6
3,7
0,4
0,6
0,6

3,27221

biológiai
aktivitás
érték
0,00072
0,0264
0,025
0,1056
0,78168
0,11472
0,15264
0,888
0,02682
0,1284
0,7008
0,30895
0,03436
0,05862
0,04698
3,39969
+0,12748

A számítások alapján az újonnan beépítésre szánt és módosuló területek Vigántpetend
közigazgatási területén a biológiai aktivitás érték nő.
A változások utáni egyenleg: +0,12748 azaz nő a biológiai egyenérték.
2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslata
A zöldfelületi rendszer relevánsan változatlan marad.
2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása
A zöldfelületi ellátottság a település helyzetéhez igazodó, megfelelő nagyságú.
2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok
A zöldfelületi rendszer relevánsan változatlan marad.
3. KÖZLEJEDÉSI JAVASLATOK
3.1. Közúti hálózati kapcsolatok változatlanok maradnak.
3.2. Főbb közlekedési csomópontokat nem érint a változás.
3.3. Belső úthálózat
A változások kis mértékben érintik a belső úthálózatot, melyek azonban megfelelnek
az OTÉK által előírt feltételeknek és az útügyi szabályoknak.
3.4. Közösségi közlekedést nem érint.
3.5. Kerékpáros közlekedés eddig tervezett rendszerét nem változtatja meg.
3.6. Főbb gyalogos közlekedés rendszerét nem érinti.
3.7.Gépjármű elhelyezés, parkolás eddig is telken belül volt megoldható, mely továbbra is
megmarad.
4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
A közművek kiépítettek, illetve kiépíthetők, a kapacitások rendelkezésre állnak.
5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
A módosítási javaslatok nem okoznak változást a környezeti hatásokban, környezeti
feltételekben a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és
rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában sem, mivel a területek valós funkciója
változatlan marad, kapacitása nem változik. A kijelölt kötelező növénytelepítési sáv
csökkenését egy jobban ellenőrizhető és hatékonyabb kerítés váltja fel részben.
6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG
BEMUTATÁSA
A módosítások után a hatályos településszerkezeti tervhez képest minimális változás
történik. Ez azonban a valós ill. a kívánt helyzettel teljesen megegyező. A valóságban
releváns módosulás nem történik a közel 0,5 ha-os lakóterület fejlesztéstől eltekintve.
7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A szabályozási koncepció a hatályoshoz képest minimálisan változik. Útszélesség
korrekciók és beültetési szélesség minimális módosítása történik.
8. BEÉPÍTÉSI TERV
A szabályozási terv és előírás, valamint a településképvédelmi rendelet építészeti
előírásai jól követik a jelenlegihez illeszkedő beépítések lehetőségét. Külön beépítési
terv ezért jelen módosításokhoz nem szükséges.
9. KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE
Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.)
Kormányrendelet 1.§. (3) b) pontja értelmében a településszerkezeti terv, helyi építési
szabályzat és szabályozási terv kisebb módosításánál a rendelet szerinti környezeti
vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása

alapján kell eldönteni. Jelen Tájékoztatási anyag szolgálja - a 2/2005. (I.11.)
Kormányrendelet 4.§. (2) bekezdése értelmében a várható környezeti hatás
jelentőségének eldöntéséhez szükséges vélemény kikérését a környezet védelméért
felelős szervektől.
Fentiek értelmében kérjük a környezet védelméért felelős szervek [2/2005. (I.11.) Korm.
rendelet 3. sz. mellékletének II. pontja szerint] szakmai véleményét a környezeti hatás
jelentősége, a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségessége ügyében, mely
véleményadásra 15 nap állt rendelkezésre.
A környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségessége ügyében a vélemény
megalapozásához a további tájékoztatást adjuk:
A módosítással érintett területek:
A 2. módosítás terület jelenlegi még ki nem alakított lakó övezetbe tartozik, amelyet a
módosítással bővítenénk, belterületbe vonással, így a belterület is nő. A területen új
javasolt telekosztással és út korrekcióval tesszük lehetővé a kívánt célokat a
lakóterületbővítéshez. A hatályos terven szabályozott 18 méter széles utat 12 méterre
csökkentjük minél kevesebb ingatlan érintését szem elött tartva, ezzel csökkentve a
felesleges telekmegosztásokat a tulajdonosok érdekében. A belterület határán futó árok
korrekciója a módosításnak megfelelően, az új beépítési területeknél az árok felöli határon
beültetési kötelezettséggel valósul meg. Az árok a meglévő és tervezett lakóterület
csapadékvizének elvezetését is szolgálja.
A 4. módosítás tervezési területén a jelenlegi 20 méter széles ültetési kötelezettség 10
méterre való csökkentése, és 2 ingatlanon (55/16., 55/17. hrsz.) való megszüntetése
történik, melyeken új telekosztás és övezeti átsorolás történik a jelenlegi mezőgazdasági
iparterületből közlekedési területté. Ezzel lehetőséget biztosítva gazdasági területek
megközelítésének.
A tervezési területet a MaTrT és BKÜTrT szerkezeti tervén a 2. módosítási terület kis része
mezőgazdálkodási-, és a többi módosítás települési térségi terület. Semmilyen védelmi övezet
nem érinti, közművel ellátott.
A módosítások jellege miatt egy övezet előírása sem érintett.
Vigántpetend térségében értékes, sérülékeny tájalkotó elemként a természetközeli
állapotokat tükröző erdő- és gyepterületek emelhetők ki. Ezen értékes területek országos
ökológiai hálózat mag-, illetve pufferterületébe, valamint Natura 2000 és a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területei közé tartoznak. E mellett a kisparcellás szőlő területek
jellemzők.
A tervezett módosítások területét nem érintik ezek a védelmi kategóriák, a program
nem ütközik a nemzetközi, országos és helyi szintű természetvédelmi célokkal. A
módosítás a település térszerkezeti rendszerét nem érinti.
1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése.
1.1. A 2. tervezési terület a településrendezési tervekben lakó és minimálisan
mezőgazdasági övezet volt, amiből lakó és vízgazdálkodási övezet lesz.
A 4. tervezési terület a településrendezési tervekben Ipari és Mezőgazdasági ipari terület
volt, amiből kis részben közlekedési terület lesz, többségében viszont marad az eredeti
övezeti besorolás.
1.2. A felsőbbrendű jogszabályokkal összhangban készült településrendezési eszközöknek
megfelelően területfelhasználási kategória váltás a fentieknek megfelelően történne. A
módosítások környezeti, tájképi változással nem bírnak, a környezeti vizsgálat
szempontjából nem releváns.

1.3. A 2. módosítás ingatlanjai már kiszabályozott, de ki nem alakított lakótelkek és
ezekkel egyenértékű ingatlanok voltak, mely a hatályos terven jelenleg Lf-2, Lf-3 (lakó
övezet) és Má (mezőgazdasági) terület (melyek jelenleg is egy egységet képeznek
önkormányzati tulajdonként).
A 4. módosítás ingatlanjai jelenleg Ipari és Mezőgazdasági ipari területek a hatályos
terven.
1.4. A szomszéd ingatlanokéval megegyező falusias lakóterület övezet beépítési, építészeti
paraméterei lesznek érvényesek mindegyik beépítésre szánt területen.
1.5. A tervezés folyamán nem merültek fel bizonytalansági tényezők, minden szükséges
adat és ismeret meg volt a döntés előkészítéséhez és a vizsgálathoz.
2. Változatok vizsgálata:
2.1. A módosítások jellege miatt változatok nem merültek föl.
2.2. A módosítás illeszthető a hatályos felsőbbrendű tervekhez, így a valós
tevékenységekhez jobban illeszkedő szabályozás születhet, kevesebb konfliktust okozva a
fejlesztéseknél.
3. A terv környezeti hatásainak, következményeinek feltárása:
3.1. A módosítás megfelel a valós használatuknak és környezetükre így szabályozottan
jóval kisebb veszélyt és terhet jelent, mintha azokat nem vennénk figyelembe. Mivel a
változás beilleszthető a felsőbb szintű hazai és nemzetközi közösségi célokba és
jogszabályok adta keretekbe, ezért potenciálisan kisebb veszélyt és terhet jelent a
későbbiekben.
3.2. A jogszabályok által lehetővé tett változtatás révén a szabályozott és keretek közé
szorított módosítás kisebb környezeti veszélyei miatt beilleszthető a környezetvédelmi
célok és szempontok rendszerébe.
3.3. A módosítás, mivel a meglévő állapotot szabályozza, illetve egy egységes állapot
kerülne szabályozásra ezért tényleges változást nem jelent a környezetre.
3.4.
3.4.1. A 2. módosításnál minimális területhasználati változás következik be (lakóból lakó
ill. minimálisan mezőgazdaságiból települési lakó), így környezetére az eddigitől
jelentősen eltérő, vagy káros hatással nem bír.
A 4. tervezési terület változásai minimális területhasználati változást jelentenek, (mivel
gazdaságiból lesz lakó), így környezetére eddigitől eltérő, vagy káros hatással nem bír, sőt
pozitívan hat rá.
3.4.2. A környezet eltartóképessége nem változik, mivel a tényleges állapotot minimálisan
változtatja meg.
3.4.3. Környezeti probléma eddig nem lépett fel, minden esetben a módosulások
igyekeznek a meglévő állapotokat szabályozni és a környezetre gyakorolt hatásukat az
ellenőrizhető előírások révén a leg optimálisabbra hozni. (A meglévő és értékes növényzet
legnagyobb védelme.)
3.5.
3.5.1. Természeti erőforrást a változások közvetlenül nem vesznek igénybe. A
módosulások természeti erőforrás igénybevétele minimálisan változik, károsanyag
kibocsájtás nem nő, összességében a környezet terhelése semmiben nem változik.
3.5.2. A módosításokkal a ténylegesen használt beépíthető terület kis mértékben változik.
3.6. A környezetet érő hatások
3.6.1. Jól azonosítható hatások:
3.6.1.1. A környezeti elemeken belül a módosítások semmilyen változást nem okoznak.

