
HATÁROZAT TERVEZET 

a Településszerkezeti terv 2. sz. módosításáról 

 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. elfogadja a 46/2020. (VI. 29.) Kt. határozattal elfogadott településszerkezeti terv 1. melléklete 

szerinti szerkezeti tervének a jelen határozat 1. mellékletében lehatárolt tervezési területen belül 

ábrázolt módosítását. 

2. a 46/2020. (VI. 29.) Kt. határozattal elfogadott településszerkezeti terv 2. mellékletét képező 

szerkezeti terv leírását (továbbiakban: Leírás) az alábbiak szerint módosítja: 

a. A Leírás 1.1.2. pontjának Közjóléti erdőterület és Vízgazdálkodási terület bekezdései 

az alábbira módosul:  

„A Balaton utca északi végén a közigazgatási határig húzódó erdőket, valamint a sportpályától 

északra már beerdősült telekrészt soroltuk ide. A közjóléti erdő a szabadidő természetközeli 

eltöltésével kapcsolatos tevékenységek céljára szolgál.” 

„A jellemzően állandó vízfelülettel rendelkező patakok és árkok telkei, továbbá a közcélú 

csapadékvízelvezető rendszer árokhálózata sorolandók vízgazdálkodási területbe.” 

b. A Leírás 2. fejezete új 10. ponttal egészül ki: 

„10. Átfogó csapadékvízelvezető árokrendszer számára vízgazdálkodási terület kijelölése.” 

c. A Leírás 3. fejezete az alábbira módosul: 

Területfelhasználás 
Meglévő 

területnagysága 
(ha) 

Tervezett 
területnagyság 

(ha) 

Változás 
(ha) 

Beépítésre szánt területek: 

Falusias lakóterület (Lf) 49,29 49,25 -0,04 

Településközpont terület (Vt) 1,97 1,97 0 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
(Gksz) 

20,57 20,49 -0,08 

Egyéb ipari terület (Gip) 1,69 1,69 0 

Különleges területek (K) 1,33 1,33 0 

Beépítésre nem szánt területek: 

Közúti közlekedési és közműterület (KÖu) 33,16 33,24 0,08 

Zöldterület (Z) 1,44 1,44 0 

Védelmi erdő terület (Ev) 12,69 12,66 -0,03 

Gazdasági erdő terület (Eg) 354,13 354,13 0 

Közjóléti erdő terület (Ek) 1,61 1,64 0,03 

Általános mezőgazdasági terület (Má) 465,27 462,45 -2,82 

Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 135,27 135,27 0 

Vízgazdálkodási terület (V) 2,89 5,75 2,86 

Összesen: 1081,31 1081,31   

 

d. A Leírás 4. fejezete az alábbiakkal egészül ki: 

Az átfogó csapadékvízelvezető árokrendszer megvalósítása érdekében készült 2022. évi módosítás az 

alábbiakban felel meg a MaTrT és az MvM r. előírásainak:  

Területrendezési terv előírása: Megfeleltetés: 
MaTrT. 50. § (2) 
b) Erdő nem csökkenhet 
c) Mezőgazdasági térség 

 



e) Vízgazdálkodási térség Az igénybe vett erdők helyett a 03/9 hrsz-on került új 
erdőterület kijelölésre. Ezzel az erőterület nagysága 
megmarad. 
A mezőgazdasági térség legnagyobb része 
mezőgazdasági területfelhasználásba lett sorolva, így az 
előírásnak megfelel. A jelen módosítás során érintett 
részét vízgazdálkodási és erdő területbe szükséges 
sorolni, ami megfelel az övezet előírásainak. 
Vízgazdálkodási térséget továbbra is vízgazdálkodási 
területfelhasználásba soroltam. 

MaTrT 81. § 
Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 
övezete 

 
Elfogadásra került a helyi építési szabályzat, ami 
megállapítja az építés helyi rendjét, valamint a 
településkép védelméről szóló helyi rendelet, ami 
tartalmazza a településképi követelményeket. Új 
beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. Művelési 
ág váltás közmű létesítése érdekében merül fel. A 
kialakult geomorfológiai formák megőrzése és a 
látványvédelem biztosított. Új épület építése és bánya 
nyitása nem tervezett. 

MaTrT. 85. § 
Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

 
Új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik. 
Bánya nyitása, erőmű létesítése nem tervezett. A 
tervezett területhasználat a termőhelyi adottságokat 
megőrzi. 

MaTrT. 87. § 
Borszőlő termőhelyi kataszteri 
terület övezete 

 
Új beépítésre szánt terület kijelölése ill. belterületbe 
vonás nem tervezett. Az építési előírások az övezeten 
belül nem változnak. Erőmű telepítése nem tervezett. 

MvM r. 5. § 
Vízminőség-védelmi terület 
övezete 

 
Szennyvizek elvezetés megoldott. A vízvédelemmel 
érintett területek kijelölésre kerültek. Bányászati 
tevékenység nem tervezett. Új vegyszertároló, 
hulladékkezelő létesítmény létesítése nem tervezett. 

MvM r. 8. § 
Ásványi nyersanyagvagyon 
övezete 
 

 
Az ásványi nyersanyagvagyon területét már a hatályos 
településszerkezeti tervben kijelöltük, nem érinti a 
tervezési területet. A tervezett vízgazdálkodási 
területfelhasználás az ásványi nyersanyagvagyon 
kitermelését biztosítja. 

MvM r. 13. § 
Általános mezőgazdasági terület 
övezete 

 
A településszerkezeti terv az általános mezőgazdasági 
területfelhasználást a 2020. évben elfogadott 
felülvizsgálatkor 465,92 ha-ban állapította meg, az akkor 
hatályban lévő 2000. évi CXII. tv. előírásainak 
betartásával. A 2021. évben és a jelen módosítás 
alkalmával a terület csökkenése: -3,47 ha. A megmaradó 
terület nagysága: 462,45 ha, ami 99,39 %-ot jelent.  

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az elfogadott településrendezési eszköz közzétételével. 

Felelős: 

Határidő: 


