ELŐZMÉNYEK:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (V.26.) önkormányzati
rendelete a partnerségi egyeztetés szabályzatáról előírásai szerinti 2021 júniusában - a TRE
módosításával kapcsolatban - történt Partnerségi-lakossági tájékoztatás megismétlése
szüksége az alábbiak értelmében.

2021 júniusában Önkormányzatunk megküldte az államigazgatási szerveknek Balatonberény
Község településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési
Szabályzat) a 657/20 és a 678/1 hrsz területekre vonatkozó módosításával kapcsolatos, a
314/2012.(XI.8.) Korm.rend. 37.§ szerinti ún. előzetes tájékoztató, valamint a környezeti
értékelés elkészíttetése szükségességének eldöntéséről szóló levelünket.
A Környezeti értékelés elkészíttetésének szükségességével kapcsolatban a véleményt küldő
államigazgatási szervek – az állami főépítész kivételével - úgy nyilatkoztak, hogy a
tervmódosítással kapcsolatban a Környezeti értékelés elkészíttetését nem tartják
szükségesnek.
Somogy megye Állami Főépítésze azonban nem értett egyet a tervezett módosításban
szereplő, az üdülőterületre vonatkozóan tervezett lakórendeltetés elhelyezésével, ezért
véleményében kikötötte, hogy a tervmódosítást a 657/20 hrsz területen a lakórendeltetés
elhelyezését lehetővé tevő területfelhasználásba történő átsorolás esetében tartja
elfogadhatónak úgy, hogy a 657/20 hrsz ingatlan szomszédságában lévő ingatlanok területei
szintén kerüljenek átsorolásra, annak érdekében, hogy elkerülhetővé váljon a diszkriminatív
szabályozás.
Emellett véleményében a környezeti értékelés elkészíttetését szükségesnek ítélte meg.
Mindemellett felhívta a figyelmet a jelen eljárás megismétlésére.
Az állami főépítészi vélemény értelmében a tervezési program és a tervezési terület
módosult, ezért az ún. előzetes tájékoztatást és a környezeti értékelés elkészíttetésével
kapcsolatos előzetes véleménykérő levelünket újból megküldjük az érdeket szerveknek.
Ezért kérjük a mellékletben szereplő az új programmal kapcsolatban újbóli adatszolgáltatását
és nyilatkozatát a terv várható környezeti hatásainak, következményeinek feltárását
tartalmazó környezeti értékelés elkészíttetésének szükségességéről és annak szükséges
tartalmáról.
A korábban megküldött levélben foglaltakkal eltérően a jelen tervmódosítás során
Balatonberény Község Balaton-part és a Hétvezér utca között fekvő 657/20, 658/3, 660/17
hrsz, valamint a 660/18-19 hrsz területek kerülnek településközpont vegyes (Vt)
területfelhasználásba és új Vt építési övezetbe átsorolásra, lakórendeltetés elhelyezésének
céljával, a meglévő beépítési paraméterek megtartása mellett.
Az alábbiakban felsorolásra kerülő jogszabályi előírások alapján kerülhetnek a 657/20,
658/3, 660/17 hrsz, valamint a 660/18-19 hrsz területek településközpont vegyes (Vt)
területfelhasználásba átsorolásra, azzal, hogy a TRE módosítás során csak az új
területfelhasználási besorolás szerint elhelyezhető rendeltetések módosíthatók, a
meglévő beépítési paraméterek nem!
A 657/20, 658/3, 660/17 hrsz, valamint a 660/18-19 hrsz területeket „a balatoni vízpartrehabilitációs szabályozás követelményeiről” szóló 283/2002. (XII. 21.) Kormányrendelet,
valamint az 1/2005.(I.7.) TNM rendelet „Balatonberény vízpart-rehabilitációs tanulmányterve”
tervlapja ún. „részlegesen összevont területfelhasználási egység”-ként határolja körbe.
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A kormányrendelet szerint az ekként lehatárolt területek a
6.§ (3) A vízpart-rehabilitációs tanulmányterv által kijelölt
b) részlegesen összevont területfelhasználási egységen belül a településrendezési terv a
hétvégi házas üdülőterület, a kertvárosias lakóterület és a gazdasági terület kivételével az
(1) bekezdésben felsorolt bármilyen építési övezetet, övezetet kijelölheti.
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény 71.§ (5) bekezdés:
71.§ (5) Településrendezési terv készítése vagy módosítása során a beépítésre szánt területnek
a Balaton vízparti területeivel érintett területén – az e törvény hatálybalépésekor hatályos
településrendezési tervben kijelölt építési övezetre vonatkozóan – az építési övezet előírt
megengedett legnagyobb beépítettség és beépítési magasság mértéke a
területfelhasználási egység változása esetén sem növelhető, kivéve, ha az e törvény
felhatalmazása alapján a Balaton vízparti területeire vonatkozó sajátos településrendezési
és építési követelmények tárgyában kiadott kormányrendelet ettől eltérően rendelkezik.
Fentiek alapján tehát jelen TRE módosítás csak a településközpont vegyes (Vt)
területfelhasználásba történő átsorolást és a területre megállapított új Vt építési övezetben
elhelyezhető rendeltetéseket foglalja magába, a területre jelenleg hatályos beépítési
paraméterek nem módosíthatók, illetve nem növelhetők.
Összefoglalva tehát a területekre jelenleg hatályos beépítésintenzitás (beépíthetőség,
épületmagasság, zöldfelület) nem kerül módosításra. Módosítást csupán az
elhelyezhető rendeltetések köre jelent, amely az üdülő rendeltetés helyett
lakórendeltetés lesz.
A tervezési programot lásd jelen levél mellékletében!
Jelen levél tárgyában a TRE módosítás mellett a településképi dokumentumok
(TAK:Településképi Arculati Kézikönyv a TKr: Településképvédelmi rendelet) módosítása is
szerepel, kérjük észrevételét ezzel kapcsolatban is. Jelenleg a módosítással érintett területek
a TAK-ban és a TKr-ben ún. Vegyes területek karakterű területként lehatároltak.
BALATONBERÉNY HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI AZ ALÁBBIAK:
 Településszerkezeti terve - 2/2019.(I.8.) K.t. határozat,
 Helyi Építési Szabályzat - 1/2019.(I.9.) önkormányzati rendelet,
 Településfejlesztési koncepció - 34/2017.(III.30.) K.t. határozat.
Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési
eszközök, és a településképi dokumentumok módosítását megalapozó döntéséhez
Telepítési tanulmánytervet készíttet, amelyet követően kezdi meg a TRE módosítás
elkészíttetését. A Telepítési tanulmányterv készítéséhez viszont elengedhetetlen a jelen
tájékoztatásra visszaérkező észrevételek és adatszolgáltatások figyelembevétele.
A településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítás egyeztetési eljárását egy
eljáráson belül kerül lefolytatásra, a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézmények 36. § előírása szerinti teljes eljárással.
A teljes eljárás jelen a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 37.§-a szerinti ún. előzetes
tájékoztatási szakasszal kerül megkezdésre.
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TERVEZÉSI PROGRAM

