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Tisztel Képviselő-testület!
A Bazalt – Középkő Kőbányák Kft. ( a továbbiakban : Kft. ) kezdeményezésére a
hajdani bánya területének helyi jelentőségű védett területté nyilvánítását kezdeményezte
Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületénél.. A védelem alátámasztására a
Kft. elkészíttette a megalapozó szakmai dokumentációt. A védettségre javasolt terület
helyrajzi száma : Zalahaláp , 0303 hrsz, 34, 1269 hektár.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel a jegyző megküldte a dokumentációt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
igazgatóságának azzal a megkereséssel , hogy kívánja e az érintett természeti érték
országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítani..
Az Agrárminisztérium helyettes államtitkára tájékoztatta a Nemzeti Park igazgatóját ,
hogy nem tartja indokoltnak az országos jelentőségű védelem alá helyezést , álláspontja
szerint a helyi védettség megfelelő megoldás a terület értékeinek megóvására.

Ezt követően nyílott meg az út a helyi védettségi eljárás megindítására. A védettségi
eljárás megindítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik és határozathozatallal indul.
A megalapozó munkarész elkészült , a határozat meghozatala után lakossági fórumot kell
tartani , amelyen ismertetésre kerül a kezdeményezés , valamint a további folyamatok. A
lakossági fórumon elhangzó javaslatok – lehetőség szerint – beépítésre kerülnek az
előkészítő anyagba. Az előkészítő munkaanyag megküldésre kerül a véleményezésre
jogosult szervezetek részére , amelyeknek a véleménye ugyancsak beépül a javaslatba.
Ezzel párhuzamosan megkezdődik a vonatkozó helyi rendelet felülvizsgálata is. A z
előkészítő anyag véglegesítését követően az ismételt lakossági fórum után kerül a
testület elé a helyi védettségről szóló településkép védelmi rendelet módosításának
tervezete .
Tisztel Képviselő-testület !
A megalapozó szakmai anyagban részletesen bemutatott természeti értékek védelme
mellett nem elhanyagolható a védett természeti terület turisztika értékébe rejlő lehetőség
sem . Az utóbbi egy év alatt jelentősen megnőtt a Haláp hegyen felhagyott kőbánya
látogatóinak száma. Sajnos a területhasználat szabályozatlansága miatt azonban
megjelentek olyan – nem kívánatos – „tevékenységek” is , mint a CROSS motorozás . A
védelemre szánt terület élő világát , geológiai értékeit is romboló tevékenység mielőbbi
kitiltása iránt intézkedni kell , mivel a környezetben élők nyugalmát is rendkívüli módon
zavarja. A rendőrség bevonásával hamarosan megkezdjük a motorozás visszaszorítását ,
és megszüntetését.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet , hogy az előterjesztést tárgyalja meg , és a határozat
javaslatot szíveskedjen elfogadni !

HATÁROZAT JAVASLAT
Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalahaláp 0303 hrsz.-ú 34,1269 ha.
területű , a Bazalt – Középkő Kőbányák Kft. kezdeményezésére , a bánya vállalt tulajdonát
képező , egykori kőbánya területének helyi jelentőségűvédett természeti területté nyilvánítását
az elkészített megalapozó tanulmányban , valamint az Agrárminisztérium nyilatkozatában
foglaltakra figyelemmel támogatja.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt , hogy a helyi védettség kihirdetéséről szóló rendelet
előkészítése érdekében szükséges eljárást főépítész bevonásával folytassák le. Az előkészítő
eljárás lezárását követően terjesszék a helyi védettség megalapításáról szóló rendelet-tervezetet a
képviselő-testület ülésére.
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