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JÓVÁHAGYANDÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK - HATÁROZAT ÉS RENDELET
ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA – HATÁROZATtervezet
ZALAHALÁP KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
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Zalahaláp Község Településszerkezeti tervmódosítása - részterületekre
Zalahaláp Község Településszerkezeti tervmódosítása - részterületekre
Zalahaláp Község Településszerkezeti tervmódosítása - részterületekre
Zalahaláp Község Településszerkezeti tervmódosítása –
Ökológiai hálózat; Hidrogeológiai védőterületek „A” és „B”, Hidrogeológiai védőidomok
„A” és „B”; Vízbázisvédelem – Belső védőterület és Külső védőterület;valamint
Külsővédőidom
Terv megnevezése
Zalahaláp Község Szabályozási tervmódosítása - részterületekre
Zalahaláp Község Szabályozási tervmódosítása - részterületekre
Zalahaláp Község Szabályozási tervmódosítása - részterületekre
Zalahaláp Község Szabályozási tervmódosítása - részterületekre
Zalahaláp Község Településszerkezeti tervmódosítása –
Ökológiai hálózat; Hidrogeológiai védőterületek „A” és „B”, Hidrogeológiai védőidomok
„A” és „B”; Vízbázisvédelem – Belső védőterület és Külső védőterület;valamint
Külsővédőidom

CD MELLÉKLET
 Zalahaláp hatályos Településrendezési terve (Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti
terv és leírás, Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat) – 2005
 Zalahaláp Településrendezési Eszközeinek részleges módosítása részterületekre - 2014
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ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK
I. ELŐZMÉNYEK
1.TERVI ELŐZMÉNYEK, TERMÓDOSÍTÁS CÉLJA
Zalahaláp Község Önkormányzatának megbízásából a Z. É. Műhely Kft. készíti, Zalahaláp Község
Településrendezési Eszközeinek Részleges Módosítása Részterületekre c. tervet. (Tervszám: 20/2013)
Zalahaláp Község Településrendezési Eszközeinek Részleges Módosítása Részterületekre c. terv
314/2012. Korm.r. 37.§ szerinti államigazgatási egyeztetési eljárását Zalahaláp Község Önkormányzata
2013 októberében elindította.
Zalahaláp Község Településrendezési Eszközei részterületekre vonatkozóan módosításra kerülnek, az
önkormányzati fejlesztési igények, az Önkormányzat és a Basalt – Középkő Kőbányák Kft. közötti
együttműködési szerződésben foglaltak, a lakossági és vállalkozói kérelmek teljesítése, valamint az
építéshatósági munka során felmerült szabályozási előírások átfogalmazásának, pontosításának,
valamint az önkormányzati rendelettel jóváhagyott módosítások egységes szerkezetbe foglalásának
céljával.
Zalahaláp Község Településrendezési Eszközei (Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti
terv és leírás, Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat) az alábbiak szerint került jóváhagyásra:

Településfejlesztési Koncepció - 108/ 2004 (XI.04.) számú ZTÖ. határozata,

Településszerkezeti terve és leírása - 87/2005. (VIII. 08.) számú ZTÖ. határozata,

Szabályozási terve és Helyi Építési Szabályzata - 4/2005. (VIII. 12.) számú Kt. rendelete.
Jelen tervmódosítás során a hatályos jóváhagyott tervek a részterületekre vonatkozóan kerülnek
módosításra.

2.ELŐZETES ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSEK
Jelen tervmódosítás programját Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.
október végén lezárta és elfogadta, majd a 314/2012. Korm.r. 37.§. szerinti államigazgatási előzetes
tájékoztatásra megküldte az államigazgatási egyeztető szervek részére.
Zalahaláp Község Önkormányzata határozatban döntött arról, hogy a Településrendezési Eszközeinek
Részleges (részterületekre történő) jelen módosítása során Környezeti vizsgálatot nem készíttet.
A Vizsgálati munkarészekben bemutatásra kerülő, az egyes részterületekre vonatkozó módosítási
javaslatok között az államigazgatási egyeztető szervek véleményei is bemutatásra kerülnek.

3. VONATKOZÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS
A településrendezési eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó területrendezési terveknek, jelen
esetben az Országos Területrendezési Tervnek (OTrT), illetve annak módosításának (továbbiakban:
Mtv.), valamint a Veszprém Megyei Területrendezési Tervének (továbbiakban: VmTrT).
A következőkben ismertetjük az Mtv. és a VmTrT Zalahaláp közigazgatási területére vonatkozó
elhatározásait, a részterületekre vonatkozó módosításoknak az e területi tervekkel való összhangja a III.
Vizsgálatok és javaslatok fejezetben kerül bemutatásra az egyes részterületeket vizsgáló
táblázatokban.
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3.1. AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY
MÓDOSÍTÁSÁVAL (M TV .)
AZ MTV. alábbi övezetei érintik Zalahaláp módosítással érintett részterületeit:





2. számú melléklet - Az Ország szerkezeti terve
3/1. számú melléklet - Országos ökológiai hálózat övezete
3/4. számú melléklet - Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
3/5. számú melléklet - Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete - 2014. december 31ig hatályos.
 3/7. számú melléklet - Országos vízminőség-védelmi terület övezete
 3/9. számú melléklet - Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete
fenti érintett övezetek az alábbiakban kerülnek bemutatásra:
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Országos Területrendezési Terv 3/9. számú melléklet - Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete

AZ MTV. alábbi övezetei nem érintik Zalahaláp módosítással érintett részterületeit:





3/2. számú melléklet - Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
3/3. számú melléklet - Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
3/6. számú melléklet - Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete
3/8. számú melléklet - Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete

3.2. VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK (VMTRT).
Alábbiakban Zalahaláp Község közigazgatási területére vonatkozóan kerül bemutatásra Veszprém
Megye Területrendezési Terve Térségi Szerkezeti tervre, illetve az övezeteire vonatkozóan rajzi
formában. Szöveges formában a részterületekre vonatkozóan a tervezési területeket bemutató
táblázatban kerül bemutatásra, lásd a III. Vizsgálatok és javaslatok fejezetben.

A VMTRT alábbi övezetei érintik Zalahaláp módosítással érintett részterületeit:
VMTRT - TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV
A VmTrT Térségi szerkezeti terve besorolása szerinti térségi területfelhasználási kategóriákat jelen
tervdokumentáció III. fejezetének Településrendezési vizsgálatok és javaslatok c. pontjában
részletezett, a tervezési területeket bemutató táblázatban kerül bemutatásra részterületenként.
A VMTRT övezetei közül az alábbiak érintik Zalahaláp Község tervmódosítással érintett
részterületeit:
 I.sz. melléklet - Térségi szerkezeti terv
 II/1. sz. melléklet - Ökoháló (Magterület, Ökológiai folyosó, Pufferterület) övezetei
 II/3. sz. melléklet - Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, Erdőtelepítésre elsődlegesen
alkalmas terület övezete
 II/4. sz. melléklet - Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete, Térségi komplex
tájrehabilitációt érintő terület övezete
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 II/5. sz. melléklet - Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, Térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület övezete
 II/7. sz. melléklet - Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
 II/8. sz. melléklet - Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe övezete
 II/9. sz. melléklet - Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
 II/12. sz. melléklet - Földtani veszélyforrás terület övezete
 II/13. sz. melléklet - Vízeróziónak kitett terület övezete
 II/15. sz. melléklet - Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete, Honvédelmi terület
övezete
fenti érintett övezetek az alábbiakban kerülnek bemutatásra:
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VMTRT ALÁBBI ÖVEZETEI NEM ÉRINTIK ZALAHALÁP TERVMÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT RÉSZTERÜLETEIT:
II/2. sz. melléklet - Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
II/6. sz. melléklet - Történeti települési terület övezete
II/10. sz. melléklet - Együtt tervezhető térségek övezete
II/11. sz. melléklet - Nagyvízi meder övezete, Rendszeresen belvíz járta terület övezete
II/14. sz. melléklet - Széleróziónak kitett terület övezete

II. BEVEZETÉS
ALAPTÉRKÉP
Jelen tervmódosítás során készülő Településszerkezeti tervmódosítás és Szabályozási tervmódosítás
c. tervlapok alaptérképét Zalahaláp Község Önkormányzata szolgáltatta. Az alaptérkép a jelenlegi
földhivatali nyilvántartásban szereplő állami alapadatokat tartalmazza, nem a korábbi, azaz a hatályos
terv földhivatali adatait, ilyen formán a tervmódosítás során a módosításokkal nem érintett
területrészekre a hatályos tervek szerinti rendezési eszközök kerültek feltüntetése, felszerkesztésre,
tehát jelen módosítás a korábbiakban jóváhagyott Településrendezési terv aktualizálása a jelenlegi
földhivatali nyilvántartási térképre.

TERVEZÉSI TERÜLETEK
Az alábbi vizsgálatok és javaslatok részterületekre vonatkoznak, a tervezési területek feladatonként
kerülnek bemutatásra, az egyes tervezési területeket bemutató vizsgálatok és az azokra elkészült
javaslatokkal együtt egységesen táblázatos formában.
Megjegyezzük, hogy annak érdekében, hogy a tervezés előtt, illetve annak során felmerült tervezési
feladatok követhetőek legyenek, a feladatok sorszámozásukat a program előterjesztésétől kezdve
mindvégig megtartják, így annak ellenére, hogy néhány korábbi feladat kikerült a konkrét tervezési
programból, a tervezés és egyeztetés szempontjából figyelembe veendő feladatok sorszámozása nem
változott meg. Ennek értelmében, az alábbi táblázatban a feladatok sorszámozása nem folyamatos.

III. VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK, MÓDOSÍTÁSOK
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Zalahaláp Község Településfejlesztési Koncepciója 2005-ben került jóváhagyásra.
Jelen Településrendezési Eszközök módosítása terv részterületeire vonatkozó célkitűzései illeszkednek
az Önkormányzat 2005-ben elfogadott Településfejlesztési Koncepciójában megfogalmazottakhoz.
Az időközben történt változások és jelen Településrendezési Eszközök módosítása c. terv során nem
szükséges a hatályos Településfejlesztési Koncepció módosítása.

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

Jelen egyeztetés tervanyagra érkező észrevételt követően, annak figyelembe vételével kerül a
Településszerkezeti terv szövegesen módosításra, a Határozat-tervezetének elkészítésével, valamint a
helyi Építési Szabályzatmódosítás is Rendelet-tervezettel megfogalmazásra. A módosítások
követhetőségének érdekében jelen egyeztetési anyagba a teljes hatályos HÉSz kerül, és ennek
kiegészítése történik meg, úgy hogy a jelen tervben történő módosításai követhető módon jelölésre
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kerültek. A kiegészítéseket szürke háttérrel és vastag kerettel, a törlésre kerülő szövegrészeket
……………. áthúzással jelöltük.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
A Község területére 2005-ben Örökségvédelmi Hatástanulmány készült. Miután ezen elkészített
tanulmány az örökségvédelmi jogszabály alapján 10 évig elfogadható, kiegészítésre csak a szükséges
helyeken, csupán az érintett területekre vonatkozóan, a szükséges mértékben kerül elkészítésre a
314/2012. Korm.r. 38.§. szerinti véleményezési szakaszban megküldésre kerülő tervanyagba.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK
Az alábbiakban a tervezési területek külön-külön tervezési feladatokként kerülnek bemutatásra
táblázatos formában.
Megjegyezzük, hogy az egyes tervezési feladatok az Önkormányzati adatszolgáltatásként megkapott
feladatok szerinti sorszámozásukat, a terv programjának előterjesztésétől kezdve, a tervezés, majd a
tervegyeztetés folyamán is mindvégig megtartják. Így abban az esetben is, ha néhány feladat a
későbbiekben, valamilyen okból kikerül a konkrét tervezési programból, a tervezés és egyeztetés
szempontjából az egyes feladatok külön-külön is mindvégig jól követhetők lesznek.
Az alábbi táblázatban összefoglalt feladatokat az adatszolgáltatás szerint különböző jelöléssel
különböztetjük meg, az egyes táblázatok címében látható adatszolgáltatás megjelölésével, amely
feladatok sorszámozásában is külön jellel megjelenik.
(A lakossági kérések a sorszámozásnál „L” jelöléssel, az önkormányzati feladatok sorszámozással,
„1.” jelöléssel. Az önkormányzati rendelettel jóváhagyott módosítások, amelyeket egységes szerkezetbe
kell foglalni a HÉSz-szel „E” jelölésű sorszámmal, a 2013. június 13-án tartott fórumról készült
Jegyzőkönyvben rögzített feladatok „J” jelű sorszámozással).
Zalahaláp Község 2005-ben jóváhagyott Településrendezési tervéhez, Településszerkezeti és
Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzathoz a teljes közigazgatási területre elkészültek a
településrendezési vizsgálatok alátámasztó rajzi és szöveges munkarészei (Területfelhasználási- és
településszerkezeti vizsgálat, Közműellátás vizsgálata). E rajzi és szöveges munkarészek jelen
tervmódosítás során nem változnak, így azok újbóli elkészítése, dokumentálása nem történik meg.
Jelen tervmódosítás során - a fejlesztési részterületre vonatkozóan - az alátámasztó vizsgálati
munkarészek szöveges formában kerülnek bemutatásra (Tervezési területek fekvése, a
Településszerkezeti kapcsolatok, a Területfelhasználási- és településszerkezeti vizsgálat, Tervezési
terület nagysága, a Tulajdonvizsgálat, a Vízrajz, a Domborzati viszonyok, régészeti lelőhelyek,
műemléki vizsgálat), az alábbi táblázatban részterületenként, a javaslatok a szükséges mértékben.
Tehát jelen terv keretében, a hatályos településrendezési eszközök korábban elkészült
alátámasztó szakági munkarészeinek kiegészítése, a módosítással érintett részterületekre
vonatkozóan a szükséges mértékben.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELÜLVIZSGÁLATRA, MÓDOSÍTÁSRA JAVASOLT FELADATOK
(2011.07.12-én kelt 1436-2/2011 Ikt.sz. levél szerint)

1.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MÓDOSÍTÁSA

-

Feladat: Településfejlesztési Koncepció módosítása szükségességének vizsgálata a részterület- módosítások
okán.

Módosítás: A Településfejlesztési Koncepció módosítása nem szükséges jelen tervmódosítás során.

TSZT
SZT
HÉSZ
mód.
FELADAT: „Zalahaláp I.-bazalt” védnevű bányatelek területének átsorolása az Önkormányzat és a
Bányavállalkozó tulajdonos közötti Együttműködési megállapodás értelmében a bányászati tevékenység
(feltételekhez kötött) folytatása érdekében. A kitermelési mennyiségben korlátozott bányászati tevékenység
mellett, időszakosan rendezvények kerülnek megrendezésre. A területre hatályos „különleges sport és
szabadidő” (Ksp) terület átsorolása különleges beépítésre nem szánt bánya területfelhasználásba (KkB),
valamint rendezvény funkció lehetőségének biztosítása. A bányaüzemi tevékenységhez tartozó területek
bevonása miatt, a terület déli irányban tőle délre lévő 1001,1011,1004/1 és 1005/1 hrsz területekre bővítésre
kerül, amelyen bányászat nem, de a rendezvényekhez tartozó kiszolgáló funkciók lesznek elhelyezhetők.

2.

„ZALAHALÁP I.-BAZALT” VÉDNEVŰ BÁNYATELEK ÉS BŐVÍTÉSI
TERÜLETE Ksp és Mk övezet átsorolása KKBR és KKR övezetbe

ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság:

Felhívja a figyelmet a „Tájképvédelmi terület” övezetére, a látványvédelem elsődleges szempontjaira, a
bővítési területen rendezvénycélú használatot támogat, ezt javasolja az övezeti besorolás betűjelében is
megjeleníteni, mint „KkR: különleges beépítésre nem szánt rendezvény” terület övezete. A kettős használatból
adódó balesetveszély elhárítását és egyéb védelmi kérdések biztosítását kéri a javaslatban megfogalmazni.

Veszprém Megyei Korm.hiv.Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvéd. Hiv.:
A terület a 9837 sz. régészeti lelőhelyet érinti, amelynek védőpillérbe helyezését javasolja. Felhívja a
figyelmet arra, hogy a régészeti lelőhely pontos kiterjedésének meghatározására az Örökségvédelmi
Hivatal kikötéseket tehet a beruházás további tervezése során.
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség:
A módosításhoz Környezeti vizsgálat elkészítését javasolja.

VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK:

Tervezési terület lehatárolása, fekvése, településszerkezeti kapcsolatai:
A Bazalt bánya területe a belterülettől északra fekvő Haláphegy tetején található.
Zalahaláp 358 méter magas bazalt tanúhegye a Tapolcai-medencét északról vigyázó „őrbástyaként”
emelkedik Magyarország egyik legszebb kistája fölé. A hegy felülete a nagymértékű kőbányászat
nyomait viseli magán.
A felhagyott bányaudvar pereméről dél felé tekintve páratlan panoráma tárul elénk: Tótihegy, Badacsony,Gulács, Szent György-hegy és a legközelebbi Csobánc.
A hegy lankáin található jellemzően szőlőműveléssel érintett kertes mezőgazdasági területek,
valamint erdőterület veszi körül.
A bányaterület közúti kapcsolattal a kertes mezőgazdasági területen keresztül vezető útról, déli
irányból közelíthető meg.

VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI BESOROLÁS:

VmTrT: A Térségi szerkezeti terv a bányaterületét a környező kertes mezőgazdasági területtel együtt
mezőgazdasági térségbe sorolja. A szabályozás során figyelembe veendő övezeti besorolás
szempontjából fontos, hogy a terület része mind az „országos”, mind a „térségi” „jelentőségű
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tájképvédelmi terület” övezetének.
TSZT: különleges sport és szabadidő terület (Ksp), a bővítési terület kertes mezőgazdasági (Mk)
terület területfelhasználású.
SZT: különleges sport és szabadidő terület (Ksp) építési övezet, a bővítési terület kertes
mezőgazdasági (Mk) terület övezete.

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉS ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:

TSZT mód: „különleges sport és szabadidő” (Ksp) terület átsorolása „különleges beépítésre nem
szánt bánya- és rendezvényterület” (KKBR) területfelhasználásba. Valamint a terület déli bővítési
területe „különleges beépítésre nem szánt rendezvényterület” (KKR), területfelhasználásba.
SZT és HÉSz mód.: a területre KKBR és KKR új övezetek kerülnek előírásra a HÉSz-ben.
A „különleges beépítésre nem szánt bánya- és rendezvényterület” KkBR övezet tervezett szabályozási
előírásai: Elhelyezhető épületek, építmények, funkciók: külszíni bányászati tevékenységhez, valamint
közösségi rendezvényhez kapcsolódó épületek, építmények, a környező hegyoldal látványának
takarásában. Az időszakosan működő bányászati tevékenység szünetelésekor, azaz termelési
időszakon kívül a megfelelő biztonsági berendezések, építmények biztosítása mellett, közösségi
rendezvények funkciói engedélyezhetők. Beépítési mód: szabadonálló, építménymagasság legfeljebb
7,5 m. A beépíthetőség legfeljebb 2 %. A tájképvédelmi kötelezettséget az biztosítja, hogy előírásként
a bazaltkitermelés magassági szintjének magassága konkrétan meghatározásra került, úgy hogy”a
bányászati tevékenység végzése során a külszíni bányaművelés a hegy látható peremén a jelenleg
legalacsonyabb 290 mBf alatt nem folytatható”.
A „különleges beépítésre nem szánt - rendezvény terület” KKR övezet tervezett szabályozási
előírásai: Elhelyezhető épületek, építmények, funkciók: közösségi rendezvényhez kapcsolódó
épületek, építmények. Beépítési mód: szabadonálló, építménymagasság legfeljebb 4,5 m. A
kialakítható legkisebb teleknagyság 1500 m2. A beépíthetőség legfeljebb 2 %.
Az épület anyaghasználataként kő, tégla, fa használható. Az épület tetőhéjalásaként bitumenes
zsindely nem használható, fémlemezfedés a tetőfelület legfeljebb 10%-án használható.

ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK:

Területfelhasználási vizsgálat és javaslat:
A 0303 hrsz területen jelenleg szünetel, tervmódosítást követően pedig időszakosan újraindul a
külszíni bányászati tevékenység. A tőle délre lévő 1001,1011,1004/1 és 1005/1 hrsz területek
művelésnélküli, gyér növényzettel rendelkező területek, amelyektől délre és keltre találhatók a
Haláphegy lejtőjét jellemző szőlőkerti területek, e területen kerül elhelyezésre a rendezvények, ill. az
azt kiegészítő funkciók.
Területnagyság: A KkBR övezetbe besorolásra kerülő 0303 hrsz bányaterület nagysága 21,4 ha. A
KkR övezetbe besorolásra kerülő 1001,1011,1004/1 és 1005/1 hrsz területek nagysága 1,6 ha.
Domborzati viszonyok: A bányaterület a külszíni bányászati tevékenységnek megfelelő felszínnel
rendelkezik. A tőle délre fekvő területek a Haláphegy lejtőjének részei, jellemzően déli irányú
lejtéssel. A bányaterület középső része tervezési szempontból sík.
Tulajdonvizsgálat: A terület a Basalt-Középkő Kőbányák Kft. magán tulajdonában van.
Adottságok vizsgálata:
Az alábbiakban felsorolásra kerültek azok, a területet jellemző adottságok, kötelezettségek,
amelyeket a terület fejlesztése, rendezése során figyelembe kell venni, illetve célszerű kihasználni:
 bányászatra alkalmas geológiai adottság – bányászati tevékenységhez,
 kedvező adottságok és egyedülálló panoráma – rendezvényszervezéshez,
 „Tájképvédelmi korlátozás” – OTrT (Mtv.) és VMTrT,
 Önkormányzat és Bányavállalkozó közötti együttműködési megállapodás, a rendezési terv
módosítására.
Régészeti lelőhely vizsgálata:
A hatályos rendezési terv Örökségvédelmi Tanulmánya és Településrendezési eszközei szerint a
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fejlesztési terület, bányaterület részén a 9837 sz. régészeti lelőhely található. Az Örökségvédelmi
Hivatal ennek védőpillérbe helyezését javasolja. A védőpillérbe helyezés nem építésszabályozási
feladat, így az Helyi Építési Szabályzatban nem fogalmazható meg. A mindenkori bányászati
tevékenységhez benyújtott Bánya Műszaki Üzemi Tervben szükséges a régészeti lelőhely
védőpillérbe helyezése. A régészeti lelőhely védelmét jelenleg a magasabb szintű jogszabályok és a
Helyi Építési Szabályzat 29.§ Kulturális örökség védelme c. fejezet (3)-(10) bekezdései rendelkezései
is biztosítják, tehát annak megbolygatása nem lehetséges sem bányászati tevékenységgel, sem a
rendezvénytér kialakításakor elhelyezésre kerülő építményekkel, épületekkel. Mindazonáltal
megjegyzendő, hogy a hatályos szabályozás a területet beépítésre szánt területként, 10%-os
beépítési lehetőséggel tartalmazza, jelen módosítás kevésbé intenzív övezetbe, beépítésre nem
szánt övezetbe sorolja, 2% beépítési lehetőséggel, amely módosításra tehát elmondható, hogy
régészeti szempontból kedvezőbb.
Közlekedési vizsgálat és javaslat:
Közúti, tömegközlekedési, kerékpáros, gyalogos kapcsolatok:
A terület közúton a 7317j. útról közelíthető meg. Az országos mellékútból (Kossuth Lajos u.) a temető
mellett ágazik ki a hegyre felvezető külterületi út. Az út szabályozási szélessége átlagosan 6m körüli,
stabilizált földút, a felső szakasza kevésbé jó állapotú. Az időszakos kis forgalom számára megfelelő,
rendszeres rendezvényforgalom esetén vegyeshasználatú burkolat kiépítése javasolt. Ugyanezt az
utat használhatja a gyalogos és kerékpáros forgalom is. A tömegközlekedési ellátást az országos
utakon közlekedő autóbuszjáratok biztosítják, a legközelebbi megálló a központban lévő autóbusz
váró.
Parkolás: A parkolást az OTÉK-nak megfelelően kell megoldani.
Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi javaslat kiegészítése:
A már meglévő „Zalahaláp I.-bazalt” védnevű bányatelek területe 78, 6362 ha. A településrendezési
tervek kijelölése szerint a bányaművelésre hasznosítható a KkBR övezetbe besorolásra kerülő 0303
hrsz terület nagysága 21,4 ha.
A tervezett módosítás révén a területen a BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft., mint engedélyes
bányavállalkozó a Zalahaláp I. (Zalahalápi kőbánya) bazalt védnevű bányatelken külszíni bányát
üzemeltethet, külszíni anyagkitermelést folytathat a tervmódosítás eredményeként engedélyezésre
alkalmassá váló bányaüzemi tervben foglaltak szerint. A bányavállalkozó a Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek a 2012. december 19-én kelt
határozatában környezetvédelmi működési engedélyt kapott (Környezetvédelmi Ügyfél Jel /KÜJ):
100225369; Környezetvédelmi Területi Jel /KTJ/: 100214560) a Zalahaláp I. (Zalahalápi kőbánya)
bazalt védnevű bányatelken működő külszíni bánya működtetésével kapcsolatos tevékenység
végzésére.
Környezeti vizsgálat: Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes tervek,
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: KV.
Rendelet) 3. § alapján határozatban (Határozat lásd Terviratok) úgy döntött, hogy a
tervmódosításhoz nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását, a környezeti
értékelés elkészítését. A KV. Rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a terv, illetve program
megvalósítása várható környezeti hatásának jelentőségét, a környezeti vizsgálat készítésének
szükségességét a rendelet 2. számú mellékletében foglalt szempontok figyelembevételével kell
eldönteni. A határozati döntés indokoltságát VII. Környezeti értékelés fejezetben a KV. Rendelet 2.
számú mellékletében foglalt szempontok figyelembevételével leírtak támasztják alá.
A már meglévő „Zalahaláp I.-bazalt” védnevű bányatelek területét érintő változtatás környezeti
hatásainak hatásterülete a bányaművelésre igénybe vehető beépítésre nem szánt különleges
bányaterületen belül és a kiszállítással érintett útvonal környezetében határozható meg a
környezetvédelmi engedély hatósági eljárásához készített Előzetes környezeti vizsgálat (EVD 2013)
tartalma szerint határozhatók meg. A bánya környezetvédelmi működési engedélye 2022. december
31-ig érvényes. Az engedélyezett termelési kapacitás: 5000m3/év. A meddőt a bányatelek területén
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belül műszaki rekultivációs célokra hasznosítják.
A telephelyhez legközelebbi lakóház 1050 m-re található. A sekély művelésű külszíni bányászati
tevékenység gépi és robbantásos jövesztéssel, egy szinten süllyedő művelési rendszerrel, a piaci
igényeknek megfelelően, időszakosan történik. A kitermelés évenként 6-9 hónap időtartamú. A
robbantás zajterhelése rövid ideig tart, így vonatkoztatva csekély terhelésnövekedést okoz.
Csúcstermelés esetén is évente legfeljebb 1, esetleg 2 robbantás szükséges. A környezetvédelmi
engedélyezéshez benyújtott Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) megállapítása alapján
maximális kitermelés mellett a bánya zajvédelmi hatásterülete a lakóingatlanok irányában 140 m-ig
terjed.
A KkBR jelű övezetbe tartozó területek nem részei védett természeti területnek, Natura 2000
területnek sem. A bányatelek területén szakértői vélemény alapján a védett növények többsége a
hegy oldalán lévő bokorerdők tisztásain vagy a törmeléklejtő erdőkben fordul elő, amelyek a
bányászattal nem érintett területek. Mindössze két védett növény (a magas borsó és az árvalányhaj)
fordul elő a művelésre tervezett területen. Mindkét fajra jellemző, hogy a bolygatott területeken lévő
átmeneti élőhelyekhez kötődnek, előfordulásuk ideiglenesnek tekinthető. Védett állatok közül a fali
gyík és az erdei pacsirta fordul elő, élőhelyeiket a bányászati tevékenység nem érinti, nem fejt ki
rájuk jelentős veszélyeztető hatást.
A tájképvédelem és a környezet általános védelme érdekében az Önkormányzat és a
Bányavállalkozó tulajdonos közötti Együttműködési megállapodás alapján: „Bányavállalkozó vállalja,
hogy a bányászati tevékenysége végzése során a hegy látható peremén a legalacsonyabb 290 mBf
alatt nem folytatja.
Közműfejlesztési vizsgálat és javaslat:
A tervezési terület környezetében nem üzemelnek közműhálózatok, a legközelebbi
közműlétesítmény a hegyoldalban megépített 150 m3-es vízmű magastározó. A területtől délre lévő
legközelebb lévő lakóterületeken, a Kossuth Lajos utcában az ott lévő építmények ellátására viszont
a teljes közműellátás kiépült. A teljes közműellátás keretében kiépült a vezetékes ivóvíz ellátás, a
közcsatornás szennyvízelvezetés, a villamosenergia ellátás, a gázellátás és az elektronikus
hírközlés, valamint a csapadékvíz elvezetés. A tervezett bánya és sportlétesítmények megvalósulása
esetén a területen a következő a következő új közműigények lépnek fel:
új igények
Vízigény m3/nap:
10
3
Keletk. szennyv m /nap:
10
Villamosenergia ig. kW:
500
A területen belüli létesítmények ivó és tüzivíz ellátására a Vízműmedence telkén egy nyomásfokozó
berendezés és attól vízvezeték építésére van szükség. A szennyvizek elvezetésére a területtől a
Kossuth utcáig szennyvízcsatornát kell építeni, valamint a villamosenergia ellátáshoz az Ipartelepi 20
kV-os légvezetéktől lehet leágazó vezetéket kiépíteni. Ezekkel az új vezetékekkel a tervezett
létesítmények elláthatók, a meglévő közműrendszerek rendelkeznek a megfelelő tartalék
kapacitással.

4.

A KERTES MEZŐGAZDASÁGI (VOLT ZÁRTKERT) TERÜLETE
Mk övezetben jelenlegi 3 % beépítettség növelése

HÉSZ
mód.

FELADAT: A volt zártkerti ingatlanok beépíthetőségének vizsgálata. Az Önkormányzat kérése 15%
beépíthetőség rögzítése, mert a jelenlegi 3 % beépítettség nem tartható, az Mk övezetben.
Tervezői észrevétel: az OTÉK beépítési paramétereinek figyelembe vétele mellett, az állami főépítész OTÉK
111.§ szerint „Egyes előírásoktól való eltérés” esetén a beépíthetőség max. 5 % lehet, mert a jogszabályi
környezet (OTÉK) beépítésre nem szánt terület esetén 5%-nál magasabb érték megállapítását nem engedi.
E kérelem az Önkormányzat részéről a 314/2012.Korm.rend. szerinti 40.§ (1) bek. ún. végső szakmai
véleményezési egyeztetési szakasz során kerül benyújtásra az állami főépítész részére.
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ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság:
Nem támogatja a kertes mezőgazdasági övezet terepszint feletti beépítés intenzitásának OTÉK szerinti 3%nál nagyobb értékű megállapítását. A terepszint alatti beépítés lehetőségének megemelését elfogadja,
gazdasági és tárolási funkció számára.

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
A 15% beépíthetőséget Tájképvédelmi szempontból erősen túlzónak tartja, mindemellett hivatkozik
az OTÉK beépítésre nem szánt területi beépíthetőség 5 %-os korlátjára.
VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK:
Tervezési terület lehatárolása, fekvése, településszerkezeti kapcsolatai:
Kertes mezőgazdasági övezet a belterülettől északra fekvő (volt zártkert) Haláphegy lejtőjét foglalja
magába.

VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI BESOROLÁS:
VmTrT: A Térségi szerkezeti terv a kertes mezőgazdasági területet mezőgazdasági térségbe
sorolja. A szabályozás során figyelembe veendő övezeti besorolás szempontjából fontos, hogy a
terület része mind az „országos”, mind a „térségi” „jelentőségű tájképvédelmi terület” övezetének.
TSZT: kertes mezőgazdasági terület (Mk).
SZT: kertes mezőgazdasági terület (Mk) övezeteként szabályozza ki.

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉS ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:

TSZT: TSZT módosítás nem szükséges.
SZT: SZT módosítás nem szükséges.
HÉSz: a 21.§ Mk övezetének (3) bek. c) pontja terepszint feletti és terepszint alatti beépítésre
vonatkozó max. 3%-os előírása – az állami főépítészi OTÉK alóli eltérés engedélyezésének
magadása esetén - legfeljebb 5%-ra módosul.
ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK:

Területfelhasználási vizsgálat és javaslat:
A területen jellemzően jelenleg is a beépítettség mértéke meghaladja a 3%-ot, jellemzően nem lépi
túl az 5%-ot. A jogszabályi környezet lehetőséget biztosít szükséges esetben az OTÉK által előírt
3 % értékének növelésére.
Domborzati viszonyok: A terület a Haláphegy lejtőjén fekszik.
Adottságok vizsgálata:
Az alábbiakban bemutatásra kerültek azok, a területet jellemző problémák és adottságok,
amelyeket a terület fejlesztése, rendezése során figyelembe kell venni, illetve célszerű kihasználni:
 táji környezet, fekvés,
 a terület feltárása jellemzően keskeny földutakról történik,
 a terület 3%-ot meghaladó túlépített telkekkel rendelkezik.
Régészeti lelőhely vizsgálata:
A hatályos rendezési terv szerint, valamint az Örökségvédelmi Hivatal által megadott régészeti
nyilvántartás szerint sem érinti régészeti lelőhely a területeket.
Közlekedési vizsgálat és javaslat:
Közúti, tömegközlekedési, kerékpáros, gyalogos kapcsolatok:
A területnek keskeny külterületi úthálózata van, ami az időszakos kis forgalom számára megfelelő.
A gyalogos és kerékpáros forgalom a többi járművel azonos útfelületet használhatja. A
tömegközlekedési ellátást az országos utakon közlekedő autóbuszjáratok biztosítják, a legközelebbi
megálló a központban lévő autóbusz váró.
Parkolás:
A parkolást az OTÉK-nak megfelelően kell megoldani.
Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi javaslat kiegészítése:
A tervezett módosítás révén a területen az Mk jelű kertes mezőgazdasági övezetben a
beépíthetőség legnagyobb mértéke OTÉK előírásaitól való eltérés állami főépítészi támogatásával
19

ZALAHALÁP TRE MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE
ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

2014. MÁRCIUS HÓ
314/2012. KORM.R. 38.§

5 %-ra emelkedhet. A nagyobb beépíthetőség iránti igény tükrözi a terület, a táj vonzó adottságaiból
fakadóan a területhasználók, tulajdonosok fokozott szükségleteit a szőlőtermesztés mellett a kertes
mezőgazdasági terület rekreációs célú másodlagos hasznosítása iránt.
A megengedőbb szabályozás esetén nagyobb esély van a szabálytalan építések visszaszorítására.
Az 5 %-os beépíthetőség lehetősége – a nagyobb épület építhetősége ellenére is - kedvezőbb
arányú, látványú épületek megjelenését eredményezheti. Az építménymagasság és a
homlokzatmagasság mértékének megváltoztatása nélküli, a beépítési lehetőség kismértékű
megemelése tájképvédelmi szempontból elfogadható keretek között tartható.
A módosítás a környezet egyes elemeire nincs jelentős hatással, amennyiben az övezet
területhasználatára és építésére vonatkozó általános és helyi előírások (területhasználat, építés,
közműellátás, stb.) ezek során érvényesülnek.
Közműfejlesztési vizsgálat és javaslat:
A módosításnak közművonzata nincs.

5.

027/15 ÉS 027/17 HRSZ (MÁ-1 ÖVEZETI BESOROLÁSÚ) INGATLANOK
ÁTSOROLÁSA Má1* ÖVEZETBE falusi turizmus elhelyezéséhez

SZT és
HÉSZ
mód.

FELADAT: A 027/15 és 027/17 hrsz (Má1 övezeti besorolású) ingatlanok belterületbe vonása
lehetőségének vizsgálata, illetve falusi turizmus (szálláshely, melegkonyhás vendéglátóegység)
elhelyezésének lehetővé tétele.
MÓDOSÍTÁS: a terület a tervezett funkciók elhelyezését lehetővé tevő, új mezőgazdasági (Má1*)
övezeti besorolást kap. Belterületbevonása és beépítésre szánt területbe való átsorolása területi
elhelyezkedéséből (közigazgatási határ közelsége) magasabb szintű jogszabály által előírt
védőtávolság betartása miatt nem lehetséges.
ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal:
A 027/17 és 027/15 hrsz Má-1 területek belterületbe vonását nem támogatja. A falusi turizmust
aggályosnak tartja, mert a szomszédos tapolcai terület honvédelmi terület, az OTrT (Mtv.)-ben
kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete.
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség:
A módosításhoz Környezeti vizsgálat készítését javasolja a falusi turizmus funkciója miatt.
Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága:
Az adatszolgáltatásként megküldött tematikus erdőtérkép szerint a terület egy része az erdőtörvény
hatálya alá tartozik.
VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK:
Tervezési terület lehatárolása, fekvése, településszerkezeti kapcsolatai:
E mezőgazdasági övezet a belterülettől délkeletre fekszik, a közigazgatási határ mentén.

VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI BESOROLÁS:

VmTrT: A Térségi szerkezeti terv a területet mezőgazdasági térségbe sorolja. A szabályozás során
figyelembe veendő övezeti besorolás szempontjából fontos, hogy a terület része az „országos
jelentőségű tájképvédelmi terület” övezetének.
TSZT: általános mezőgazdasági terület (Má).
SZT: általános mezőgazdasági terület (Má1) övezeteként szabályozza ki.

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉS ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:

TSZT: TSZT módosítás nem szükséges.
SZT: SZT módosítást a terület Má1 övezetből Má1* övezetbe való átsorolás betűjelének változása
jelenti.
HÉSz: a terület a tervezett funkciók elhelyezését lehetővé tevő, új mezőgazdasági övezet Má1*
besorolást kap. Tehát az Általános mezőgazdasági terület 20.§ új Má1* övezet előírásaival egészül
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ki, úgy hogy az övezetben a legkisebb alakítható teleknagyság 3 ha, az elhelyezhető funkciók köre
a falusi turizmushoz tartozó funkciók (szálláshely, vendéglátás) elhelyezhetőségét is tartalmazza.
ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK:

Területfelhasználási vizsgálat és javaslat:
A területek jelenleg is a beépítést tartalmazó, szántóként művelt, illetve erdőterületek. A területek
megtartják mezőgazdasági jellegüket, funkciójukban kiegészülnek a falusi turizmus funkciójának
elhelyezési lehetőségével.
Területnagyság: A 027/15 hrsz terület kb. 5 ha, a 027/17 hrsz terület 3,1 ha.
Domborzati viszonyok: A terület jellemzően tervezési szempontból síknak tekinthető.
Adottságok vizsgálata:
Az alábbiakban bemutatásra kerültek azok, a területet jellemző problémák és adottságok,
amelyeket a terület fejlesztése, rendezése során figyelembe kell venni, illetve célszerű kihasználni:
 belterület melletti fekvés,
 közigazgatási határ menti fekvés,
 a szomszéd település Tapolca kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete.
Régészeti lelőhely vizsgálata:
A hatályos rendezési terv szerint, valamint az Örökségvédelmi Hivatal által megadott régészeti
nyilvántartás szerint sem érinti régészeti lelőhely a területeket.
Közlekedési vizsgálat és javaslat:
Közúti, tömegközlekedési, kerékpáros, gyalogos kapcsolatok:
A területnek keskeny külterületi úthálózata van, ami az időszakos kis forgalom számára megfelelő.
A gyalogos és kerékpáros forgalom a többi járművel azonos útfelületet használhatja. A
tömegközlekedési ellátást az országos utakon közlekedő autóbuszjáratok biztosítják, a legközelebbi
megálló a központban lévő autóbusz váró.
Parkolás:
A parkolást az OTÉK-nak megfelelően kell megoldani.
Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi javaslat kiegészítése:
A tervezett módosítás révén az érintett területek mezőgazdasági célú használata kismértékben
bővül. Az új Má1* jelű általános mezőgazdasági övezetben lévő, 3,1 ha nagyságú 027/17 és az 5
ha nagyságú 027/15 hrsz-ú ingatlanok területe érintett az országos jelentőségű tájképvédelmi
terület övezetével, ami korlátokat szab a tájképvédelmi övezetben elhelyezhető építmények
kialakítása számára.
A terület felszín alatti vizek szennyeződéssel szembeni érzékenysége miatt a település egész
területére, így ezen övezet területére vonatkozóan is feltétele az építésnek, hogy vezetékes
ivóvízzel ellátott épületek építése a vezetékes szennyvíz csatornaközmű közelsége esetén csak az
arra való rákötés mellett, vagy annak hiányában a környezetvédelmi és vízügyi, valamint a
közegészségügyi és növény- és talajvédelmi hatóság által is elfogadott vízzáró szennyvíztároló,
illetve egyedi szennyvízkezelő létesítmény (korszerű csatorna-közműppótló) megléte esetén,
továbbá a látványvédelem biztosítása mellett történhet. Az új Má1* jelű általános mezőgazdasági
övezetben megengedett beépíthetőség növelése a területhasználat jellegét a környezet
szempontjából nem változtatja meg. A funkcióbővülés következtében a területhasználat intenzitása
kis mértékben növekszik, aminek környezeti hatása azonban nem terjed túl az ingatlan határán.
Közműfejlesztési vizsgálat és javaslat:
A területtől nyugatra lévő legközelebb lévő lakóterületeken, a Margaréta utcában az ott lévő
építmények ellátására a teljes közműellátás kiépült. A teljes közműellátás keretében kiépült a
vezetékes ivóvíz ellátás, a közcsatornás szennyvízelvezetés, a villamosenergia ellátás, a
gázellátás és az elektronikus hírközlés. A tervezett lakóépületek megvalósulása esetén a területen
a következő a következő új közműigények lépnek fel:
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új igények
2
2
5
20

A területen belüli létesítmények ivó és tüzivíz ellátására vízvezeték építésére van szükség. A
szennyvizek elvezetésére az épületektől a Margaréta utcai átemelőig szennyvízcsatornát kell
építeni (ill. egyedi szennyvízkezelő létesítmény (korszerű csatorna-közműppótló) berendezést
elhelyezni), valamint a villamosenergia ellátáshoz a Margaréta utcai 0,4 kV-os légvezetéktől lehet
leágazó vezetéket kiépíteni. A gázellátáshoz gázvezetéket kell építeni, vagy tartályos gázellátást
lehet biztosítani. Ezekkel az új vezetékekkel a tervezett létesítmények elláthatók, a meglévő
közműrendszerek rendelkeznek a megfelelő tartalék kapacitással.