A módosításnál a kialakult környezettel megegyező szabályozás jön létre. A lakóépületek
építése kellően szabályozott.
3.6.1.2. A környezeti elemek rendszereire (tájra, településre, klímára, ökológiai rendszerre)
a fentieken túl nincs további befolyással. Szabályozásuk után kedvezőbb helyzet alakulhat
ki, mivel meghatározásra kerülnek a táji, építészeti és technológiai szabályok, melyek
ezáltal betarthatók és ellenőrizhetők lesznek.
3.6.1.3. Nincs hatással a Natura 2000 területekre.
3.6.1.4. Negatív hatása nincs az érintett emberek egészségi állapotában, társadalmi,
gazdasági helyzetüket viszont javíthatja, mivel az életminőség javulásához hozzájárul. A
kulturális örökség feltételiben a szabályozott és ellenőrzött építés esetén nem okoz
változást.
3.6.2. Közvetett hatások elemzése:
3.6.2.1. Új környezeti konfliktus nem keletkezik a módosítással, mivel mindegyik meglévő
helyzetet fog szabályozott körülmények közé hozni.
3.6.2.2. A környezettudatosságot javíthatja a korszerűbb, szabályozottabb állapot. Mivel a
használatra és ezzel összefüggésben a környezetét figyelembe vevő szabályozás alakul ki
kedvezőbb állapot alakulhat ki a jelenleginél, ahol a szabályozás nem a tényleges évtizedek
óta működőt követi, ill. vette figyelembe.
3.6.2.3. A változások semmilyen térszerkezeti változást nem okoznak.
3.6.2.4. A helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományokat nem érinti.
3.6.2.5. A természeti erőforrások megújulását nem korlátozza.
3.6.2.6. Nem helyi természeti erőforrást a módosítások révén nem alkalmaz.
3.7. A környezeti következmények alapján a terv jelenlegi változata minimális változást
okoz.
Az előzők miatt semmilyen negatív környezeti következmény nem várható.
4. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő egyéb hatások csökkentése
érdekében: a helyi építési szabályzatban a falusias lakóterület (Lf-2) paraméterei kerülnek
érvényesítésre.
5. A módosításokkal nem változnak a funkciókhoz tartozó kibocsátási normák.
6. A tervezett változtatás nem teszi szükségessé a monitorozást.
Összefoglalva:
A fejlesztés nem okoz a korábbinál érezhetően nagyobb környezeti terhelést, a környezeti
elemekre, azok rendszereire, folyamataira, szerkezetére nincs kedvezőtlen hatással. Mind
az itt élő lakosság, mind az ideiglenesen tartózkodó népesség életminőségére pozitív
hatással lesznek a meglévő funkciók részletes szabályozásuk révén.
Fentiek következtében a véleményező államigazgatási szervekkel összhangban a részletes
környezeti vizsgálat lefolytatása véleményünk szerint nem indokolt.