SZABÁLYOZÁSI TERV - KIVONAT
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Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019.(I.9.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról
- HÉSZ KIVONAT27.Intézmény terület (Vi) előírásai
32.§ (1) A Szabályozási terven Vi jellel jelölt építési övezet elsősorban igazgatási, hitéleti, nevelési, oktatási,
kulturális, kereskedelmi, vendéglátás, szállás rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.
(2) Intézmény terület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.
(3) Intézmény terület építési övezeteiben álla artó építmények nem helyezhetők el.
(4) Intézmény terület építési övezeteiben a klímaváltozás hatáskompenzálása érdekében a telkek
zöldfelülete háromszintű növényállománnyal telepítendő.
33.§
(5) Az Vi-5 építési övezetben az alábbi előírásokat kell betartani:
a) Beépítési mód:
szabadonálló
b) Kialakítható legkisebb telek területe:
1500 m2
c) Kialakítható legkisebb telekszélesség:
30 m
d) Legnagyobb beépítettség:
50 %
e) Legkisebb zöldfelületi arány:
30 %
f) Legnagyobb épületmagasság:
12,5 m
g) Az épület legmagasabb pontja:
18 m
h) A telkeken belül:
ha) az előkert
5m
hb) az oldalkert
6m
hc) a hátsókert
8m
i) Az építési övezeteiben az épület kizárólag szállás, vendéglátás, kereskedelem,
közösségi szórakoztató és sport rendeltetést tartalmazhat.
j) Az épületekben telkenként legfeljebb egy, a használó vagy a személyzet számára
szolgáló lakás helyezhető el.
(6) Az Vi-6 építési övezetben az alábbi előírásokat kell betartani:
a) Beépítési mód:
szabadonálló
b) Kialakítható legkisebb telek területe:
1200 m2
c) Kialakítható legkisebb telekszélesség:
40 m
d) Legnagyobb beépítettség:
40 %
e) Legkisebb zöldfelületi arány:
30 %
f) Legnagyobb épületmagasság:
7,5 m
g) Az épület legmagasabb pontja:
12 m
h) A telkeken belül:
ha) az előkert
5m
hb) az oldalkert
4m
hc) a hátsókert
8m
i) Az építési övezeteiben az épület kizárólag szállás, vendéglátás, kereskedelem,
közösségi szórakoztató és sport rendeltetést tartalmazhat.
j) Az épületekben telkenként legfeljebb egy, a használó vagy a személyzet számára
szolgáló lakás helyezhető el.
31.Üdülőházas terület
37.§ (1) Az üdülőházas üdülőterületen kettőnél több üdülőegységet magába foglaló üdülő rendeltetésű épület,
üdülőtábor és kemping alakítható ki.
(2) Üdülőházas üdülőterület építési övezeteiben a klímaváltozás hatáskompenzálása érdekében a telkek
zöldfelülete háromszintű növényállománnyal telepítendő.
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(3) Az Üü-1 építési övezetben az alábbi előírásokat kell betartani:
a) Beépítési mód:
b) Kialakítható legkisebb telek területe:
c) Kialakítható legkisebb telekszélesség:
d) Kialakítható legkisebb telekmélység:
e) Legnagyobb beépítettség:
f) Legkisebb zöldfelületi arány:
g) Legnagyobb épületmagasság:
h) Az épület legmagasabb pontja:
i) A telkeken belül:
ia)
az előkert
ib)
az oldalkert
ic)
a hátsókert