6.

208/3 HRSZ GIPe TERÜLET ÖVEZETÉNEK MÓDOSÍTÁSA GIPe-1
ÖVEZETBE GIPe megosztási lehetőségének vizsgálata

SZT
és
HÉSZ
mód.

FELADAT: 208/3 hrsz megosztási lehetősége a GIPe övezet minimális telekterületének módosításával.
MÓDOSÍTÁS: a terület új, GIPe-1 építési övezetbe kerül, ahol a min. alakítható telekterület 1500 m2
lesz, az új előírások megtartják az eredeti GIPe övezet további előírásait, a kialakítható
telekszélesség előírásának kivételével.
ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Az államigazgatási szervek részéről e részfeladatra észrevétel nem érkezett.
VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK:
Tervezési terület lehatárolása, fekvése, településszerkezeti kapcsolatai:
Az iparterület a belterület nyugati részén az iparvágány keleti végének déli oldalán, a 7317j. út
mentén található.

VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI BESOROLÁS:

VmTrT: A Térségi szerkezeti terv a területet, mint a teljes belterületet „hagyományosan vidéki
települési” térségbe sorolja.
TSZT: jelentős mértékben nem zavaró hatású egyéb ipari gazdasági terület (GIPe).
SZT: egyéb ipari gazdasági terület (GIPe) építési övezeteként szabályozza ki.

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉS ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:

TSZT: TSZT módosítás nem szükséges.
SZT: SZT módosítás nem szükséges, a terület GIPe övezetből, új GIPE-1 övezetbe kerül.
HÉSz: a HÉSz kiegészül egy új GIPe-1 építési övezettel, amely a GIPe építési övezeteinek
paramétereit a minimális alakítható telekterület kivételével megtartja. A GIPe-1 övezetben a min.
alakítható telekterület 1500 m2 lesz.
ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK:

Területfelhasználási vizsgálat és javaslat:
A terület Zalahaláp belterületének nyugati részén fekvő iparterületének déli részén található. Az
iparterület részben felhagyott gazdasági terület, amely helyenként új gazdasági tevékenységek
települtek meg. A módosítással érintett terület jelenleg is beépítést tartalmaz. A területbe
beékelődik délről egy lakótelek, valamint a főút mentén elhelyezkedő Szent Vendel szobor, amely
jelen tervmódosítás keretében külön telekre, mint „Z” zöldfelület kerül kiszabályozásra.
Domborzati viszonyok: A terület jellemzően tervezési szempontból síknak tekinthető.
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Adottságok vizsgálata:
Az alábbiakban bemutatásra kerültek azok, a területet jellemző problémák és adottságok,
amelyeket a terület fejlesztése, rendezése során figyelembe kell venni, illetve célszerű kihasználni:
 belterületi fekvés (délről lakóterület, északról a település iparterülete határolja)
 kiváló közlekedési kapcsolati lehetőség:
 felhagyott iparvágány melletti fekvés,
 7317j. út menti fekvés.
Régészeti lelőhely vizsgálata:
A hatályos rendezési terv szerint, valamint az Örökségvédelmi Hivatal által megadott régészeti
nyilvántartás szerint sem érinti régészeti lelőhely a területeket.
Közlekedési vizsgálat és javaslat:
Közúti, tömegközlekedési, kerékpáros, gyalogos kapcsolatok:
A területnek jó közúti kapcsolatokat biztosít a mellette elhaladó 7317j. út (József A. u.). A közvetlen
megközelítés az országos út domború ívéhez kapcsolódó helyi utcáról történik, történhet. Az
országos út mentén egyoldali járda van, a kiszolgáló utcában vegyeshasználatú burkolat kiépítése
javasolt. A kerékpáros közlekedés a közutakon történhet, távlatban, az elkerülőút megépülte után, a
József A. utca forgalma csökkenhet. A tömegközlekedési ellátást az országos utakon közlekedő
autóbuszjáratok biztosítják, a legközelebbi megálló a központban lévő autóbusz váró. A terület az
északi oldalán vasúti területtel (iparvágánnyal) határos.
Parkolás:
A parkolást az OTÉK-nak megfelelően kell megoldani.
Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi javaslat kiegészítése:
A tervezett módosítás eredményeként a legkisebb beépíthető telek mérete csökken a
területhasználók érdekeinek megfelelően. A változtatásnak környezetvédelmi és zöldfelületi
szempontból nincs érdemi kedvezőtlen hatása. A teljes közművel ellátott gazdasági területen a
területhasználat a vonatkozó előírások betartása mellett a környezet zavaró mértékű terhelése
nélkül folytatható a módosítás megvalósítása után is.
Közműfejlesztési vizsgálat és javaslat:
A területet keletről határoló József Attila utcában a teljes közműellátás kiépült. A teljes
közműellátás keretében kiépült a vezetékes ivóvíz ellátás, a közcsatornás szennyvízelvezetés, a
villamosenergia ellátás, a gázellátás és az elektronikus hírközlés. A tervezett GIP gazdasági
létesítmény megvalósulása esetén a területen a következő a következő új közműigények lépnek
fel:
új igények
3
Vízigény m /nap:
1
Keletk. szennyv m3/nap:
1
Földgázigény nm3/óra:
3
Villamosenergia ig. kW:
30
A területen belüli létesítmények ivó és tüzivíz ellátására bekötő vízvezeték építésére van szükség.
A szennyvizek elvezetésére bekötő szennyvízcsatornát kell építeni, valamint a villamosenergia
ellátáshoz a József Attila utcai 0,4 kV-os légvezetéktől lehet leágazó vezetéket kiépíteni. A
gázellátáshoz bekötő gázvezetéket kell építeni. Ezekkel az új vezetékekkel a tervezett
létesítmények elláthatók, a meglévő közműrendszerek rendelkeznek a megfelelő tartalék
kapacitással.
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LF-1 ÖVEZETBEN VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK KORLÁTOZÁSA
VÍZMŰTELEP KÖZELSÉGE MIATT

HÉsz módosítás az Lf-1 övezetre vonatkozóan

HÉSZ
mód.

FELADAT: 257 hrsz Vízműtelep melletti (258, 208/6-9 és 02/14 hrsz által érintett lakóterületen
végezhető funkciók környezetvédelmi korlátozása, szabályozása a Vízmű közelsége miatt.
MÓDOSÍTÁS: Hész kiegészítése a Vízmű közelében fekvő Lf-1 övezetbe sorolt területeken végezhető
tevékenységekkel kapcsolatban.
ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság:
Támogatja a részfeladatot.
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség:
A vízműről szóló 123/1997.(VII.18.) Korm.r. jogszabály, valamint a Vízműüzemeltetési engedély
Határozatában és a Községi Vízmű védőterületének kijelöléséről szóló Határozatában rögzített
használati korlátozásokat kéri figyelembe venni.
VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK:
Tervezési terület fekvése, településszerkezeti kapcsolatai, Területfelhasználási vizsgálat:
A 258, 208/6-9 és 02/14 hrsz-ú falusias lakóterület a belterület nyugati részén, a 7317. sz. főút
nyugati oldala mentén található a 257 hrsz-ú Vízműtelep közvetlen környezetében. A 02/14 hrsz-ú
lakótelken autóroncstelep működik, amelyet a Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott Községi Vízmű védőterületének kijelöléséről
szóló Határozata, mint „potenciális szennyezőforrás” tartalmaz.

VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI BESOROLÁS:

VmTrT: A Térségi szerkezeti terv a területet, mint a teljes belterületet „hagyományosan vidéki
települési” térségbe sorolja.
TSZT: a Vízműterület GipeT övezetbe (egyéb ipari gazdasági - településgazdálkodás – terület. A
lakótelkeket Lf területfelhasználásba sorolja.
SZT: a Vízműterület GipT övezetbe (egyéb ipari gazdasági - településgazdálkodás – terület. A
lakótelkeket Lf-1 építési övezetbe sorolja.
HÉSz: 7.§ (3) bek. lakó- és különleges területfelhasználású építési övezetekben rendelkezik az el
nem helyezhető gazdasági tevékenységekről.

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉS ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:

TSZT: TSZT módosítás nem szükséges.
SZT: SZT módosítás nem szükséges.
HÉSz: a HÉSz falusias lakóterületre vonatkozó előírásai kiegészülnek a funkciók korlátozása
tekintetében a Vízmű szomszédságában lévő, érintett telkekre.
ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK:

Területfelhasználási javaslat:
Vízmű szomszédságában lévő Lf-1 lakóterületen funkciók korlátozásra kerülnek a Vízműtelep
védőterület érdekében.
Domborzati viszonyok: A terület jellemzően tervezési szempontból síknak tekinthető.
Adottságok vizsgálata:
Az alábbiakban bemutatásra kerültek azok, a területet jellemző problémák és adottságok,
amelyeket a terület fejlesztése, rendezése során figyelembe kell venni, illetve célszerű kihasználni:
 Vízműtelep védőterülete és lakóterület átfedése,
 lakóterületen folytatatott tevékenységek egy része nem felel meg a HÉSz 7.§ (3) bek. lakóés különleges területfelhasználású építési övezetekben rögzített, folytatható
tevékenységeknek.
Régészeti lelőhely vizsgálata:
A hatályos rendezési terv szerint, valamint az Örökségvédelmi Hivatal által megadott régészeti
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nyilvántartás szerint sem érinti régészeti lelőhely a területeket.
Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi javaslat kiegészítése:
A község területének jelentős része a Közép-dunántúli KTVF 103/2007. ügy- és 1025/2013.
iktatószámú határozatával jogerősen kijelölt, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. üzemeltetésében
lévő Nyírád térségi vízmű, illetve a 23014/2005. ügy- és 50983/10. iktatószámú határozattal, az
Önkormányzat és a Bakonykarszt Zrt. együttes felelősségviselése mellett kijelölt Zalahaláp községi
vízmű védőövezetinek része. A védőövezettel érintett ingatlanok, így a lakóterületi ingatlanok
hasznosítása, fejlesztése csak a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet és a kijelölő
határozatokban megjelölt korlátozások figyelembe vételével történhet. A védőövezeten belül építés
csak teljes közműellátás és a rákötések kiépítése mellett történhet. A védőövezeten belüli
lakóingatlanokon potenciális talajszennyezés veszélyével járó területhasználat, tevékenység nem
folytatható.
A tervezett módosítás tájrendezési és zöldfelületi jellegű intézkedést, szabályozást nem igényel.
Közműfejlesztési vizsgálat és javaslat:
A módosításnak közművonzata nincs.

8.

SZILÁRD ALAPÚ KŐKERÍTÉS ÉPÍTÉSE FELTÉTELRENDSZERÉNEK
ÁTTEKINTÉSE A HÉSZ-BEN

HÉsz módosítás a kerítésépítésre vonatkozóan

HÉSZ
mód.

FELADAT: Szilárd alapú kőkerítés építése feltételrendszerének áttekintése a HÉSz-ben.
MÓDOSÍTÁS: HÉSz előírásának vizsgálata az építési-engedélyezési jogszabály alapján.
ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Az államigazgatási szervek részéről e részfeladatra észrevétel nem érkezett.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:

TSZT: TSZT módosítás nem szükséges.
SZT: SZT módosítás nem szükséges.
HÉSz: a HÉSz-ből a lakóterületek építési övezeteiben az utcai kerítésépítés szabályozása az
Önkormányzat kérésére 9.§ (9) bek. módosításra, a településközpont vegyes területen pedig
törlésre került.

9.

A TETŐSZERKEZETEK DŐLÉSSZÖGÉNEK SZABÁLYOZÁSA

HÉsz módosítás tetőhajlásszög szabályozására vonatkozóan

HÉSZ
mód.

FELADAT: A tetőszerkezetek dőlésszögének szabályozása
MÓDOSÍTÁS: HÉSz előírásának módosítása a tetőhajlásszögre vonatkozóan
ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Tetőhajlásszög szabályozásánál kiemeli a történeti kialakításhoz való igazodás szükségességét.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:

TSZT: TSZT módosítás nem szükséges.
SZT: SZT módosítás nem szükséges.
HÉSz: a HÉSz módosításra kerül a tetőhajlásszögre vonatkozóan differenciáltan, az építési
övezetekre, illetve a műemléki környezetre, valamint a melléképítményekre vonatkozóan. A falusias
lakóterületen a tetőhajlásszög 30-45 fok, kivéve a műemléki környezetre vonatkozóan, ahol nem
kerül módosításra, így a tetőhajlásszög 40-45 fok marad. Az előírásmódosítás a melléképítmények
tekintetében, az általánosan a tetőhajlásszög megkötése helyett a lapostető tiltása kerül rögzítésre.
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SZENT VENDEL SZOBOR ÖNÁLLÓ TELEKRE TÖRTÉNŐ KISZABÁLYOZÁSA

TSZT és SZT módosítás a szobor új telkére vonatkozóan

TSZT
SZT
mód.

FELADAT: Szent Vendel szobor helyzetének rendezése önálló telekre.
MÓDOSÍTÁS: Szabályozási terven a szobor telkének kialakítása, a telek „Z” zöldterület (közpark)
besorolásba kerül.
ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Az államigazgatási szervek részéről e részfeladatra észrevétel nem érkezett.
VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK:
Tervezési terület fekvése, településszerkezeti kapcsolatai, Területfelhasználási vizsgálat:
Szent Vendel szobor Zalahaláp belterületének nyugati részén fekvő iparterület telkének főút menti
határán található. A Szent Vendel szobor jelen tervmódosítás keretében külön telekre kerül
kiszabályozásra, amely 20x10 m nagyságú telek közpark (Z) övezet besorolásba kerül.
HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI BESOROLÁS:
TSZT és SZT: a szobor az elhelyezésül szolgáló Gipe - egyéb ipari gazdasági területen található.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:

TSZT: TSZT módosítás során a szobor közpark (Z) területfelhasználásba kerül.
SZT: SZT módosítás során a szobor közpark (Z) övezetbe kerül.
HÉSz: a HÉSz 17.§ Zöldterületek szerinti közpark övezete kismértékben módosításra kerül.

11.

ZALAHALÁP VÍZBÁZIS VÉDŐTERÜLETE HIDROGEOLÓGIAI
VÉDŐIDOM/VÉDŐTERÜLET JELÖLÉSE

TSZT ÉS SZT módosítás a védőidom kijelölésére vonatkozóan

TSZT
SZT
és
HÉSZ
mód.

FELADAT: Zalahaláp vízbázis védőterülete hidrogeológiai védőidom/védőterület feltüntetése a terven.
MÓDOSÍTÁS: Közép-Dunántúli Környezetvédelmi-, természetvédelmi- és Vízügyi Felügyelőség által
adatszolgáltatásként átadott vízbázis védőterülete hidrogeológiai védőidom/védőterület feltüntetése a
terven.
ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség:
A vízműről szóló 123/1997.(VII.18.) Korm.r. jogszabály, valamint a Vízműüzemeltetési engedély
Határozatában és a Községi Vízmű védőterületének kijelöléséről szóló Határozatában rögzített
használati korlátozásokat kéri figyelembe venni.
VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK:
Tervezési terület fekvése, településszerkezeti kapcsolatai, Területfelhasználási vizsgálat:
Zalahaláp közigazgatási területének egy részét vízbázis védőterülete hidrogeológiai
védőidom/védőterület fedi le.

VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI BESOROLÁS:

VmTrT: Zalahaláp teljes közigazgatási területét lefedik a „Kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség-védelmi terület”, valamint a „Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület”
övezetei.
TSZT és SZT: a védőterületeket magasabbszintű jogszabály rögzíti, a Településrendezési
eszközök azonban nem tartalmazzák.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:
TSZT és SZT: a szükséges övezetek feltüntetésre kerülnek a terveken, magasabb rendű
jogszabály alapján.

ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK:

Környezetvédelmi javaslat:
A Településszerkezeti terven és a Szabályozási terven jelölni kell a Vízműüzemeltetési engedély
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Határozatában és a Községi Vízmű védőterületének kijelöléséről szóló Határozatában a
védőterületre vonatkozó előírások területi hatályát, vagyis a védőövezetet.
Közműfejlesztési vizsgálat és javaslat:
Az érintett védőterületeken a 123/97 Kormányrendeletben előírtakat be kell tartatni. Az
adatszolgáltatás alapján a Településszerkezeti tervre és a Szabályozási tervre az alábbiak
feltüntetésre kerültek:
 Hidrogeológiai védőterületek „A” és „B”
 Hidrogeológiai védőidomok „A” és „B”
 Vízbázisvédelem – Belső védőterület és Külső védőterület, valamint Külső védőidom.

„L” - LAKOSSÁGI KÉRELEMRE INDÍTOTT MÓDOSÍTÁSI FELADATOK

L1.

ÉPÍTÉSI VONAL MÓDOSÍTÁSA A BELTERÜLET ÉK-I HATÁRÁN

SZT
044/16 hrsz önkormányzati út kiszabályozása a természetbeni állapotok
mód.
figyelembevételével
FELADAT: 248/6 hrsz ingatlan északnyugati sarkát 044/12 hrsz (jelenleg 044/16 hrsz) önkormányzati út
kiszabályozása levágja. A telekhatár rendezése a természetbeni állapotok figyelembevételével.
MÓDOSÍTÁS: a közterületi kiszabályozás megtartása mellett, a 248/6 hrsz telektől északra zárványként
maradó belterületrészt javasoljuk a 248/6 hrsz-hez csatolni. Az SZT építési vonallal kiegészül e terület
tömbjére, annak érdekében, hogy az érintett telek beépítése során a SZT szerinti előkert et lehessen
figyelembe venni a HÉSz 8.§ (4) bek. előkertre vonatkozó (5 m) előírása helyett.

ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Az államigazgatási szervek részéről e részfeladatra észrevétel nem érkezett.
VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK:
Tervezési terület fekvése, településszerkezeti kapcsolatai, Területfelhasználási vizsgálat:
A terület a belterület északkeleti határán található lakóterület része, amelyhez tervezetten keleti
irányban lakóterületbővítés csatlakozik. A módosítással érintett 248/6 hrsz telek a tervezési terület
északi részén található, amelyen építési vonal kerül feltüntetésre, annak érdekében, hogy a HÉSz
előkerti korlátozása e telekre ne vonatkozzon.

VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI BESOROLÁS:

VmTrT: A Térségi szerkezeti terv a területet, mint a teljes belterületet „hagyományosan vidéki
települési” térségbe sorolja.
TSZT: a területet Lf falusias lakó területfelhasználásba sorolja.
SZT: a területet Lf-1 falusias lakóterület építési övezetbe sorolja.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:

TSZT: TSZT módosítás nem szükséges.
SZT: SZT módosítás az építési vonal tekintetében történik.
HÉSz: a HÉSz 8.§ (4) bek. előkertre vonatkozó (5 m) előírása kiegészül azzal, hogy „kivéve, ha a
Szabályozási terven jelölt építési vonal ettől eltérően jelöli”.
Közlekedési vizsgálat és javaslat:
Közúti, tömegközlekedési, kerékpáros, gyalogos kapcsolatok:
A hatályos településrendezési terv közlekedési javaslatát, közterületi szabályozását a módosítás
nem érinti.
Parkolás:
A hatályos településrendezési terv parkolási javaslatát a módosítás nem érinti, azt továbbra is az
OTÉK-nak megfelelően kell megoldani.
Közművek:
A kiszabályozás meglévő közműnyomvonalakat nem érint
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933/27 HRSZ KÖZTERÜLET SZABÁLYOZÁSA
933/27 hrsz közútra épült gazdasági épület telkének rendezése

2014. MÁRCIUS HÓ
314/2012. KORM.R. 38.§

TSZT
SZT
mód.

FELADAT: 933/28 hrsz zártkerti ingatlanon építési engedéllyel elhelyezett, használatba vételi
engedéllyel rendelkező gazdasági épület egy része 933/27 hrsz közútra épült. A jóhiszeműen
kialakult állapot rendezése. 933/27 hrsz önkormányzati ingatlanból az érintett ingatlanrész
kiszabályozás és a 933/28 hrsz ingatlanhoz csatolása.
MÓDOSÍTÁS: a 933/28 hrsz ingatlan nyugati határán húzódó közútként jelölt terület valójában árok,
ezért vízgazdálkodási területbe kerül átsorolásra, az épülettel érintett terület a kertes
mezőgazdasági ingatlanhoz kerül hozzászabályozásra.
ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hiv.: L2 régészeti lelőhelyet érinti, mellékeli az adatszolgáltatást. (Tervezői
észrevétel: az adatszolgáltatás szerinti listában e terület hrsz 933/27 és /28 hrsz-k azonban nem
szerepelnek. A hatályos rendezési terv sem tünteti fel e területeket régészeti lelőhely részeként.!)
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi-, Vasúti- és Hajózási Hivatal:
Közlekedési létesítményt érint a részfeladat.
VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK:
TERVEZÉSI TERÜLET FEKVÉSE, TELEPÜLÉSSZERKEZETI KAPCSOLATAI, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VIZSGÁLAT:
A belterülettől északra, a Haláphegy déli lejtőjén található 933/28 hrsz kertes mezőgazdasági (volt
zártkerti) ingatlanon építési engedéllyel elhelyezett, használatba vételi engedéllyel rendelkező
gazdasági épület egy része, téves telekhatárrendezés miatt 933/27 hrsz közútra épült. Mindemellett
megjegyzendő, hogy a 933/28 hrsz ingatlan nyugati határán húzódó közútként jelölt terület 933/28
és 933/33 hrsz mentén húzódó déli ága valójában árokként funkcionál, útként nem működik, fasorral
szegélyezett területrész.
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI BESOROLÁS:
TSZT: a területet Mk kertes mezőgazdasági (Mk) terület területfelhasználású.
SZT: a területet Mk kertes mezőgazdasági (Mk) terület övezetbe sorolja.
HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:
TSZT és SZT mód: a módosítás során a 933/27 hrsz közterület, déli, azaz a 933/28 és 933/33 hrsz
mentén húzódó ága vízgazdálkodási (V) övezetbe, a 933/27 hrsz gazdasági épülettel érintett
területrésze, a 933/28 hrsz kertes mezőgazdasági területhez kerül hozzácsatolásra.
HÉSz: a HÉSz 22.§ előírásai rendelkeznek a Vízgazdálkodási területekről, ennek módosítása nem
szükséges.
ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK:
Területfelhasználási javaslat:
A módosítás során a 933/27 hrsz közterület déli, azaz a 933/28 és 933/33 hrsz mentén húzódó ága
vízgazdálkodási (V) övezetbe kerül átsorolásra, úgy hogy a 933/27 hrsz-ú gazdasági épülettel
érintett területrésze, a 933/28 hrsz-ú kertes mezőgazdasági területhez kerül hozzácsatolásra.
Domborzati viszonyok: A terület a Haláphegy lejtőjén helyezkedik el, a belterület felé lejt.
Adottságok vizsgálata:
Az alábbiakban bemutatásra kerültek azok, a területet jellemző problémák és adottságok,
amelyeket a terület fejlesztése, rendezése során figyelembe kell venni, illetve célszerű kihasználni:
 jóhiszeműen szerzett jog (Építési és Használatba vételi engedély),
 ingatlannyilvántartás és területhasználat közötti ellentmondás (árokterület/közlekedési
terület)
Régészeti lelőhely vizsgálata:
A hatályos rendezési terv szerint, valamint az Örökségvédelmi Hivatal által megadott régészeti
nyilvántartás szerint sem érinti régészeti lelőhely a területeket.
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Közlekedési vizsgálat és javaslat:
Közúti, tömegközlekedési, kerékpáros, gyalogos kapcsolatok:
A környező területnek keskeny külterületi úthálózata van, ami az időszakos kis forgalom számára
megfelelő. A módosítással érintett közterületnek azt a részét, amibe belelóg a gazdasági épület,
közlekedésre nem használják. A közterület-szabályozás módosítása után is érintetlenül megmarad
a ténylegesen közlekedésre használt, mintegy 6m széles, 990 hrsz-ú útterület. A gyalogos és
kerékpáros forgalom a többi járművel azonos útfelületet használhatja. A tömegközlekedési ellátást
az országos utakon közlekedő autóbuszjáratok biztosítják, a legközelebbi megálló a központban
lévő autóbusz váró.
Parkolás:
A parkolást változatlanul az OTÉK-nak megfelelően kell megoldani.
Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi javaslat kiegészítése:
A tervezett módosítás, meglévő állapot, ezért tájrendezési, környezetvédelmi, illetve zöldfelületi
intézkedést nem igényel. A környezet védelme megkívánja, hogy a közterület alakítás
eredményeként a csapadékvíz szabályozott elvezetése is biztosított legyen.
Közműfejlesztési vizsgálat és javaslat:
A módosítás vízgazdálkodási területet szabályoz ki a meglévő állapot alapján. A 233/27 telek
közútként megmaradó telkén a vízelvezetést biztosító árkot továbbra is úgy kell fenntartani, hogy
az a csapadékvíz elvezetést hosszútávon továbbra is megfelelően biztosítani tudja.

L4.

TERVEZETT LAKÓTERÜLET 027/29 HRSZ INGATLANRA ESŐ RÉSZÉNEK
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETBE TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSA

TSZT
SZT
mód.

FELADAT: 027/29 hrsz.-ú, 83.156 m2 területű "szántó, legelő" művelési ágú ingatlan a hatályos
tervben belterületbe vonásra szánt, ennek módosítás a Má-1 övezeti be/visszasorolásra.
MÓDOSÍTÁS: a terület a TSZT-n tervezett lakóterület és annak déli oldalán tervezett védőerdő. A
tervezett védőerdőt a tervezett belterület határán tervezett lakóterület védelme érdekében továbbra is
biztosítani kell. Ennek okán a mezőgazdasági területbe történő át/visszasorolás során a tervezett
védőerdősávnak szintén kijelölésre kell kerül a tervezett lakóterület és az átsorolásra került
tervezetett mezőgazdasági között, ezért a 027/29 hrsz területen a hatályos terven déli és keleti
irányban elhelyezkedő tervezett védőerdő, a módosítás során a telek északi és nyugati részére kerül
áthelyezésre.
ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
A részfeladat célját támogatja.
VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK:
Tervezési terület fekvése, településszerkezeti kapcsolatai, Területfelhasználási vizsgálat:
A belterület délkeleti határára tervezett lakóterület déli határán található. Jelenleg szántóként művelt
mezőgazdasági terület.
HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI BESOROLÁS:
TSZT: a területet falusias lakóterület (Lf) és annak déli és keleti oldalán tervezett védőerdő (Ev)
területfelhasználású.
SZT: a területet falusias lakóterület (Lf-4) építési övezetbe, déli oldalán védőerdő (Ev) övezetbe
sorolt.
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:
TSZT és SZT mód.: a módosítás során falusias lakóterület (Lf) területfelhasználású besorolással
rendelkező 027/29 hrsz.-ú területrész általános mezőgazdasági (Má1)területfelhasználásba kerül
visszasorolásra. A tervezett védőerdő (Ev) besorolás áthelyezésre kerül a telek északi és nyugati
részére.
HÉSz: módosítás nem történik.
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ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK:
Területfelhasználási javaslat:
A módosítás során a terület a meglévő mezőgazdasági területhasználatnak és mezőgazdasági
művelésnek megfelelően kerül módosításra.
Domborzati viszonyok: A terület tervezési szempontból sík.
Adottságok vizsgálata:
Az alábbiakban bemutatásra kerültek azok, a területet jellemző problémák és adottságok,
amelyeket a terület fejlesztése, rendezése során figyelembe kell venni, illetve célszerű kihasználni:
 a hatályos TSZT lakóterületként és védőerdőként jelöli a területet,
 a tulajdonos a meglévő használatnak megfelelően kívánja ingatlanját a jövőben is
hasznosítani.
Régészeti lelőhely vizsgálata:
A hatályos rendezési terv szerint, valamint az Örökségvédelmi Hivatal által megadott régészeti
nyilvántartás szerint sem érinti régészeti lelőhely a területeket.
Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi javaslat kiegészítése:
A módosítással érintett terület területfelhasználása és övezeti szabályozása a tényleges
területhasználatnak megfelelően változik. A módosítás megvalósításához tájrendezési,
környezetvédelmi és zöldfelületi intézkedés nem szükséges.
Közműfejlesztési vizsgálat és javaslat:
A módosítás a közműinfrastruktúra hálózat szempontjából csökkenő igényt jelent, a meglévő és
tervezett nyomvonalvezetés a területrész kivételével is megoldható, lásd Közműtervlapok.

L5.

246/17-30 ÉS A 253/1-10 HRSZ LAKÓTELKEK KÖZÖTTI KÖZTERÜLET TÖRLÉSE
3 m szélességű Közterület lakótelkekhez csatolása

TSZT
SZT
HÉSZ
mód.

FELADAT: a belterület keleti részén, a 246/17-30 és a 253/1-10 hrsz lakótelkek közötti 3 m szélességű
közterület törlése, a lakótelkekhez kapcsolva.
MÓDOSÍTÁS: a lakótelkekhez csatolást követően az átjárási szolgalom biztosítását jelöli az SZT,
ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Az államigazgatási szervek részéről e részfeladatra észrevétel nem érkezett.
VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK:
TERVEZÉSI TERÜLET FEKVÉSE, TELEPÜLÉSSZERKEZETI KAPCSOLATAI, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VIZSGÁLAT:
A tervezési terület tömbje a belterület keleti határán található. A tömb nyugati oldala falusias
lakóterület, keleti oldala kertvárosias lakóterület. A lakóterületi tömböt 3 m széles közterület választja
el, amely közlekedési feltárás szempontjából nem funkcionál, mivel mindkét tömbrész feltárását
közlekedési szempontból a tömböt körül szegélyező lakóutcák (Margaréta utca és Szegfű utca)
biztosítják. A 3 m széles közterület mindössze a 253/9 és 253/10 hrsz társasházas beépítések
hátsókertjeit is érintő gépjárműtároló építmények megközelítésre használnak.
HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI BESOROLÁS:
TSZT: a tervezési terület keleti oldala kertvárosias lakóterület (Lke), nyugati oldala falusias
lakóterület (Lf).
SZT: a tervezési terület keleti oldala kertvárosias lakóterület (Lke) építési övezetbe, nyugati oldala
falusias lakóterület (Lf-4) építési övezetbe sorolt, amelyeket 3 m széles közterület választ el.
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:
TSZT: TSZT módosítás nem történik, mert a 3 m közterület a lakóövezetek területéhez sorolt a
TSZT-n.
SZT: SZT módosítás során a 3 m közterületsáv területe a terület keleti tömbjének kertvárosias
területfelhasználásába (Lke) sorolt lakótelkek telkeihez kerül hozzászabályozásra.
HÉSz: a HÉSz 9.§ Kertvárosias lakóterület (4) bek. hátsókertre vonatkozó előírása kiegészül e
területre 3 m hátsókert legkisebb mérettel. Az előírások közé új előírásként átjárási szolgalom
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biztosítása kerül előírásra a megszűnő 3 m széles közterület helyén.
ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK:
Területfelhasználási javaslat:
A módosítás során a 3 m közterületsáv a terület keleti tömbjének kertvárosias területfelhasználásba
(Lke) kerül besorolásra, a helyén átjárási szolgalom kerül előírásra.
Domborzati viszonyok: A terület tervezési szempontból sík.
Adottságok vizsgálata:
Régészeti lelőhely vizsgálata:
A hatályos rendezési terv szerint, valamint az Örökségvédelmi Hivatal által megadott régészeti
nyilvántartás szerint sem érinti régészeti lelőhely a területeket.
Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi javaslat kiegészítése:
A módosítás megvalósításához tájrendezési, környezetvédelmi és zöldfelületi intézkedés nem
szükséges.
Közműfejlesztési vizsgálat és javaslat:
A közterületen közműlétesítmények nincsenek, így a módosításnak közművonzatai nincsenek.

L6.

KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEN A MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK
FELÚJÍTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA

HÉSZ
mód.

HÉSz módosítása meglévő épületek felújítására
FELADAT: a kertes mezőgazdasági területen a meglévő épületek, építmények felújításának biztosítása
a HÉSz-ben.
MÓDOSÍTÁS: a HÉSz 21.§ Kertes mezőgazdasági övezetre vonatkozó előírásai kiegészülnek az
általános 10 év elteltét követő fennmaradás jogszabályi lehetőség figyelembe vételével.
ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság:
Differenciáltabb szabályozást kér a meglévő épületek megtarthatóságára.
VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK:
TERVEZÉSI TERÜLET FEKVÉSE, TELEPÜLÉSSZERKEZETI KAPCSOLATAI, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VIZSGÁLAT:
A tervezési terület a belterülettől északra fekvő Haláphegy domboldalán található kertes
mezőgazdasági jellemzően szőlőművelésű terület.
HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI BESOROLÁS:
TSZT: a tervezési terület kertes mezőgazdasági (Mk) terület.
SZT: a tervezési terület kertes mezőgazdasági (Mk) terület.
HÉSz: a hatályos HÉSz már jelenleg is differenciáltan szabályozza a kertes mezőgazdasági
övezetben az épületkialakítást, azaz a 21.§ (9) és (10) bek. szabályozza az épületek homlokzatának
kialakításánál az anyaghasználatot, a színezést; a tetőkialakításnál, a hajlásszöget, tetőhéjazatot, a
tetőhéjazat színét és kiselemes kialakítását; mindemellett tiltja mobilépítmény, lakókocsi és
lakókonténer elhelyezését az övezetben. Miután felújítás során az övezet ezen homlokzatra,
tetőhéjalásra vonatkozó előírásokat be kell tartani, így a differenciált szabályozás meglévő épület
esetén is érvényes.
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:
TSZT: TSZT módosítás nem szükséges.
SZT: SZT módosítás nem szükséges.
HÉSz: a HÉSz 21.§ Kertes mezőgazdasági terület (3) bek. kiegészül a meglévő épületek,
építmények felújítását biztosító előírással:
a HÉSz 21.§ Kertes mezőgazdasági övezetre vonatkozó (3) bek. előírásai kiegészülnek az általános
10 év elteltét követő fennmaradás jogszabályi lehetőség figyelembe vételével az alábbiak szerint:
„e)A kertes mezőgazdasági övezetben, az övezeti előírások szerinti beépítés mértékét meghaladó - a
2003 előtt épült, illetve a legálisan épült - meglévő, épület/építmény megtartható, felújítható, az
épület/építmény vízszintes, illetve függőleges irányú bővítése nem engedélyezhető.”
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2014. MÁRCIUS HÓ
314/2012. KORM.R. 38.§

„E” EGYSÉGES SZERKEZETBE HOZÁS RÉSZTERÜLETEI ÉS SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSAI
BEÉPÍTÉSÉNEK FELADATAI

E1.

HÉSZ KERTES MEZŐGAZDASÁGI ÖVEZET 21.§ (3) BEK. MÓDOSÍTÁSA
A rendelettel jóváhagyott HÉSZ módosítás beépítése a HÉsz-be

HÉSZ
mód.

FELADAT: A HÉSz kertes mezőgazdasági övezet 21.§ (3) bek. módosított előírásainak beépítése a
Hész-be.
MÓDOSÍTÁS: 21.§ (3) bek. módosított előírásai közül az OTÉK-nak ellentmondó előírások, mint
magasabb jogszabály törlésre, módosításra kerülnek.
ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Az államigazgatási szervek részéről e részfeladatra észrevétel nem érkezett.
VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK:
Zalahaláp Önkormányzatának 5/2009. (IV.06.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott előírásának
átvizsgálása, a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés céljával.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:

HÉSz mód.: a kertes mezőgazdasági övezet 21.§ (3) bek. módosítására vonatkozó jóváhagyott
előírás módosítása.

E2.

158/2-3-4 HRSZ TELKEK ÁTSOROLÁSA

TSZT

A területek jóváhagyott rendelet alapján falusias lakóterületből kertvárosias
SZT
mód.
lakóterületbe kerültek átsorolásra
FELADAT: A 158/2-3-4 hrsz falusias lakóterületi (Lf-3) besorolású telkek kertvárosias lakóterületbe (Lke)
kerültek átsorolásra, ennek beépítése a Rendezési eszközökbe.
MÓDOSÍTÁS: a jóváhagyott módosítás átvezetése jelen tervmódosításba.
ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Az államigazgatási szervek részéről e részfeladatra észrevétel nem érkezett.
VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK:
Zalahaláp Önkormányzatának 9/2009. (X.02.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott módosításának
beépítése a Rendezési tervbe.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:

TSZT mód.: 158/2-3-4 hrsz falusias lakóterületi (Lf) területfelhasználású telkek kertvárosias
lakóterületfelhasználásba (Lke) történő jóváhagyott módosítás átvezetése a módosításra kerülő
TSZT-ben.
SZT mód.: 158/2-3-4 hrsz falusias lakóterületi (Lf-3) besorolású telkek kertvárosias lakóterületbe
(Lke) történő jóváhagyott módosítás átvezetése a módosításra kerülő SZT-ben.
A 208/14 HRSZ ÉSZAKI RÉSZÉNEK ÁTSOROLÁSA GIPE JELŰ IPARI
TERÜLETBE
A területek jóváhagyott rendelet alapján történő átsorolásra

TSZT
SZT
mód.
FELADAT: A 206/2 és 207 hrsz átsorolása kerültek GIPE jelű ipari területre. Az érintett terület nyugati oldalán
lévő 208/14 hrsz északi része is átsorolásra került a tervezett Lf lakóterületből a 208/14 hrsz déli részével
megegyező GIPE övezetbe. Ezen jóváhagyott átsorolások beépítése a Rendezési tervbe.

E5.

MÓDOSÍTÁS: a jóváhagyott módosítás átvezetése jelen tervmódosításba.
ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség:
Környezeti vizsgálatot készítését javasolja.
VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK:
Zalahaláp Önkormányzatának 7/2010. (VII.23.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott módosításának
beépítése a Rendezési tervbe.
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:

TSZT mód.: A jóváhagyott módosítás átvezetése, (azaz egységes szerkezetbe hozása) a módosításra
kerülő TSZT-ben.
SZT mód.: A jóváhagyott módosítás átvezetése (azaz egységes szerkezetbe hozása) a módosításra kerülő
SZT-ben.

HÉSz mód.: a módosítás nem szükséges.

ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK:

Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi javaslat kiegészítése:
Környezeti vizsgálat: az Önkormányzat Határozatban rögzítette, hogy nem tartja szükségesnek
2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti Környezeti vizsgálat elkészítését. Határozat lásd Terviratok.
Mindemellett megjegyzendő, hogy e módosítás egy jóváhagyott módosítás, amely jelen
tervmódosítás során egységes szerkezetbe kerül a Hatályos HÉSz-szel.

2013. JÚNIUS 13-ÁN TARTOTT FÓRUMRÓL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVBEN RÖGZÍTETT FELADATOK

J1.

A CSÚSZÁSVESZÉLYES ÖVEZET HATÁRÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA
HÉSz által kötelezően előírt talajmechanikai vizsgálatok szempontjából

TSZT
SZT
HÉSZ
mód.

FELADAT: A csúszásveszélyes övezet határának felülvizsgálata a belterületen.
MÓDOSÍTÁS: a HÉSz által kötelezően előírt talajmechanikai vizsgálatok előírásának felülvizsgálata.
ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Az államigazgatási szervek részéről e részfeladatra észrevétel nem érkezett.

VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK:
Tervezési feladat:
Csúszásveszélyes övezet pontos határának vizsgálata és az előírások felülvizsgálata.

VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI BESOROLÁS:

VmTrT: Zalahaláp teljes közigazgatási területe „földtani veszélyforrás területének” övezete.
TSZT: tartalmazza a csúszásveszélyes övezet határának feltüntetését.
SZT: tartalmazza a csúszásveszélyes övezet határának feltüntetését.

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉS ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:

TSZT és SZT mód.: TSZT módosítás során a Csúszásveszélyes övezet nem kerül módosításra.
SZT módosítás során a Csúszásveszélyes övezet pontosan feltüntetésre kerül.
HÉSz: jogszabályváltozás miatt a 5.§ (9) bek. törlésre kerül.
ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK:

Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi javaslat kiegészítése:
Csúszásveszélyes területen a magasabb szintű jogszabályok értelmében építési tevékenység,
talajmeliorációs tevékenység a terület állékonyságáról részletesen tájékoztató talajmechanikai
vizsgálatok védelmi javaslatainak figyelembe vételével, valamint a rendezett felszíni vízelvezetés
szükséges műszaki elemeinek megvalósítása után, a felszín alatti vizek mozgását kedvezőtlenül nem
befolyásoló módon történhet.
Közműfejlesztési vizsgálat és javaslat:
A módosításnak közműves vonzatai nincsenek.
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J3.

2014. MÁRCIUS HÓ
314/2012. KORM.R. 38.§

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEN SZÉLFOGÓT, ESŐBEÁLLÓ ELHELYEZÉSET
ÁLLATTARTÁS SZEMPONTJÁBÓL
HÉSz módosítása mezőgazdasági területen

TSZT
SZT
mód.

FELADAT: A Hész módosítása, az állattartás szempontjából az állatok részére lehessen a
mezőgazdasági területen szélfogót, esőbeállót, fa anyagú épületet elhelyezni, az általános épület
elhelyezés tiltása helyett.
MÓDOSÍTÁS: a HÉSz a mezőgazdasági övezetekben kiegészítésre kerül.
ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Az állattartásra vonatkozó rendeltetés pontos rögzítését kéri.

VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI BESOROLÁS:

VmTrT: A Térségi szerkezeti terv a területet mezőgazdasági térségbe sorolja. A szabályozás során
figyelembe veendő övezeti besorolás szempontjából fontos, hogy a terület része az „országos
jelentőségű tájképvédelmi terület” övezetének.
VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK:
TERVEZÉSI TERÜLET FEKVÉSE, TELEPÜLÉSSZERKEZETI KAPCSOLATAI, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VIZSGÁLAT:
Zalahaláp mezőgazdasági területein, a HÉSz szerint általánosságban (övezettől függetlenül) tervezett
lakóterülettől 1000 m- védőtávolságban nem létesíthető állattartó épület.
HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI BESOROLÁS:
TSZT: Zalahaláp mezőgazdasági területeit általános mezőgazdasági (Má) területfelhasználásba
sorolja.
SZT: Zalahaláp mezőgazdasági területeit általános mezőgazdasági (Má) terület övezeteibe sorolja,
az övezeteit építményelhelyezés, művelési ág, területhasználat szerint differenciálja.
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:
TSZT: TSZT módosítás nem szükséges.
SZT: SZT módosítás nem szükséges.
HÉSz: a HÉSz 19-20.§ előírásai az általános épület elhelyezés tiltása helyett módosításra kerül,
annak érdekében, hogy állattartás szempontjából az állatok részére lehessen a mezőgazdasági
területen szélfogót, esőbeállót, fa anyagú épületet elhelyezni.
ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK:
Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi javaslat kiegészítése:
A tervezett módosítás a környezet jó állapotát nem veszélyezteti, egyedi, sajátos tájrendezési,
környezetvédelmi és zöldfelületi jellegű intézkedést nem igényel. A település teljes területe érintett az
országos jelentőségű tájképvédelmi övezet területével, ezért a külterületen létesíthető építmények
megfelelő tájba illesztésének megítéléséhez látványtervek készítése szükséges. Az állattartás és
trágyakezelés a terület érzékenysége, a felszíni és felszín alatti vizek védelmét szolgáló vonatkozó
előírások betartása mellett folytatható.

VIZSGÁLANDÓ A HÉSZ-BEN AZ ELŐKERT, HÁTSÓKERT MÉRETÉNEK
HÉSZ
MEGHATÁROZÁSA
mód.
HÉsz módosítás az előkert, hátsókert szabályozására vonatkozóan
FELADAT: A beépítés szempontjából vizsgálandó a HÉSz-ben az előkert, hátsókert méretének
meghatározása szempontjai.
MÓDOSÍTÁS: HÉSz a szükséges helyen kiegészítésre, módosításra kerül.
ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Az államigazgatási szervek részéről e részfeladatra észrevétel nem érkezett.

J4.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:

TSZT és SZT: módosítás nem szükséges.
HÉSz: a HÉSz szükséges helyen kiegészítésre, módosításra kerül az előkert, hátsókert méretének
meghatározása szempontjaiból, illetve néhány esetben a Szabályozási tervlapon kerülnek rögzítésre
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J5.

2014. MÁRCIUS HÓ
314/2012. KORM.R. 38.§

FARMGAZDÁLKODÁS LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI
TERÜLETEKEN

SZT
HÉSZ
mód.

HÉSz módosítása Má1 mezőgazdasági területen farmgazdaság
lehetőségének biztosítására
FELADAT: Legyen lehetőség az ún. farmgazdálkodásra, az 5 ha-nál nagyobb mezőgazdasági
területeken.
MÓDOSÍTÁS: HÉSz 20.§ (9) bek. előírása Má1 mezőgazdasági területre vonatkozó területek övezete
úgy kerül kiegészítésre, hogy az 5 ha-nál nagyobb területeken, 3% beépíthetőség mellett lehet az ún.
farmgazdálkodás épületei, építményeit elhelyezni.
ELŐZMÉNYEK: 314/2012.KORM.R.37.§ SZERINTI ÁLL. IG. SZERVEK ÉSZREVÉTELEI:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
A részletes alátámasztó anyagot kér a farmgazdaságra vonatkozó szándék rögzítéséhez.
VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK:
Tervezési terület fekvése, településszerkezeti kapcsolatai, Területfelhasználási vizsgálat:
Zalahaláp mezőgazdasági területeinek kevesebb, mint egyharmada került Má1 övezeti besorolásba.
Az Má1 övezetű mezőgazdasági területek jellemzően Zalahaláp központi belterülete mentén
találhatók, csekély mértékben a közigazgatási terület északkeleti részén, Nyírád közigazgatási
határa mellett.
HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI BESOROLÁS:
TSZT: az érintett terület besorolás Má1 általános mezőgazdasági területfelhasználású.
SZT: az érintett terület Má1 általános mezőgazdasági terület övezetbe sorolja.
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁS:
TSZT és SZT módosítás nem szükséges.
HÉSz: a HÉSz 20.§ (9) bek. kiegészül egy új e) ponttal, úgy hogy az övezetben művelési ágtól
függetlenül, 5 ha-nál nagyobb telken, legfeljebb 3 %-os beépítettség mellett, a farmgazdaság
(növénytermesztés és állattenyésztés, az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás),
valamint az ottlakás, illetve az ezekhez a funkciókhoz kapcsolódó szállásjellegű épület, vendéglátó
épület elhelyezhető.
ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK:
Adottságok vizsgálata:
Az alábbiakban bemutatásra kerültek azok, a területet jellemző problémák és adottságok, amelyeket
a terület fejlesztése, rendezése során figyelembe kell venni, illetve célszerű kihasználni:
 jóhiszeműen szerzett jog (Építési és Használatba vételi engedély),
 ingatlannyilvántartás és területhasználat közötti ellentmondás (árokterület/közlekedési terület)
Régészeti lelőhely vizsgálata:
A hatályos rendezési terv szerint, valamint az Örökségvédelmi Hivatal által megadott régészeti
nyilvántartás szerint sem érinti régészeti lelőhely a területeket.
Területfelhasználási-, Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi javaslat:
A módosítás lehetőséget ad a község kijelölt általános mezőgazdasági területén egy olyan övezet
számára, ahol a művelési ágtól függetlenül 5 hektáranként, 3 %-os beépíthetőséggel létesülhet egy
farmgazdaság. Az új övezet kijelölésével a mezőgazdasági területen több telken válik lehetővé a
mezőgazdasági tevékenységet szolgáló épület, illetve farmgazdaság elhelyezése. Az országos
jelentőségű tájképvédelmi övezethez tartozó településnek a külterületén létesíthető építmények
megfelelő tájba illesztésének megítéléséhez látványtervek készítése szükséges.
A farmgazdaságok területén az állattartást és a kommunális hulladék, kiemelten a szennyvíz
kezelése a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján, valamint a környezetvédelmi-, a köz- és
állategészségügyi hatóságok hozzájárulásával történhet.
Közműfejlesztési vizsgálat és javaslat:
A farmgazdaságoknál a részleges közműellátáshoz a vízellátás, a szennyvízelvezetés vagy
elszállítás villamosenergia ellátás biztosítását a szakhatósági előírások szerint kell biztosítani.
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M

2014. MÁRCIUS HÓ
314/2012. KORM.R. 38.§

Magasabb szintű jogszabály – államigazgatási szervek adatszolgáltatása okán –
történő módosítás

TSZT
SZT
HÉSZ
mód.

1. Régészeti lelőhelyek: a hatályos földhivatali térképre vonatkozóan aktualizálásra kerültek, a HÉSZ
1.sz. mellékletében – Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatal adatszolgáltatása alapján.
2. Ökológiai hálózat – TSZT és SZT a hatályos földhivatali térképre vonatkozóan aktualizálásra
kerültek – Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
adatszolgáltatása alapján.
3. Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adatszolgáltatása
alapján:
 Hidrogeológiai védőterületek „A” és „B”
 Hidrogeológiai védőidomok „A” és „B”
 Vízbázisvédelem – Belső védőterület és Külső védőterület, valamint Külsővédőidom
4. A Helyi Építési Szabályzatban a szakági általános előírások a magasabb szintű
jogszabályváltozások értelmében módosításra kerültek.

IV. KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZEK
Zalahaláp Község hatályos Településrendezési tervéhez (Településszerkezeti és Szabályozási tervhez)
a teljes közigazgatási területre elkészültek az alátámasztó és jóváhagyásra kerülő (rajzi és szöveges)
közlekedési munkarészek. A jelen módosítási pontok nem teszik szükségessé a közlekedési javaslatok
lényegi megváltoztatását. Meg kell feleltetni a tervet a magasabb rendű terveknek.
Országos úthálózat a hatályos településrendezési terv szerint:
A hatályos terv szerint 4 meglévő országos mellékút (7317j. Devecser-Tapolca ök. út, 73136j. Hegyesdi
bek. út, 73147j. Sáskai bek. út, 73152j. Ódörögdi bek. út), és egy tervezett főút érinti a község
közigazgatási területét. A 83sz. főútként nevesített főút túlnyomórészt a 7317j. út nyomvonalán halad,
de a község belterületét nyugatról elkerüli.
Az OTrT és a VmTrT szerint is érinti egy tervezett főút Zalahalápot, és ez a főút a megnevezését kivéve
azonos a hatályos településrendezési tervben lévővel. A főút megnevezése a magasabb rendű tervek
szerint a „Pápa(83sz. főút)-Devecser-Tapolca (77sz. főút)” (nincs száma). Időközben a 73136j.
Hegyesdi bek. útnak a Zalahalápot érintő szakasza kikerült az országos úthálózatból, a községet így
csak a 7317j., a 73147j. és a 73152j. országos mellékutak érintik.
Helyi úthálózat a hatályos településrendezési terv szerint:
A hatályos terv a helyi úthálózattal kapcsolatosan burkolatépítést, járdaépítést javasol, az új
telekosztásokhoz minimum 12méteres kiszolgálóutcákat szabályoz.
A módosítás javaslata:
A módosítás egyetlen helyen változtatja meg (csökkenti) a közterületek szabályozását, ott, ahol egy
épület jogszerűen a közterületnek a közlekedésre nem használt részére épült.
Gyalogos, kerékpáros közlekedés:
A hatályos terv önálló gyalogutat nem jelöl, járdaépítést (az országos utaknál), illetve vegyeshasználatú
burkolatkialakítást (a helyi utaknál) javasol. Kerékpárutat/sávot az országos utak mentén tervez, a
meglévő utaknál a kialakult szabályozási szélességen belüli kiemelt szegélyes burkolatkialakítással, a
tervezett főútnál a 40méteres szabályozási szélességen belül önállóan vezetve.
36

ZALAHALÁP TRE MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE
ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

2014. MÁRCIUS HÓ
314/2012. KORM.R. 38.§

A módosítás javaslata:
A módosítás nem tartalmaz a gyalogos/kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos javaslatot, változtatást.
Parkolás/rakodás:
A módosítás nem tartalmaz a parkolással/rakodással kapcsolatos javaslatot. A parkolást/rakodást
változatlanul az OTÉK szerint kell megoldani.
Tömegközlekedés:
A módosítás nem tartalmaz a tömegközlekedéssel kapcsolatos javaslatot. A tömegközlekedési ellátást
továbbra is az országos utakon közlekedő autóbuszjáratok biztosítják.
Vasúti közlekedés:
A települést országos vasútvonal nem érinti, csak iparvágány, illetve iparvágány vasúti területe. A
módosítás nem tartalmaz a vasúti területekkel kapcsolatos változtatást.
TSZT hatályos leírás módosítása:
A hatályos TSZT leírás 12. Közlekedési és közműterületek pontjának lényegi módosítására nincs szükség.
Pontosítani kell ugyanakkor egy-egy értelemzavaró megfogalmazást:
 a (2) bekezdés első mondat utáni részét törölni kell, viszont be kell illeszteni két új mondatot a tervezett
Tapolca-Devecser-Pápa főútról,
 a (3) bekezdést ki kell egészíteni a 73147j. és a 73152j. országos mellékutak felsorolásával,



a (4) bekezdést helyi kiszolgálóutakra kell változtatni, a felsorolás első három elemét törölni
kell.

HÉSZ hatályos előírások módosítása:
A HÉSZ 15. Közlekedési és közműterület paragrafusát lényegében csak a jogszabályi harmonizáció
érdekében kell módosítani (törölni kell a magasabb rendű jogszabályban szereplő előírásokat).
Célszerű kiegészíteni a paragrafust a magánutakra és a szélkerekekre vonatkozó előírásokkal. Az utak
tervezési kategóriák szerinti besorolását be kell tenni a HÉSZ függelékébe.

V. TÁJRENDEZÉS
A TERÜLETEK BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA A TERVEZETT TERÜLETHASZNÁLATOK ESETÉN
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)8.§ (2) bek. b) és c)
pontja szerint a település közigazgatási területének – a külön jogszabály alapján számított – biológiai
aktivitásértéke az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg nem csökkenhet az
átminősítés előtti aktivitásértékhez képest. A tervek készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét
(továbbiakban: BIA érték) a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mint a törvényben hivatkozott külön
jogszabály előírásai szerint kell számítani.
A módosítással érintett területek között nincs olyan módosítás, amely során újonnan beépítésre szánt
terület kerülne kijelölésre. tehát a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások alapján a tervmódosítás
következtében a biológiai aktivitásérték csökkenésével, a visszapótlás igényével nem kell számolni.
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VI. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK, KÖRNYEZETI
FELTÉTELEK
Zalahaláp Község hatályos Településrendezési tervéhez (Településszerkezeti és Szabályozási tervhez)
és HÉSZ-hez a teljes közigazgatási területre elkészültek az alátámasztó és jóváhagyásra kerülő (rajzi
és szöveges) környezetalakítási, környezetvédelmi munkarészek. A jelen módosítási pontok nem teszik
szükségessé az abban megfogalmazott javaslatok lényegi megváltoztatását.
Az egyes módosításokhoz kapcsolódó kiegészítő szakági értékelést és javaslatokat a III. fejezet
Településrendezési vizsgálatok és javaslatok alfejezete (módosításokat ismertető táblázatok)
tartalmazza.