Polgármester

HATÁROZAT TERVEZET
Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2021.(………..) önkormányzati határozata
Vigántpetend Község Településszerkezeti Tervéről szóló
30/2003 (XI.21.) önkormányzati határozat módosításáról
Vigántpetend Község Önkormányzat Képviselő Testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7.§-ának (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján
2020. ……………………..-i hatállyal Vigántpetend Község településszerkezeti tervét a jelen
határozat 1. sz. mellékletét képező SZE tervlapon szereplő változások és a 2. sz. melléklet
leírása szerint módosítja.
1.
sz. melléklet: Vigántpetend Község módosított településszerkezeti terve (m-SZE jelű
tervlap)
2. sz. melléklet: Vigántpetend Község településszerkezeti tervmódosítás leírása
2. Vigántpetend 189/20. hrsz, 404/4. hrsz és 406/1 hrsz-ú közlekedési területfelhasználások
csökkentése minimális belterületi és falusias lakóterület felhasználási terület növekménnyel,
valamint az árok vízügyi területfelhasználási területével módosul.
4. Az 55/14, 55/15, 55/16, és 55/17 hrsz alatt lévő mezőgazdasági major (iparterület)
területeknél közterület kiszabályozása, valamint a főút szabályozási szélesség korrekciója.

........................................

.......................................

RENDELET TERVEZET
Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2021.(………..) önkormányzati rendelete
Vigántpetend Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
2/2005. (II.18.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Vigántpetend Község Önkormányzata 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, valamit egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ (2)
bekezdésében biztosított jogkörében eljáró: Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami
Főépítészi Iroda Állami Főépítész; Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztálya; a
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága; Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság; a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága; Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósága; a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztálya; Innovációs és Technológiai
Minisztérium, Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály; a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály; a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali
Koordinációs Osztálya; a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály; a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya;
Veszprém Megyei Rendőr Főkapitányság Rendészeti Igazgatósága; Veszprém Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya; a Nemzeti Média és Hírközlési
Hatóság Hivatala; Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály,
Közegészségügyi Osztály; Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész;
Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály Útügyi
Osztály; Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztály; Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály; Budapest Főváros
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi
Koordinációs Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási
Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi Osztálya, a Tfr. 28. § (1) bekezdése alapján
Kapolcs Község Önkormányzata, Pula Község Önkormányzata, Szentjakabfa Község
Önkormányzata, Balatoncsicsó Község Önkormányzata, véleményének kikérésével továbbá
Vigántpetend Község Önkormányzata 4/2017(V.20.) számú a partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.§ (1) Vigántpetend Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
2/2005. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6.§ (2) b) bc) alpontja a
következő ponttal egészül ki:
„bcd) Idegenforgalmi terület Ki”
(2) A R. 10.§ (4) bekezdése a következőre módosul:

„Az előkert a kialakult tömbök esetében a szomszédos 3-3 ingatlan előkertjének
átlagához illeszkedő legyen, az új beépítésű tömbökben pedig 5 m. Saroktelek esetén az
épület hosszoldalával párhuzamos előkert vagy második előkertnek tekinthető előkert
minimális mérete minimum 1 m.
(3) A R. 17.§ (2). bekezdése az alábbi táblázattal egészül ki:
„
Az építési telek
LegkisebbÖvezet
Legkisebb
Legnagyobb
Megnevezés
legnagyobb
jele Beépítési mód
terület
beépítettség
(szabadonálló)
2 építménymagasság
(m )
(%)
(m)
Idegenforgalmi
kialakult
terület (076
Ki oldalhatáron kialakult
3,50-5,0
20
hrsz)
álló
„
2.§ Az R. 1.sz. mellékletét képező m-SZ-1 jelű tervlap –normatartalma helyébe e rendelet
1.sz. mellékletében m-BSZA-1 és m-BSZA-2 lehatárolt telektömbök normatartalma lép.
3.§ Záró rendelkezések
(1) Hatályát veszti a R. 8.§ (3) c) pontja és 8.§ (5) bekezdése.
(2) E rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
Vigántpetend, 2021.

……
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2021. …… ………..

jegyző

jegyző

II. MELLÉKLETEK
TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott Németh Ferenc TT-1 19-0221 nyilatkozom, hogy jelen településrendezési terv
módosítás megfelel a felsőbb szintű jogszabályoknak és terveknek.
A terv az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.
(XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi
követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készült.

Vigántpetend, 2020. december 30.