szabadonálló
3500 m2
40 m
80 m
20 %
40 %
8m
12 m
5m
4m
8m

A TERVMÓDOSÍTÁS PROGRAMJA, KONCEPCIÓJA
A tervezett TRE módosítás során az egyes területek településközpont vegyes (Vt)
területfelhasználásba és építési övezetbe kerülnek. Az egyes Vt építési övezetekben az
üdülő rendeltetés helyett a lakórendeltetés lesz elhelyezhető. A területekre jelenleg hatályos
beépítési paraméterek megtartása mellett! Azaz az egyes építési övezetek által jelenleg
biztosított beépítésintenzitás nem változik jelen módosítás során!
Az egyes módosítással érintett területek adatai, fejlesztési koncepciói:


657/20 hrsz– volt Vas megyei Gyermeküdülő területe: „kivett üdülőépület”, telekterület: 15 903 m2
tervezett fejlesztés: üdülőrendeltetés helyett a területen lakórendeltetés (150 lakás) tervezett, a
területen szállás, vendéglátás, szolgáltatás rendeltetések is tervezettek.
A terület korábbi területhasználata: a volt gyermeküdülőben egyszerre 300 gyerek nyaralása, illetve
alkalmazottakkal együtt 350 fő ott tartózkodása volt megoldva. Nyári szezonban 1500 gyerek
üdültetése történt e területen.



658/3 hrsz – volt általános iskola és gyermekotthon: „kivett beépítettlen terület”, telekter.: 26 161 m2
tervezett fejlesztés: üdülőrendeltetés helyett a területen lakórendeltetés (200 lakás) tervezett, a
területen szállás, vendéglátás, szolgáltatás rendeltetések is tervezettek.
A terület korábbi területhasználata: a területen állami gondozottak nevelőotthonának általános
iskolája működött bentlakással. Az állandó létszám alkalmazottakkal együtt 260 fő (gyerek létszám
kb. 120 fő volt, az alkalmazottak létszáma 120 fő, 4 db szolgálati lakás kb. 15 fő) volt.



660/17 hrsz – beépítés nélküli, „kivett” terület, telekterület 5 629 m2
tervezett fejlesztés: az intézményi építési övezet által meghatározott szállás, vendéglátás,
kereskedelem, közösségi szórakoztató rendeltetések helyett a területen lakórendeltetés (50 lakás),
valamint a hatályos rendeltetések közül a sport rendeltetés keretében gyermek vizes játszópark
tervezett.



660/18 hrsz: „kivett beépítetlen” terület, telekterület: 676 m2
tervezett fejlesztés: a területen a hatályos beépítési előírások szerinti rendeltetések nem változnak,
illetve a telkenként elhelyezhető 1 db szolgálati lakás rendeltetés, telkenként 1 lakó rendeltetésre
módosul.
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660/19 hrsz: „kivett beépítetlen+ terület, telekterület: 645 m2
tervezett fejlesztés: a területen a hatályos beépítési előírások szerinti rendeltetések nem változnak,
illetve a telkenként elhelyezhető 1 db szolgálati lakás rendeltetés, telkenként 1 lakó rendeltetésre
módosul.



660/20 hrsz: „kivett lakóház, udvar”, telekterület: 642 m2
tervezett fejlesztés: a területen a hatályos beépítési előírások szerinti rendeltetések nem változnak,
illetve a telkenként elhelyezhető 1 db szolgálati lakás rendeltetés, telkenként 1 lakó rendeltetésre
módosul.
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