VII. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
A tervmódosítás az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm.
rendelet (továbbiakban: KV. Rendelet) 1. § alá tartozik. A KV. Rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a
terv, illetve program megvalósítása várható környezeti hatásának jelentőségét, a környezeti vizsgálat
készítésének szükségességét a rendelet 2. számú mellékletében foglalt szempontok
figyelembevételével kell eldönteni.
A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK JELENTŐSÉGÉNEK
MEGHATÁROZÁSA A RENDELET 2. SZ. MELLÉKLETE SZERINT
1.a) A terv megvalósítása eredményeként:
2. számú módosítás - A már meglévő „Zalahaláp I.-bazalt” védnevű bányatelek területe az
Önkormányzat és a Bányavállalkozó tulajdonos közötti Együttműködési megállapodás, valamint a
bányászati tevékenység folytatását megengedő hatósági dokumentumok előírásai szerint a bányászati
tevékenység (feltételekhez kötött) folytatása érdekében a településrendezési eszközök módosulnak. Az
Önkormányzat és a Bányavállalkozó tulajdonos közötti Együttműködési megállapodás alapján a
település más területeinek zavartalan használata, a jó környezetminőség megtartása érdekében a
bányászati tevékenység éves kitermelési mennyisége és módja, a kitermelés és a kiszállítás időszaka
(az év és a napok adott időszakára meghatározva, valamint a kiszállítás útvonala korlátozott.
A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek a 2012.
december 19-én kelt határozatában a bányavállalkozó számára megadott környezetvédelmi működési
engedélyben foglalt előírások (Környezetvédelmi Ügyfél Jel /KÜJ): 100225369; Környezetvédelmi
Területi Jel /KTJ/: 100214560) is szabályozzák a Zalahaláp I. (Zalahalápi kőbánya) bazalt védnevű
külszíni bánya működtetésével kapcsolatos tevékenység végzését.
A környezetvédelmi engedély, valamint önkormányzat és a bányavállalkozó közötti
Együttműködési megállapodás szerint folytatott bányaművelés esetén a korábbi bányászati
tevékenység újrakezdése - az ehhez szükséges dokumentumokban vizsgált és becsült
környezeti hatásokat meghaladó terhelést várhatóan nem okoz.
5. számú módosítás – Az Má1 jelű általános mezőgazdasági övezetben lévő, 3,1 ha nagyságú 027/17
és az 5 ha nagyságú 027/15 hrsz-ú ingatlanok területe egy olyan új Má1* jelű általános mezőgazdasági
övezetbe kerül át, ahol az OTÉK előírásainak megfelelő 3 %-os beépíthetőség a farmgazdaság
(növénytermesztés és állattenyésztés, az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás),
valamint az ottlakás céljait kiszolgáló épület és a falusi turizmus funkcióhoz kapcsolódó szállásjellegű
épület, vendéglátó épület is elhelyezhető. A terület felszín alatti vizek szennyeződéssel szembeni
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érzékenysége miatt a település egész területére, így ezen övezet területére vonatkozóan is feltétele az
építésnek, hogy vezetékes ivóvízzel ellátott épületek építése a vezetékes szennyvíz csatornaközmű
közelsége esetén csak az arra való rákötés mellett, vagy annak hiányában a környezetvédelmi és
vízügyi, valamint a közegészségügyi és növény- és talajvédelmi hatóság által is elfogadott vízzáró
szennyvíztároló, illetve egyedi szennyvíztisztító és/vagy szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény (korszerű
csatorna-közműppótló) megléte esetén, továbbá a látványvédelem biztosítása mellett történhet.
Az 5. számú módosítással érintett mezőgazdasági területek tervezett övezetmódosítása, a két
telek övezeti szabályozásának megváltoztatása más tevékenységeket, más területek használatát
nem korlátozza (a módosítással érintett területek mezőgazdasági célú használata kis mértékben
bővül, változik; a hatályos Településszerkezeti terv módosítása ehhez nem szükséges), a
területhasználatra és az építésre, fenntartásra/üzemeltetésre vonatkozó előírások betartása
mellett nem szab keretet más tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek.
E5 számú módosítás – A 206/2 és 207 hrsz-ú területek, valamint az érintett terület nyugati oldalán lévő
208/14 hrsz északi része is átsorolásra került a tervezett Lf lakóterületből a 208/14 hrsz déli részével
megegyező GipE jelű övezetbe. A módosítás tartalma Zalahaláp Önkormányzatának 7/2010. (VII.23.)
sz. önk. rendelettel jóváhagyott módosításának beépítése a Rendezési tervbe. A területre vonatkozó,
7/2010. (VII.23.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott módosítás beépítése a rendezési tervbe nem
keletkeztet ténylegesen új területhasználat, illetve építési övezeti szabályozás változást, így más
tevékenységeket, más területek használatát nem korlátozza (a módosítással érintett területek
tényleges, kialakult használata nem változik; a hatályos Településrendezési eszközök és az
önkormányzati döntések közötti összhang valósul meg), nem szab keretet más tevékenységek
későbbi megvalósítása lehetőségeinek.
b) A 2. számú módosítás a már meglévő „Zalahaláp I.-bazalt” védnevű bányatelek területére
vonatkozóan a bányaüzemi terv engedélyezéséhez, így a korábbi bányászati tevékenység
folytatásához biztosítja a településrendezési eszközök ehhez megfelelő tartalmát. A bányaművelés
folytatása a kitermeléssel érintett területre vonatkozóan a jelenleg hatályos településrendezési
eszközökben meghatározott beépítésre szánt különleges rendezvényterület kialakításának,
használatának lehetőségét megváltoztatja. A változtatás környezeti hatásainak hatásterülete a
bányaművelésre igénybe vehető beépítésre nem szánt különleges bányaterületen belül és a
kiszállítással érintett útvonal környezetében határozható meg a környezetvédelmi engedély
hatóságim eljárásához készített Előzetes környezeti vizsgálat (EVD 2013) tartalma szerint
határozhatók meg.
Az 5. számú módosítás az Má1 jelű általános mezőgazdasági övezetben lévő, 3,1 ha nagyságú
027/17 és az 5 ha nagyságú 027/15 hrsz-ú ingatlanok általános mezőgazdasági területére vonatkozó
övezetmódosítása, valamint a beépítésre szánt területet érintő E5 számú módosítás megvalósulása
nem befolyásol más tervet vagy programot. A változtatás környezeti hatásainak hatásterülete a
módosítással érintett tömbök területén belül határozhatók meg.
c) A beépítésre szánt területet érintő E5 számú módosítás a települési térség, a belterület már
beépített részén történik már korábbi önkormányzati rendelet tartalmának a településrendezési tervbe
történő beépítésével. Az E5 számú módosítás a terület kialakult használatát, beépítését, kialakult
közműellátását és közlekedési kapcsolatait érdemben nem érinti.
d) A terv megvalósulásával, ezen belül kiemelten a 2., 5. és E5 számú területekre vonatkozó
területhasználatok megvalósításával a település meglévő létesítményeinek környezeti viszonyaiban
nem történik jelentős változás. A 2. számú már meglévő „Zalahaláp I.-bazalt” védnevű bányatelek
területe és az 5. számú új Má1* jelű általános mezőgazdasági övezetben lévő, 3,1 ha nagyságú 027/17
és az 5 ha nagyságú 027/15 hrsz-ú ingatlanok területe érintett az országos jelentőségű tájképvédelmi
terület övezetével, ami korlátokat szab a nyersanyag kitermelés számára a megengedett legnagyobb
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mBf magasság meghatározásával, valamint a tájképvédelmi övezetben elhelyezhető épületek
kialakítása számára.
A tájképvédelem és a környezet általános védelme érdekében az Önkormányzat és a
Bányavállalkozó tulajdonos közötti Együttműködési megállapodás alapján: „Bányavállalkozó
vállalja, hogy a bányászati tevékenysége végzése során a hegy látható peremén a
legalacsonyabb 290m Bf alatt nem folytatja.
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 2. számú módosítás, a már meglévő „Zalahaláp I.-bazalt” védnevű bányatelek területén a korábbi
bányászati tevékenység a környezetvédelmi engedély alapján időben és a kitermelés mennyiségét és
módját tekintve is korlátozott. A környezetvédelmi működési engedély 2022. december 31-ig érvényes.
Az engedélyezett termelési kapacitás: 5000m3/év. A meddőt a bányatelek területén belül műszaki
rekultivációs célokra hasznosítják. A bányatelek a belterülettől északra, a hegy déli lábánál helyezkedik
el. Megközelítése a Zalahalápot Devecserrel összekötő közútról, a temető mellett leágazó földúton
lehetséges. A telephelyhez legközelebbi lakóház 1050 m-re található. A sekély művelésű külszíni
bányászati tevékenység gépi és robbantásos jövesztéssel, egy szinten süllyedő művelési rendszerrel, a
piaci igényeknek megfelelően, időszakosan történik. A kitermelés évenként 6-9 hónap időtartamú. A téli
időszakban a bányaművelés általában szünetel.
A robbantás zajterhelése rövid ideig tart, így vonatkoztatva csekély terhelésnövekedést okoz.
Csúcstermelés esetén is évente legfeljebb 1, esetleg 2 robbantás szükséges. A környezetvédelmi
engedélyezéshez benyújtott Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) megállapítása alapján maximális
kitermelés mellett a bánya zajvédelmi hatásterülete a lakóingatlanok irányában 140m-ig terjed.
Az 5. számú módosítás, az új Má1* jelű általános mezőgazdasági övezetben megengedett
beépíthetőség növelése a területhasználat jellegét a környezet szempontjából nem változtatja meg. A
területhasználat intenzitása kis mértékben növekszik, aminek környezeti hatása nem terjed túl az
ingatlan határán.
b) A meglévő környezeti hatások jellege nem, nagyságrendje kis mértékben változik az új Má1* jelű
általános mezőgazdasági övezetben megengedett beépíthetőségének növelésével. A módosítások
következtében várható környezeti hatások a védendő környezet szempontjából nem adódnak össze,
kivéve a beépítés kismértékű növekedésével az összefolyó és elvezetendő csapadékvíz mennyiségét,
valamint az elvezetést, vagy egyéb kezelést igénylő szennyvíz mennyiségét. Az egyes módosítások
megvalósulása következtében jelentkező környezeti hatások a jellegüknél fogva nem erősítik fel
egymást.
c) A terv megvalósulása nem jár az országhatáron átnyúló környezeti hatásokkal.
d) A változtatások megvalósulása a jelenlegi ismeretek alapján, az előírások betartása mellett nem idéz
elő olyan környezeti változásokat, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek.
A 2. számú módosítás, a már meglévő „Zalahaláp I.-bazalt” védnevű bányatelek változtatással érintett
területére vonatkozóan ezt a megállapítást a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőségnek a 2012. december 19-én kelt határozatában a bányavállalkozó számára
megadott környezetvédelmi működési engedélyben a várható környezeti hatásokkal kapcsolatban az
EVD alapján leírtakkal lehet alátámasztani.
e) A 2. számú módosítás, a már meglévő „Zalahaláp I.-bazalt” védnevű bányatelek változtatással
érintett területének kiterjedése a környezet figyelembe vételével jelentős, 78, 6362 ha. A terület
megváltozó használatának környezeti hatása a környezetvédelmi engedélyhez készült Előzetes
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vizsgálat alapján nem jelentős, illetve a környezetvédelmi engedély, illetve a Helyi Építési Szabályzat
területhasználatra vonatkozó előírásainak betartásával alacsony szinten tartható.
Az 5. számú módosítás új Má1* jelű általános mezőgazdasági övezetben lévő 027/17 és a 027/15
hrsz-ú ingatlanok területén a módosítással kapcsolatosan várható környezeti hatások területi
kiterjedése és nagyságrendje sem jelentős.
A tervezett változtatások várható környezeti hatásainak nagyságrendje és területi kiterjedése az érintett
lakosság számát tekintve nem meghatározó.
f) A tervmódosítások nem érintenek védett természeti területet, Natura 2000 területet sem. A
bányatelek területén szakértői vélemény alapján a védett növények többsége a hegy oldalán lévő
bokorerdők tisztásain vagy a törmeléklejtő erdőkben fordul elő, amelyek a bányászattal nem érintett
területek. Mindössze két védett növény (a magas borsó és az árvalányhaj) fordul elő a művelésre
tervezett területen. Mindkét fajra jellemző, hogy a bolygatott területeken lévő átmeneti élőhelyekhez
kötődnek, előfordulásuk ideiglenesnek tekinthető. Védett állatok közül a fali gyík és az erdei pacsirta
fordul elő, élőhelyeiket a bányászati tevékenység nem érinti, nem fejt ki rájuk jelentős veszélyeztető
hatást.
A 2. számú módosítás „Zalahaláp I.-bazalt” védnevű bányatelek területe és az 5. számú módosítás új
Má1* jelű általános mezőgazdasági övezetben lévő 27/17 és a 027/15 hrsz-ú ingatlanok területe érintett
a település tájképvédelmi terület övezetével.
g) A tervmódosítások megvalósulása közvetve sincs kedvezőtlen hatással a környezetre, amennyiben a
változtatás eredményeként lehetővé váló új területhasználat és új építés lehetőségeit a vonatkozó
engedélyek előírásainak megfelelően hasznosítják.
3. a) A 2. számú módosítás „Zalahaláp I.-bazalt” védnevű bányatelek területén nyilvántartott régészeti
lelőhelyek találhatók, melyeket érintő változtatások az örökségvédelemre vonatkozó előírások betartása
mellett történhetnek.
A környezeti elemek, azok rendszere szempontjából a tervmódosítással érintett területek használatából
eredően várható környezeti hatások nem jelentősek, a területhasználatot és az építést szabályozó
előírások betartása mellett jól szabályozhatóak mind a felszín alatti vizek, mind a felszíni vizek és a
földtani közeg védelmét, a környezeti levegő jó minőségét biztosítva.
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 hasznosításban meghatározó nagyságrendű változást.
A 2. számú módosítás a „Zalahaláp I.-bazalt” védnevű bányatelek területének a korábban is hatósági
engedélyek alapján művelt bányaterületként történő további célzott nyersanyag-kitermelési
hasznosítását teszi lehetővé a településrendezési eszközök módosításával.
Az 5. számú módosítás az új Má1* jelű általános mezőgazdasági övezetben lévő 27/17 és a 027/15
hrsz-ú ingatlanok területén az OTÉK előírásainak megfelelő mértékű beépíthetőségnek és a falusi
turizmus céljára szolgáló szállásépület építhetőségének a biztosításával a mezőgazdasági terület
használatának, a mezőgazdasági termesztésnek az intenzitása a vonatkozó előírások betartása mellett
kis mértékben változik.
A KV. Rendelet 4.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú fenti részletes tájékoztatás
alapján, a terv kidolgozója a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.
A 314/2012. Korm.-rend. 37.§ szerinti államigazgatási egyeztetés tájékoztatási szakaszában érkezett
észrevételek alapján egyedül a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség tartja szükségesnek a Környezeti vizsgálat lefolytatását, a környezeti értékelés
elkészítését az alábbi részterületekre vonatkozóan: a 2. számú (Zalahaláp I. bazalt védnevű
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bányatelek), az 5. számú (027/17 és 027/15 hrsz-ú ingatlanokon falusi turizmus), illetve az E5 számú
(208/14 hrsz átsorolása GipE jelű övezetbe)
Az előzetes véleményezési eljárásban az államigazgatási hatóságok a településrendezési eszközök
részleges tervmódosításával egyetértettek. A módosításhoz a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 3. §-a
alapján önkormányzati döntés kell arról, hogy a Környezeti vizsgálat lefolytatását az Önkormányzat
szükségesnek tartja-e.
3. § A terv, illetve program kidolgozásának megkezdésekor a terv, illetve program
kidolgozásáért felelős szerv (a továbbiakban: kidolgozó) állapítja meg, hogy a terv, illetve
program beletartozik-e az 1. § (2) bekezdés szerint környezeti vizsgálatra vagy az 1. § (3)
bekezdés szerint a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe.
Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet alapján, határozati döntést hozott az alábbiak
szerint, illetve lásd Terviratok:
Zalahaláp Község Településrendezési eszközeinek közérdekből történő részleges módosítása tervének
megvalósulása esetén jelentős környezeti hatás nem várható, ezért az önkormányzati Képviselőtestület nem tartja szükségesnek Környezeti vizsgálat elkészítését.

VIII. KÖZMŰELLÁTÁS
Zalahaláp a Balaton kiemelt üdülőkörzetében, a parttól távolabbi települések közé tartozik. Zalahaláp
közműellátása –a körzetben lévő településekhez hasonlóan- folyamatosan fejlődött, ez a fejlődés az
utóbbi évtizedekben a Balaton vízminőség védelme érdekében tett központi intézkedések hatására
felgyorsult, s ma már a település teljes közműellátással rendelkezik. A teljes közműellátásra kiépült a
vezetékes ivóvíz ellátás, a közcsatornás szennyvízelvezetés, a csapadékvíz elvezetés, a
villamosenergia ellátás, a gázellátás és a vezetékes és a vezeték nélküli elektronikus hírközlés.
A település egyrészt a Balaton vízgyűjtőjén, másrészt nyílt karsztos, fokozottan érzékeny, sérülékeny
környezetű vízbázis területén fekszik. Mindkét adottság kiemelten indokolja, hogy a település teljes
közigazgatási területén a területfejlesztés csak a gondos, környezetet nem veszélyeztető közműellátás
biztosításával engedélyezhető.
Közművek vonatkozásában a csapadékvíz elvezetés tekinthető részben megoldatlannak, pedig ez a
település változatos topográfiai adottsága miatt kiemel fontosságú. A településen jellemző a nyílt árkos
rendszerű csapadékvíz elvezetés illetve szikkasztás, csak néhány központi utcában üzemel zárt
csapadékcsatorna. A nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer egyes helyeken hiányos.
Közműellátás, közműfejlesztési javaslat
Zalahaláp a térség azon településeinek egyike, amelynek a népességszáma enyhén növekvő trendet
mutat. A település kedvező természeti, táji és ebből eredően idegenforgalmi adottsága, földrajzi
elhelyezkedése mellett jelenlegi kedvező közműellátottsága is hozzájárul -a komfortos életkörülmény
biztosításával- a település népességmegtartó, ill. vonzó képességéhez.
A település területén a korszerű ellátást biztosító vezetékes közműellátó hálózati rendszerekből a
vízellátó hálózat, a szennyvízcsatorna hálózat, a földgázellátó hálózat, a villamosenergia ellátó hálózat
és az elektronikus hírközlési hálózat épült ki. A községben levő létesítmények termikus célú
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energiaigényeit –amennyiben a földgáz hálózatra nincsenek rákötve- így nagyrészben nem vezetékes
energiahordozókkal (szén, fa, PB, stb.), kisebb részben villamosenergiával elégítik ki.
A település közműfejlesztési feladatait a településszintű komfortosabb életkörülmények biztosítása és a
környezetvédelmi követelmények minél magasabb szintű kielégítése határozza meg.
Elsődleges közműfejlesztési feladat -a már beépített területeken a közműhiányok pótlása mellett- az új
beépítésre javasolt területek közműellátásának megoldása. Új beépítés engedélyezésénél már
feltételeként kell meghatározni, hogy a beépítésnél a megfelelő közműellátás biztosított legyen. Nagyon
lényeges, hogy közműhiányos területek ne alakuljanak ki.
Településszinten fontos teendő a felszíni vízrendezéssel összefüggő feladatok megoldása.
A település Önkormányzata -figyelembe véve a település már jelenlegi pozitív népességszám mérlegétszükségesnek tartja, hogy a település további népesség növekedéséhez megfelelő helyet biztosítson.
Ennek érdekében az Önkormányzat a beépíthető területének növelését szeretné, ehhez kedvező
beépítési területnövelési lehetőséget ad a település Kertalja utca és a Rózsa utca környezete. Ezeken
kívül a külterületen gazdasági, lovastúrisztikai és sportterületek kialakítására válik lehetőség.
Az új beépítésre javasolt területek teljes, illetve részleges közműellátása biztosítandó. A teljes
közműellátás keretében ki kell építeni a vízellátást, a szennyvízelvezetést, a felszíni vízrendezést, a
villamosenergia ellátást és a földgázellátást, valamint az elektronikus hírközlést. A részleges
közműellátásnál biztosítani kell a vízellátást, a villamosenergia ellátást és a szenyvízelvezetést, illetve a
tározást és az elszállítást. Nem szabad közműhiányos területet kialakítani. Az igényesen kialakított
közművesített területen minőségi beépítést lehet kialakítani, amellyel a település fejlődésének
minőségét is befolyásolni lehet a jelenlegi vonzóképesség megőrzése érdekében.
A vonzóképesség fokozása érdekében a közműfejlesztési feladatok keretében foglalkozni kell a teljes
összkomfortot biztosító, környezetbarát, közműellátás igényének kielégítésén túl -elsődlegesen az
energiaellátás közműveit érintően-, előtérbe kerülő esztétikai igények kielégítésével is. A település
arculatfejlesztésére fokozott figyelmet kell fordítani. Ezért a közműfejlesztési javaslatban legalább távlati
célkitűzésként a villamosenergia ellátás és a táv-, ill. hírközlés hálózatának település szinten
megvalósítandó földkábellel való kiépítésére is figyelmet kell fordítani. Az utcakép kialakítását
befolyásoló, részbeni nyíltárkos felszíni vízrendezés is átértékelést igényel.
A javasolt új beépítések kiszolgálása és a közműhiányok pótlása többlet közműigényt jelentenek. A
max. beépítési lehetőséget figyelembe vevő előzetesen prognosztizált új többletigények várhatóan a
következők:
ivóvíz
m3/nap
lakó+gazdasági

13

szennyvíz
m3/nap
13

vill.
kW

földgáz
Nm3 /h

550

8

A tervezés időtávján belül reálisan várhatóan jelentkező új közműigények a település jelenlegi
igényeihez viszonyítva nem jelentenek túlzott igénynövekedést, így várhatóan az üzemeltetők a
település jelenlegi beépített területén, a foghíjak, egy-két üres tömb beépítését különösebb külső
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hálózatfejlesztés igénye nélkül ki tudják elégíteni és az új beépítésre bevont terület kiszolgálására sem
szükségesek a hálózatépítésen kívül jelentősebb külső háttérfejlesztések.
Közműhálózatok fejlesztési javaslata közművenként
Vízellátás
Zalahaláp közműves vízellátása a jelenlegi meglévő létesítmények ellátására megoldott, a vezetékes
ivóvíz hálózat minden utcában kiépült. A hálózati rendszerről kezelője a veszprémi központú
Bakonykarszt Zrt, melynek több Üzemegysége vagy Üzemmérnöksége működik, a zalahalápi rendszer
üzemeltetője a Nagyvázsonyi Üzemegység.
A település hálózati rendszerébe a vizet a Vízműtelepen fúrt 2 db vízműkútjából vételezik. A
Bakonykarszt Zrt telephelye a Tapolca irányába vezető közút mellett, a 257 hrsz.-ú telken található. A
Vízműtelepen két kút található, a jeleneg is üzemelő kút és egy jelenleg tartalékkútként hasznosított kút.
Az üzemelő kút mélysége 200 m, vízadó kapacitása 320 l/perc. Ez a kitermelhető vízmennyiség a
település ellátására megfelelő, a vízbázis alapbázis szempontjából még tartalék kapacitással is
rendelkezik.
Zalahaláp minden utcájában megépült a vízvezeték, zömmel körvezetékes rendszerrel, de a
külterületek felé kifutó utcáknál azonban vannak ágvezetékek is, amelyekben pangó vizes állapotok
alakulhatnak ki, valamint a rekonstrukciós munkáknál és a csőtöréseknél ingatlanok maradhat vízellátás
nélkül. A hálózatban a víznyomást a hegyoldalba a 687/2 hrsz-ú Vízműtelken megépített 150 m3-es
térszíni magastározóban tárolt víz szintje határozza meg.
A hálózat vezetékei általában NÁ 100-as átmérőjűek, csak a Kossuth utca, majd külterületi, a tározót
töltő vezeték mérete NÁ 150-es. A vezetékek anyag KMPVC műanyag.
A területfejlesztési javaslat szerint a módosítási helyeken megengedett új beépítési lehetőségek teljes
megvalósítása esetén várható új többlet ivóvízigény 13 m3/d-ra prognosztizálható.
A fejlesztések megvalósulása esetén a településen fellépő 13 m3/d vízfogyasztást a Bakonykarszt Zrt a
meglévő alapbázisáról szolgáltatni tudja.
Az új utcákban a vízvezetéket úgy kell megépíteni, hogy azzal lehetőleg körvezetékeket lehessen
kialakítani. A meglévő hálózat vezetékei általában NÁ 100-as átmérőjűek. Az új utcákban az építendő
vezetékeket szintén NÁ 100-as átmérőjű csövekből kell megépíteni, anyaguk a kisebb készletezési
igény miatt célszerűen homogén, KMPVC anyagú cső legyen. A vezetékekre a biztonságos
tüzivízellátás miatt föld feletti tüzivízcsapokat kell felszerelni.
Szennyvízelvezetés és tisztítás
Zalahalápon a 2002-ben kezdték meg kiépíteni a szennyvízcsatorna hálózatot, de akkor a hálózat nem
volt 100 %-os szintre kiépítve. A nem csatornázott utcák ingatlanjaiban keletkező szennyvizeket az
ingatlanok telkein zárt szennyvíztározó medencékben tárolták, amelyekből az összegyűlt szennyvizeket
szippantó kocsikkal a kijelölt leürítő helyekre szállították. A zárt szennyvíztározó medencék azonban
gyakran nem vízzáróak voltak, belőlük a szennyvíz a talajba és azon keresztül a talajvízbe került,
amivel a talaj, és hosszabb távon a rétegvizek elszennyezését és elnitrátosodását okozták.
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A környezetszennyezés megállítására és a Balaton vízminőség védelme érdekében a településen a
teljes körű elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat kiépítését határozták el. A csatornahálózat
mára a település szinte minden utcájában megépült. A hálózat gravitációs rendszerrel épült ki, rajta a
szükséges helyeken átemelő berendezések és nyomóvezetékek üzemelnek. A település végátemelője
az Iskola utca menti 010/28 hrsz-ú telken épült meg, innen nyomóvezetéken szállítják a szennyvizeket a
Tapolcai hálózati rendszerbe.
A tapolcai szennyvíz csatornahálózat a szennyvizeket a Tapolcai regionális szennyvíztisztító telepre
szállítja. A regionális telepen tisztítják meg Tapolca, Lesencetomaj, Lesencefalud, Lesenceistvánd,
Badacsonytomaj, Gyulakeszi, Zalahaláp és Sáska település szennyvizeit is.
A Tapolcai regionális szennyvíztisztító telep mechanikai és anaerob-anoxikus mély-levegőztetéses,
eleveniszapos biológiai fokozattal rendelkezik. A telep végkapacitása 5200 m3/nap, átlagosan a telepre
2600-3000 m3/nap szennyvíz érkezik, tehát jelentős szabad kapacitással rendelkezik. A tisztított
szennyvizek befogadója a Tapolca patak, majd a Balaton, így a telepre a magyarországi legszigorúbb
tisztítási paramétereknek (I. vízminőségi kategória) kell megfelelnie.
A településrendezési tervmódosítás által javasolt területfejlesztést követően Zalahalápon 13 m3/nap
többlet szennyvíz elvezetésére lesz szükség, amely elvezetéséről és tisztításáról gondoskodni kell. Ezt
a többlet szennyvizet a regionális szennyvíztisztító telep fogadni tudja.
A szennyvíz közcsatorna hálózati csatlakozás lehetősége esetén a szennyvizeket a
szennyvízcsatornával kell elszállítani, a szennyvizek helyben történő gyűjtését, előforduló esetleges
elszikkasztását meg kell szüntetni. A csatornára való kötelező rákötést a szabályozási előírások szerint
el kell rendelni.
Csapadékvíz elvezetés
Zalahaláp a Balaton vízgyűjtő területén, annak partjától kb 20 km-re fekszik. A területére eső
csapadékvizeket időszakos vízfolyások, árkok szállítják a fő vízfolyásába, a Tapolca és Eger patakba,
majd azok a Balatonba.
A település burkolt felületeinek víztelenítése a város központjában a József Attila utcának egy rövid
szakaszán zárt csapadékcsatornával történik. A többi utcában a csapadékvíz elvezetés nyílt árkos
elvezető rendszerrel történik, ezek befogadói a különböző vízfolyások, majd a Tapolca és Eger patak,
végül a Balaton. A nyílt árkok medre zömmel füvesített, csak ritkán burkolt. Több utcában a keskeny
szabályozási szélességéből eredően a csapadékvíz elvezetés egyáltalán nincs megoldva.
Hosszú távon a település beépített, illetve beépítésre szánt területein a csapadékvizeket zárt
csapadékcsatornákkal javasoljuk elvezetni, ezzel könnyebben karbantartható, esztétikusabb és nem
utolsó sorban kisebb helyigényű csapadékvíz elvezetést lehet megvalósítani.
A település egészére javasoljuk egy, a település területét és az azon kívüli vízgyűjtő területét is
egységesen vizsgáló és kezelő csapadékvíz elvezetési tanulmányterv készíttetését. A tanulmányterv
alapján lehet a későbbiekben a konkrét területi egységeken a vízjogi létesítési engedélyezési terveket
elkészíttetni, ebben az esetben az elkészülő csapadékvíz elvezető rendszer elemei a további
fejlesztések lehetőségét is megadják.
Az olyan területeken, ahol megvan annak veszélye, hogy a Balatonba szennyezett csapadékvizek
kerüljenek, ott hordalék illetve olajfogók telepítését javasoljuk.
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A belterületi határok mentén a külterületi domboldalakról lefutó vizek ellen, az övárok rendszer csak
részlegesen épült ki, így a belterületi területek védelme érdekében az övárok rendszer teljes körű
kiépítését javasoljuk. Az övárkok belterületi csapadékvíz elvezető rendszerhez való kapcsolódási
pontjainál hordalékfogó műtárgyak elhelyezése szükséges, annak elkerülése érdekében, hogy a
külterületről lemosott hordalékok a belterületi csapadékvíz elvezető rendszert feliszapolja.
Energiaközművek fejlesztési javaslata
A vizsgálatok szerint a település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a
villamosenergia és a földgáz áll rendelkezésre.
A földgáz korszerű termikus energiaellátás lehetőségét biztosítja a településen. A lakásállomány közel
fele köt rá az ellátó hálózatra, így a lakásállomány fele hagyományos tüzelőanyaggal elégítik ki a
termikus célú igényeiket. A villamosenergia a világítás és technológiai célú energia igények kielégítését
szolgálja, illetve az egyéb (gáz) vezetékes energiahordozóval nem rendelkező ingatlanok döntő
hányadában a használati melegvíz termelés céljára is hasznosítják.
A megújuló energiahordozók hasznosítása nem jellemző, a helyszíni vizsgálatok során megújuló
energiahordozó, napkollektorok alkalmazását nem láttunk. Az átfogó, országos tanulmányok szerint, a
jelenlegi energiahordozó árstruktúra mellett, gazdaságosan hasznosítható megújuló energiaforrásként a
vizsgált térségben a nap-, a szél- és a föld energiája, mint megújuló energiaforrás hasznosítása
várható.
A jelenlegi és a várható távlati energiaellátási struktúrában is a villamosenergia továbbra is a világítás
és erőátviteli célú energia igények kielégítését szolgálja. A földgáz komplex hasznosításával az ellátott
ingatlanokon kívül a termikus energiaigények teljes körű kielégítésére is alkalmas, felváltva a
környezetet erősebben szennyező nem vezetékes energiahordozók szerepét.
A termikus hőellátás épületenként, lakásonkénti, vagy lakóhelyiségenkénti ellátási móddal építhető.
Meg kell azonban említeni, hogy olyan lakó helyiségben, ahol csak egy ablak van, az ablak alá parapetkonvektort telepíteni nem szabad, mert kedvezőtlen légköri viszonyok esetén szellőztetéskor az
égéstermék visszaáramolhat a helyiségbe, amely az egészséget károsítaná. Ha a szobának csak egy
ablaka van, akkor csak kéménybe kötött konvektor elhelyezése javasolható.
A nem vezetékes energiahordozók közül a szén, fa, olaj használata termikus célú hasznosítása
továbbra is fennmarad a vezetékes gázzal el nem látott telkeken. A PB használata, szintén a gázzal el
nem látott ingatlanokra jellemző, elsődlegesen főzési célra. A külterület beépítésre szánt vezetékes
gázzal el nem látott területén elhelyezkedő ingatlanok számára a kistartályos PB gázzal, a PB gáz
komplex hasznosításával, a vezetékes gázzal azonos komfort biztosítható.
Villamosenergia ellátás
Zalahaláp és térsége villamosenergia ellátásának üzemeltetője a Győri központú E.ON-ÉDÁSZ
Veszprémi Közép-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Zalahaláp település villamosenergia ellátása 20 kV-os középfeszültségű hálózatról történik. A 20 kV-os
hálózat táppontja a Tapolcai 120/20 kV-os alállomás, ahonnan induló 20 kV-os vezetékek fűzik fel a
településen elhelyezett transzformátorokat. A transzformátorok jellemzően oszlopállomások. A
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transzformátorokról táplált kisfeszültségű hálózatról elégítik ki a településen közvetlen a fogyasztói
igényeket.
A vizsgálatok szerint a közép-, és kisfeszültségű hálózatok is –a település belső központját kivéveoszlopokra szerelve üzemelnek a településen. A 20 kV-os szabadvezeték hálózat nyomvonala több
helyen halad keresztül magántelkeken akadályozva a telekhasználatot. Közvilágításra a villamoselosztó
hálózat tartóoszlopaira szerelt irányfény szolgálatra alkalmas lámpák szolgálnak.
A tervben rögzített területfejlesztési javaslat megvalósulása esetén a településen 550 kW
villamosenergia igény fog fellépni. Ez a prognosztizált villamosenergia igény a meglevő transzformátor
állomásokról kielégíthető, kivéve a jelentős igényű kőbánya ellátását, ahol új transzformátor állomás
elhelyezési igényével kell számolni. A fejlesztési területeken elhelyezendő új transzformátor
állomásokat a település jelenlegi ellátását szolgáló 20 kV-os vezetékről kiépített bekötéssel lehet
betáplálni.
A felesleges állóeszköz lekötés elkerülése érdekében hálózatot fejleszteni, továbbá transzformátor
állomást létesíteni, meglevő transzformátornál gépcserét végrehajtani csak a ténylegesen konkrétan
jelentkező igények kielégítésére szükséges. A tényleges beruházói igénybejelentéskor elégséges az
igényelt villamosenergia ellátás módját és annak műszaki-gazdasági feltételeit meghatározni.
A település arculatformálása érdekében az urbanizálódási és esztétikai igényeknek megfelelően a
légkábeles hálózatok föld alatti elhelyezése javasolt. Első lépésként az új fejlesztési területeken kell a
kisfeszültségű hálózatot földkábelbe fektetve kivitelezni. A már ellátott körzetekben fokozatosan, az
aktuálissá váló hálózati rekonstrukció, a hálózatépítéssel járó karbantartás során kell a hálózatokat föld
alá áthelyezni. A létesítendő új transzformátor állomásként már épített házas állomás telepítendő, és az
oszlop transzformátorok rekonstrukciójakor épített állomásokra javasoljuk átépíteni. A közvilágítást is -a
kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt- lámpák helyett önálló közvilágítási lámpatestekkel kell
megoldani.
A fejlesztési területeken a közvilágítást energiatakarékos izzókkal, önálló lámpatestekkel kell
megoldani. A lámpatestek energiaellátását közvilágítási földkábellel kell biztosítani. A már beépített
területeken a közvilágítás korszerűsítését az utak rekonstrukciójához kapcsolódóan célszerű
megvalósítani.
Földgázellátás
A település földgázellátásának üzemeltetője a Győri központú E.ON-ÉDÁSZ Veszprémi Középdunántúli Gázhálózati Zrt.
Zalahaláp gázellátásának bázisa alapbázis szempontjából a József Attila út mellett, a 172/6 hrsz-ú
telken lévő nagyközépnyomású/ középnyomású nyomáscsökkentő berendezés, amelyet a Tapolcai út
mentén kiépített nagyközépnyomású vezetékkel táplálnak be.
A nagy-középnyomású/középnyomású nyomáscsökkentőtőla településen belüli elosztás középnyomású
(3 bar) hálózattal épült, az egyes ingatlanok bekötése is középnyomásról történik. A középnyomású
bekötés táplálja a telkenként elhelyezett nyomáscsökkentőket, amelyről induló kisnyomású hálózattal
lehet közvetlen a fogyasztói igényeket kielégíteni.
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A település már beépített területén a gázelosztó hálózat szinte valamennyi utcában megtalálható. Az
elosztóhálózat olyan paraméterekkel épült, hogy az egyes utcákban valamennyi még el nem látott
ingatlan ráköthető és a meglevő beépítés távlati igényeinek kiszolgálására is alkalmas.
A meglevő elosztás középnyomású hálózattal épült, az új elosztóhálózatot is középnyomású hálózattal
kell kivitelezni, így az egyes ingatlanok bekötése is középnyomásról történik. A középnyomású bekötés
táplálja a telkenként elhelyezett nyomáscsökkentőket, amelyről induló kisnyomású hálózattal lehet
közvetlen a fogyasztói igényeket kielégíteni.
Megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőség
Az átfogóbb területrendezési tervek, a természeti adottságok ismerete alapján a megújuló
energiahordozók közül a nap-, a szél- és a földenergiának van, illetve lehet jelentősebb szerepe
energiagazdálkodási szempontból.
A település természeti adottságaként kezelhető, hogy az országra készített korábbi vizsgálatok szerint a
napenergiát gazdaságosan hasznosítható területként jelölték Zalahaláp és tágabb környezetének
térségét is. A passzív napenergia-hasznosítás az épületek tájolásával érhető el. Ezt nagyon jól lehet
hasznosítani új épületek elhelyezésénél, az új épületek jól megtervezett telepítésével. Az épület
kedvezőbb tájolásán kívül egyéb építészeti elemek alkalmazásával, tudatos növénytelepítéssel fokozni
lehet a hasznosítható napenergia mennyiségét. Jelentős vezetékes energiafogyasztás takarítható meg,
ha az új, még beépítetlen térségek beépítési tervei a passzív napenergia hasznosítására törekedve
készülnek. Nagyon fontos a továbbtervezés során ennek a szemléletnek a figyelembe vétele.
A kedvező fekvésű napos területeken 2000 körüli napsütéses órányi napenergiát lehet hasznosítani. Az
aktív napenergia hasznosítására is figyelemmel kell lenni a továbbtervezés során. Az aktív napenergia
hasznosítására napkollektorok, fotóelemek telepítése szükséges. Ezek gondos elhelyezéséhez
szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad arculatrontóvá válni.
A napenergia használata időjárás-függő, ezért a vezetékes energiahordozóval történő ellátást nem
helyettesíti, csak az éves vezetékes energiafogyasztást csökkenti, segítve ezzel a fenntartható
fejlődést.
Meg kell említeni a megújuló energiahordozók között a hőszivattyúval történő föld energia
hasznosítását, amelynek igénybevétele nagyon kedvező, mivel jelenléte sokkal kiegyenlítettebb, nincs
közvetlen időjárási összefüggése. Alkalmazása egyedi berendezéssel oldható meg, az egyes fejlesztési
telkeken, telkeken belül jelenthet kedvező megoldást. Ezek alkalmazási igényéről a továbbtervezés
során lehet dönteni, a településrendezési tervet nem befolyásolja.
3..1 Hírközlés fejlesztési javaslat
Vezetékes hírközlési létesítmények
Zalahaláp vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. A Zalaegerszeg
szekunder központhoz tartozó 51-es körzetszámú Tapolca primer központ Tapolca jelenlegi vezetékes
távközlési hálózatának bázisa. A település 87-es távhívó számon csatlakozik az országos, illetve
nemzetközi távhívó hálózathoz.
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A település jelenlegi vezetékes távközlési ellátottsága már teljes körű, azaz valamennyi vezetékes
távközlési igény kielégített.
A vezetékes távközlés bár műszaki megjelenésében közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik.
Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges
hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként valósítja meg.
Az új fejlesztési területen célszerű az út-szabályozási szélességén belül, lehetőleg a járda alatt
elhelyezni a távközlési kábelt, vagy alépítményt, amelyről megfelelő bekötéssel az igénylő ellátható.
A település arculatának alakítása megkívánja, hogy új fejlesztési területen vezetékes hálózat már
kizárólag csak földalatti elhelyezéssel létesüljön. Nagyobb távlatban fokozatosan, az útépítéshez
kapcsolódóan, illetve a szükségessé váló hálózati rekonstrukció idején a meglevő hálózat föld alá
történő áthelyezését is meg kell valósítani. A távközlési hálózat föld alatti elhelyezésével biztosítja az
utcafásítás lehetőségét, amely a látványjavításon túl a mikroklímát is javítja.
A korszerű adatátvitel is egyelőre a vezetékes távközlési hálózaton keresztül oldható meg nagyobb
biztonsággal.
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények
A távközlési ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. A településen valamennyi
mobilszolgáltató a megfelelő vételi lehetőséget biztosítani tudja.
A településen közcélú vezeték nélküli táv- illetve hírközlési létesítmény elhelyezése nem javasolt. Az
elhelyezés lehetőségét, módját a Balaton Törvény szabályozza.
Az érvényes előírások szerint 4 m-es magasságot meghaladó közcélú, vagy iparági antennák,
mikrohullámú létesítmények elhelyezése építési engedély kötelesek, építésigazgatási eljárás keretében
kell ellenőrizni a törvény betartását. Az engedély kiadásának feltétele, hogy településképi vizsgálatok is
készüljenek és a hely kijelölése az önkormányzattal együtt-működésben történjen.
A kedvező műsorvétel érdekében egyéni antennák elhelyezését korlátozni célszerű. Az újabb fejlesztési
területeken központi antenna rendszerhez csatlakozóan, kábelhálózat közvetítésével kell a
műsorszórást megoldani, elkerülve az épületenként megjelenő antennák látványát. A már beépített
területen is célszerű a hálózat kiépítése, föld alatti elhelyezéssel és a településkép javítása érdekében
fokozatosan felszámolhatók az egyedi antennák.
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ÖRÖKSÉGVÉDELEMI HATÁSTANULMÁNY
Zalahaláp Község területére 2005-ben Örökségvédelmi Hatástanulmány készült. Miután ezen
elkészített tanulmány az örökségvédelmi jogszabály alapján 10 évig elfogadható, kiegészítésre csak a
szükséges helyeken, csupán az érintett területekre vonatkozóan, a szükséges mértékben került
elkészítésre.
Az Örökségvédelem településrendezési munkarésze a település országos, ill. helyi védelem alá tartozó
épített értékeket, illetve a régészeti munkarész a régészeti lelőhelyek védelmét foglalja magába, mind
szövegesen, mind rajzi formában.
A kulturális örökség részét képező régészeti emlékek védelmét az Örökségvédelmi Hatástanulmány
Régészeti munkarészében rögzítettek szerint, valamint a hatályos jogszabályok szerint kell biztosítani.
Zalahaláp Község Településszerkezeti terve és Szabályozási terve és helyi Építési Szabályzata rögzíti
a lelőhelyek védelmét, amelyet az építési hatósági munkában érvényesíteni kell. A régészeti lelőhelyek,
ill. a földmunkák során előkerülő leletanyag védelme érdekében a település helyi építési szabályzata
rendelkezik az építési engedély kiadásának és a földmunkák megkezdésének feltételeiről.
Szabályozási terv készítése során, az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 395/2012.(XII.20.)
Korm. rendelet 1.melléklete szerint a hatástanulmány részletes tartalmát meghatározó fejezetei közül, a
2-4. pontban felsorolt vizsgálatokat, elemzéseket kell kidolgozni.
Zalahaláp Község hatályos Településrendezési terve 2005-ben került jóváhagyásra.
2. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK
(a tér- és időbeli folyamatok szöveges és összehasonlító térképi vagy grafikus megjelenítése)
A település változtatási szándékainak - tér- és időbeli folyamatok szöveges és összehasonlító térképi,
grafikus – megjelenítését, jelen szabályozási terv, szöveges és tervrajzi munkarészei tartalmazzák.
Amely változások térbeli, térképi és grafikus megjelenítése, a Területfelhasználási vizsgálat, illetve a
Környezetalakítási javaslat, amelyek rajzi, illetve szöveges formában követhetők nyomon.
A Műleírás III. Vizsgálatok és javaslatok, módosítások c. fejezetének táblázataiban kerültek
összefoglalásra az egyes részterületekre vonatkozóan az egyes területeket érintő változtatási célok,
feladatok és ezeknek településszerkezeti tervet, szabályozási tervet, ill. HÉSz-t érintő módosító, új
övezet kialakítást szükségessé tevő következményei.
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MÓDOSÍTÁSRA JAVASOLT FELADATOK
(2011.07.12-én kelt 1436-2/2011 Ikt.sz. levél szerint)

2.

„ZALAHALÁP I.-BAZALT” VÉDNEVŰ BÁNYATELEK ÉS BŐVÍTÉSI TERÜLETE
Ksp és Mk övezet átsorolása KKBR és KKR övezetbe

TSZT
SZT
HÉSZ
mód.

4.

A VOLT ZÁRTKERT TERÜLETE
Mk övezetben jelenlegi 3 % beépítettség növelése

HÉSZ
mód.

5.

027/15 ÉS 027/17 HRSZ (MÁ-1 ÖVEZETI BESOROLÁSÚ) INGATLANOK
ÁTSOROLÁSA Má1* ÖVEZETBE falusi turizmus elhelyezéséhez

SZT és
HÉSZ
mód.
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208/3 HRSZ GIPe TERÜLET ÖVEZETÉNEK MÓDOSÍTÁSA GIPe-1 ÖVEZETBE
GIPe megosztási lehetőségének vizsgálata

6.

LF-1 ÖVEZETBEN VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK KORLÁTOZÁSA
VÍZMŰTELEP KÖZELSÉGE MIATT
HÉsz módosítás az Lf-1 övezetre vonatkozóan
SZILÁRD ALAPÚ KŐKERÍTÉS ÉPÍTÉSE FELTÉTELRENDSZERÉNEK
ÁTTEKINTÉSE A HÉSZ-BEN
HÉsz módosítás a kerítésépítésre vonatkozóan
A TETŐSZERKEZETEK DŐLÉSSZÖGÉNEK SZABÁLYOZÁSA
HÉsz módosítás tetőhajlásszög szabályozására vonatkozóan

7.
8.
9.
10.

SZENT VENDEL SZOBOR ÖNÁLLÓ TELEKRE TÖRTÉNŐ KISZABÁLYOZÁSA
TSZT és SZT módosítás a szobor új telkére vonatkozóan

11.

ZALAHALÁP VÍZBÁZIS VÉDŐTERÜLETE HIDROGEOLÓGIAI
VÉDŐIDOM/VÉDŐTERÜLET JELÖLÉSE
TSZT ÉS SZT módosítás a védőidom kijelölésére vonatkozóan

SZT
és
HÉSZ
mód.
HÉSZ
mód.
HÉSZ
mód.
HÉSZ
mód.
TSZT
SZT
mód.
TSZT
SZT
és
HÉSZ
mód.

„L” - LAKOSSÁGI KÉRELEMRE INDÍTOTT MÓDOSÍTÁSI FELADATOK

L1.

ÉPÍTÉSI VONAL MÓDOSÍTÁSA A BELTERÜLET ÉK-I HATÁRÁN
044/16 hrsz önkormányzati út kiszabályozása a természetbeni állapotok
figyelembevételével

L2.

933/27 HRSZ KÖZTERÜLET SZABÁLYOZÁSA
933/27 hrsz közútra épült gazdasági épület telkének rendezése

L4.

TERVEZETT LAKÓTERÜLET 027/29 HRSZ INGATLANRA ESŐ RÉSZÉNEK
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETBE TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSA

L5.

246/17-30 ÉS A 253/1-10 HRSZ LAKÓTELKEK KÖZÖTTI KÖZTERÜLET
TÖRLÉSE
3 m szélességű Közterület lakótelkekhez csatolása

L6.

KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEN A MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK,
ÉPÍTMÉNYEK FELÚJÍTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA
HÉSz módosítása meglévő épületek felújítására

SZT
mód.
TSZT
SZT
mód.
TSZT
SZT
mód.
TSZT
SZT
HÉSZ
mód.
HÉSZ
mód.

„E” EGYSÉGES SZERKEZETBE HOZÁS RÉSZTERÜLETEI ÉS SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSAI
BEÉPÍTÉSÉNEK FELADATAI

E1.

HÉSZ KERTES MEZŐGAZDASÁGI ÖVEZET 21.§ (3) BEK. MÓDOSÍTÁSA
A rendelettel jóváhagyott HÉSZ módosítás beépítése a HÉsz-be

HÉSZ
mód.

E2.

158/2-3-4 HRSZ TELKEK ÁTSOROLÁSA
A területek jóváhagyott rendelet alapján falusias lakóterületből kertvárosias
lakóterületbe kerültek átsorolásra

TSZT
SZT
mód.
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A 208/14 HRSZ ÉSZAKI RÉSZÉNEK ÁTSOROLÁSA GIPE JELŰ IPARI
TERÜLETBE
A területek jóváhagyott rendelet alapján történő átsorolásra

TSZT
SZT
mód.

2013. JÚNIUS 13-ÁN TARTOTT FÓRUMRÓL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVBEN RÖGZÍTETT FELADATOK

J1.
J3.
J4.
J5.

M

A CSÚSZÁSVESZÉLYES ÖVEZET HATÁRÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA
HÉSz által kötelezően előírt talajmechanikai vizsgálatok szempontjából
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEN SZÉLFOGÓT, ESŐBEÁLLÓ ELHELYEZÉSET
ÁLLATTARTÁS SZEMPONTJÁBÓL
HÉSz módosítása mezőgazdasági területen
VIZSGÁLANDÓ A HÉSZ-BEN AZ ELŐKERT, HÁTSÓKERT MÉRETÉNEK
MEGHATÁROZÁSA
HÉsz módosítás az előkert, hátsókert szabályozására vonatkozóan
FARMGAZDÁLKODÁS LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI
TERÜLETEKEN
HÉSz módosítása Má1 mezőgazdasági területen farmgazdaság lehetőségének
biztosítására
Magasabb szintű jogszabály – államigazgatási szervek adatszolgáltatása okán –
történő módosítás

TSZT
SZT
HÉSZ
mód.
TSZT
SZT
mód.
HÉSZ
mód.
SZT
HÉSZ
mód.
TSZT
SZT
HÉSZ
mód.

1. Régészeti lelőhelyek: a hatályos földhivatali térképre vonatkozóan aktualizálásra kerültek, a
HÉSZ 1.sz. mellékletében – Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal adatszolgáltatása alapján.
2. Ökológiai hálózat – TSZT és SZT a hatályos földhivatali térképre vonatkozóan aktualizálásra
kerültek – Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
adatszolgáltatása alapján.
3. Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adatszolgáltatása
alapján:
 Hidrogeológiai védőterületek „A” és „B”
 Hidrogeológiai védőidomok „A” és „B”
 Vízbázisvédelem – Belső védőterület és Külső védőterület, valamint Külsővédőidom
4. A Helyi Építési Szabályzatban a szakági általános előírások a magasabb szintű
jogszabályváltozások értelmében módosításra kerültek.
a)Településhálózati és tájhasználati változás
A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT VÁLTOZÁSA
A településhálózat elemei a tervkészítés során jellemzően nem változnak. A tervezett változások
Zalahaláp Településszerkezeti tervében meghatározott tervezett közlekedési rendszerhez illeszkednek,
az elkerülő út hatályos rendezési tervben tervezett szakasza megfelel, mind az Országos (OTrT/Mtv.),
mind a Veszprém Megyei területrendezési Tervnek (VmTrT), mint magasabb szintű jogszabályoknak
megfelel. A szabályozás során a közlekedési rendszer, az egyes területek feltárására jellemzően nem
változnak.
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A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁSA
A tervezett fejlesztések szinte teljes egészében jelenleg is beépítésre szánt területek felhasználásával,
azok részbeni területfelhasználási módosításával történnek. A tájhasználat változását a külterületek
fejlesztése és beépítése jelenti, amely ebben a tekintetben a tervezett fejlesztési területek az alábbiak:
J5 sz. terület, ahol megjelenik a farmgazdálkodás lehetősége.
b) Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás
E fejezet elején részletezett táblázat összefoglalja a tervezési területek fejlesztése által történő
településszerkezeti, tájhasználati és beépítettségi változásokat is.
TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETHASZNÁLAT, BEÉPÍTETTSÉG
A tervezett fejlesztések között nem szerepel új beépítésre szánt terület kijelölése. Változás a
módosítások során a területfelhasználások jellegében történik, azaz nem történik beépítésre nem szánt
terület beépítésre szánt területté való átsorolása. Két esetben beépítésre szánt terület kerül
visszasorolásra beépítésre nem szánt területbe (a 2 feladat Bazaltbánya terület, illetve az L4 feladat
tervezett lakóterület visszasorolása mezőgazdasági területbe).
A jelenlegi területhasználat ott változik meg, ahol eddig beépítetlen területek voltak. De jelen
tervmódosítás túlnyomórészt olyan területekre terjed ki, amelyeket a korábbi rendezési terv már
beépítésre szánt területként tartalmaz, csak kisebb paraméterbéli módosítások történnek a területeken.
c) Infrastrukturális változás
Összefoglalva elmondható, hogy a területek jellemzően külső hálózatfejlesztési igények nélkül közmű
szempontjából elláthatók.
Műleírás III. Vizsgálatok és javaslatok, módosítások c. fejezetének táblázataiban az egyes
részterületekre vonatkozóan, külön-külön bemutatásra kerülnek a közműfejlesztési igények, valamint a
Műleírás VIII. Közműellátás fejezetében a közműellátás általánosan a település egészére is
bemutatásra került.
d) Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása
A tervezési területek beépítése, nem, vagy csak igen csekély mértékben kerül megnövelésre. Ennek
mértéke nem jelent lakosszám növekedést, sem idegenforgalom szempontjából, sem
munkahelyteremtés szempontjából fellendülést a település számára.
3. HATÁSELEMZÉS
a) Történeti településhálózati következmények
A tervezés során a település közlekedési hálózata jellemzően nem változik, kisebb korrekciók történnek.
b) Természeti, táji hatások
A tervezett fejlesztések szinte teljes egészében jelenleg is beépítésre szánt területek felhasználásával,
azok részbeni területfelhasználási módosításával történnek. A tájhasználat változását a külterületek
kismértékű fejlesztését és beépítését jelentő farmgazdaságok (J5 feladat) megjelenése, illetve az
állattartást szolgáló szélfogó, esőbeálló építmények (J3 feladat) megjelenése jelentik.
c) Településkép feltárulásának változásai
Jelen terv kapcsán, a településkép feltárulásának megváltozását okozó tényezők, egyik szempontja,
hogy beépítéssel járnak vagy sem, másik, hogy a jelenlegi településképet javítja vagy rontja, illetve
mennyire illeszkedik környezetéhez. Ennek okán a településkép jelentősen nem változik.
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d) Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy
pusztulásának lehetőségei
Jelen módosítások közül a 2 feladat (a Basaltbánya területének átsorolása) területe része régészeti
lelőhelyet (nyilvántartási szám: 9837). A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal e régészeti lelőhely védőpillérbe helyezését javasolja.
Továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy a régészeti lelőhely pontos kiterjedésének meghatározására az
Örökségvédelmi Hivatal kikötéseket tehet a beruházás további tervezése során.
A védőpillérbe helyezés nem építésszabályozási feladat, így az Helyi Építési Szabályzatban nem
fogalmazható meg. A mindenkori bányászati tevékenységhez benyújtott Bánya Műszaki Üzemi Tervben
szükséges a régészeti lelőhely védőpillérbe helyezése.
A régészeti lelőhelyek helyét Zalahaláp Község Településrendezési terve tartalmazza, mind
szövegesen, mind rajzi formában. Zalahaláp Község Helyi Építési Szabályzata 29.§ rendelkezik a
régészeti lelőhelyek védelméről, 1.számú melléklete tartalmazza a nyilvántartott, azonosított régészeti
lelőhelyeket, amely jelen módosítás során kapott adatszolgáltatás alapján aktualizálásra kerül. A
régészeti leletek kezelését a kulturális örökségvédelemi törvény, szabályozással, illetve örökségvédelmi
bírság kiszabásának lehetőségével biztosítja.
A régészeti lelőhely védelmét tehát jelenleg a magasabb szintű jogszabályok és a Helyi Építési
Szabályzat 29.§ Kulturális örökség védelme c. fejezet rendelkezései ejezet ér kialakításokr elhelyezésre
kerülő épüítményekkel, épületekkel.em lehetséges sem báénis biztosítják, tehát annak megbolygatása
nem lehetséges sem bányászati tevékenységgel, sem a rendezvénytér kialakításakor elhelyezésre
kerülő építményekkel, épületekkel.
e) Történeti térbeli rendszerek alakulása
A tervezés során településhálózati elemek nem változnak. Településtörténeti szempontból jelen
fejlesztés a történeti rendszerek szempontjából nem jelent változást.
f) Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének
alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében
A tervezési feladatok nem érintenek műemlékeket. A hatályos Településszerkezeti terv és Szabályozási
terv tartalmazza Zalahaláp műemlékeit és műemléki környezetét, rajzi formában. Szöveges formában
pedig, Zalahaláp hatályos Helyi Építési Szabályzatának 29.§ rendelkezik a műemlékekre vonatkozó
előírásokkal, 2.számú melléklete tartalmazza a műemlékek és műemléki környezet felsorolását, amely
jelen módosítás során kapott adatszolgáltatás alapján aktualizálásra kerül. Az örökségvédelmi törvény,
mint magasabb szintű jogszabály biztosítja a műemlékek védelmét.
g) Műemlékek megúj ulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei
A tervezési területeken történő módosítások nem érintenek műemléket, műemléki környezete, illetve
helyi védettség alatt álló épületeket.
h) Településkarakter változásainak hatásai
Jelen terv kapcsán, a településkép feltárulásának megváltozását okozó tényezők, egyik szempontja,
hogy beépítéssel járnak vagy sem, másik, hogy a jelenlegi településképet javítja vagy rontja, illetve
mennyire illeszkedik környezetéhez. A módosítások során a település karaktere nem változik.
i) Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki áll apotának összefüggései
A tervezési területeken történő módosítások az általuk érintett műemléki, illetve helyi védettség alatt álló
épületekre nézve környezeti terhelést nem okoz, így azok műszaki állapotára nincs hatással.
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j) Folyamatok irányítása, visszafordíthatósága
A módosításokkal érintett területeken lévő környezeti állapotok nem indokolnak olyan folyamatok
elindítását, amelyeket irányítani, visszafordítani szükséges.
k) Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezések lehetőségei
Zalahaláp Község Helyi Építési Szabályzata a rendelkezik, mind a védett épületek, mind a régészeti
lelőhelyek védelméről. A régészeti leletek, ill. védett épületek kezelését a kulturális örökségvédelemi
törvény, szabályozással, illetve örökségvédelmi bírság kiszabásának lehetőségével biztosítja.
4. ÖSSZEFOGLALÓ
A település gondot fordít az országos, illetve helyi táji, épített, ill. régészeti értékek védelmére,
megtartására, valamint az egységes településkép kialakítására, amelyet a hatályos Helyi Építési
Szabályzat 29.§ és 30. § előírásai biztosítanak. A település rendezési eszközeinek későbbi
felülvizsgálata során javasol külön rendeletben megfogalmazni a település értékvédelmét biztosító Helyi
Értékvédelmi Rendeletet.
5. NYILATKOZAT
A tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, a
tanulmány elkészítésére.
Az Örökségvédelmi Hatástanulmány készítője Zalahaláp – Településszerkezeti terv, Szabályozási terv
és Helyi Építési Szabályzatmódosítás részterületekre tervének tervezője, Horváth Adrienne
településtervező jogosultsággal rendelkezik (Pest Megyei Építész Kamarai tervezői névjegyzék száma:
TT/1 13-1095), így a 4/2003.(II.20.) NKÖM rendelet 6.§ (1). bek. b) pontja értelmében jelen tanulmány
elkészítésére jogosult.
Budapest, 2014. február hó

……………………………………….

Horváth Adrienne
vezető település tervező
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TERVIRATOK



az Önkormányzat határozata arról, hogy a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti Környezeti
vizsgálatot jelen tervmódosítás kapcsán nem kívánja elkészíttetni
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ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2013-2014.
Zalahaláp Község Településrendezési Eszközeinek Részleges Módosítása c. terv államigazgatási egyeztetési
eljárását a 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. 37.§ szerinti ún. „előzetes tájékoztatási szakasz” szerint 2013
szeptemberében elindította.
1.
2.

3.

Az előzetes véleményezési eljárásban az államigazgatási hatóságok a településrendezési eszközök részleges
tervmódosításával egyetértettek.
Az előzetes véleményezési eljárás szerinti tájékoztató levélben Önkormányzat kérte az államigazgatási
szervek nyilatkozatát arról, hogy 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti Környezeti értékelés elkészítését
szükségesnek tartja-e, valamely részfeladatokkal kapcsolatban. Nyilatkozatot csak a Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adott, amelyben az alábbi részterületekre
tartja szükségesnek a Környezeti vizsgálat készítését (2.sz Bányaterületre, és az 5.sz. 027/15 hrsz és 027/17
hrsz-ú ingatlanok, valamint az E5 jelű 208/14 hrsz terület átsorolása GIPE övezetbe).
A 2.pont szerint az államigazgatási egyeztetésben részt vevő szervek véleményt adhatnak arról, hogy a
tervmódosításhoz Környezeti vizsgálat készítését szükségesnek tartják-e, mindemellett azonban a
jogszabály (2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 3. §- a1) alapján az Önkormányzat döntésétől teszik függővé,
annak elkészíttetését. Tehát önkormányzati döntés kell arról, hogy a Környezeti vizsgálat lefolytatását
Önkormányzatunk szükségesnek tartja-e.

Fentiekre is tekintettel a tervezők javasolják Zalahaláp Község Településrendezési eszközeinek részleges
módosítása tervéhez szülessen döntés arról, hogy az Képviselő-testület nem tartja szükségesnek a Környezeti
vizsgálat elkészíttetését, az alábbi részterületekre, az alábbiak miatt:

1. „Zalahaláp I.-bazalt” védnevű bányatelek területének átsorolása - részterület
A módosítás kapcsán a terület jelenleg hatályos Beépítésre szánt - különleges sportterület építési övezeti (KSP
jelű építési övezet beépíthetőség 10%) besorolása Beépítésre nem szánt különleges bánya és rendezvényterület
(KKBR jelű övezet – beépíthetőség 2%) övezeti besorolásra változik.
Az Önkormányzat és a Bányavállalkozó a terület jogszerű területhasználatának rendezésére és egyben lehetséges
megosztására, valamint a bányaművelés módját (pl. kitermelés időbeni korlátozása, kiszállítás gyakorisága,
útvonala) befolyásoló települési környezetvédelmi szabályokra, a látványvédelem biztosítására együttműködési
szerződést kötnek a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által a
Basalt-Középkő Kőbányák Kft. részére kiadott, 18772/2012. ügy és 106990/2012. iktatószámú határozatával
2022.december 31-ig érvényes, 2013. február 4-én jogerőre emelkedett környezetvédelmi működési engedély
tartalmának figyelembe vételével. (A környezetvédelmi engedély évi 5 000m3 bazalt kitermelésére jogosít.) A
módosításra kerülő HÉSZ az OTrT által meghatározott tájképvédelmi kötelezettség figyelembe vételével új
előírással egészül ki, ami alapján a bazaltkitermelés magassági szintjének magassága meghatározásra került.
A bányaüzemre vonatkozó környezetvédelmi engedély és a HÉSZ-módosítás tervezett új előírásai a bánya
üzemeltetését, illetve a bányaterület több funkciós területhasználatát megfelelően elegendő módon szabályozza
ahhoz, hogy az előírások betartása mellett a várható környezeti hatások jellege és mértéke ne legyen jelentős.
Mindezeken felül a volt bányaterület több funkciós használata közérdek, hiszen közösségi térként társadalmi
rendezvények helyszínéül is szolgálni fog majd. Megvalósításának helyszíne, nem csak társadalmi-gazdasági
szempontból, hanem településrendezési okokból is jelen területen indokolt.

2. A további tervezett részterület módosítások
A tervezett módosítások az érintett részterületek övezeti/építési övezeti előírásait (beépíthetőség mértéke,
építménymagasság, funkció) jelentősen nem módosítják. Az egyes területekre vonatkozóan tervezett konkrét
fejlesztések, létesítések esetén a vonatkozó országos jogszabályi előírások és a HÉSZ előírásainak betartása
mellett, a jelenlegi lehetőségektől eltérően, várhatóan nem eredményeznek jelentős környezeti hatást.

1

3. § A terv, illetve program kidolgozásának megkezdésekor a terv, illetve program kidolgozásáért felelős szerv (a
továbbiakban: kidolgozó) állapítja meg, hogy a terv, illetve program beletartozik-e az 1. § (2) bekezdés szerint környezeti
vizsgálatra vagy az 1. § (3) bekezdés szerint a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe.
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…/2014.(…..) Kt. számú határozat:
Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I.11.) Kormányrendelet alapján,
az alábbi döntést hozza:

Zalahaláp Község Településrendezési eszközeinek közérdekből történő részleges módosítása tervének
megvalósulása esetén jelentős környezeti hatás nem várható, ezért az önkormányzati Képviselő-testület nem
tartja szükségesnek Környezeti vizsgálat elkészíttetését.
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