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Tisztelt Kiss lstván úr!&nbsp;Az Zánka 1054/41hrsz ingatlan beépíthetőségeaz alábbi: &nbsp;Telepúlésközpont ,
Ve8yes terület9.§.14, A településközpont Ve8yes terület több önálló rendeltetési egységet ma8ába fo8lalóelsősorbah
központi i8az8atási, e8és2ségúgyi,oktatási, szórakoztató, kulturális, kereskedelmi,szolgáltató gazdasá8i, sport, lakó
épületek elhelyezésére szolgá1.15, A településközponti Vegyes terúleten az oTÉK 16.§ (2), (3), (4) bekezdései szerinti
épületekhelyezhetők el, kivéVe: parkolóház é§ üzemanyagtöltó oTÉK(2) A telepüIésközpont területen elhelyezhető
épület - a lakó rendeltetésen kíVül-:a) igazgatási, iroda,b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,c)a terület azon részén,
amelyben a gazdasá8i célúhasználat az elsődle8es egyéb közösségi szórakoztató,d) hitéleti, nevelési, oktatási,
egészsé8ügy;, szociális,e) kulturális, közössé8is2órakoztató és0 sportoTÉK(3) hatályon kívüloTÉK(4) hatályon
kíVül&nb§p;16, Az Vt öVezet építésitelkeinek kialakítása és beépítése50rán alkalmaZandó paramétereket
aköVetkező táblázat szerint kell meghatáro2ni:öVezetijel: Vt-2, le8kisebb beépíthető telek: 80om2, (nem kell
vizs8álni, mert már kialakult)kialakítható telek le8kisebb s2élessé8e20m ínem kell Vizsgálni, ínert már
kialakult)beépítésmódja: oldalhatáros le8nagyobb beépítésmértéke30% legna8yobb építménymaga55ág
4,5m&nbsp;3, A Vt-l jellel ellátott telepúlésközpont Vegyes területen épületek szabadon álló beépítésimóddal
helyezhetők el. A Vt 2 jelleI ellátott településközpont Ve8yes területen az épületekoldalhatáron álló beépítési
móddal helyezhetők el. Elhelyezésük megléVő Vagy kialakítandó,egyedi építésitelkekentórténhet min. 7 méteres
előkertte1.4, Az Új ifltézmények létesítéséVelegyidejűle8 az oTÉKszerinti parkolási i8ényt telken belülkell biztosítani,
de amennyiben a kialakult állapot miatt ez nem lehetsé8es, akkor aZönkormányzati parkolási íendeletben foglaltak
szerjnt kell me8oIdani,5, A Vt öVezetben állattartá5 céUára szolgáló épületek, építményeknem építhetók,6. Az
épületek csak ma8astetőVel létesíthetők. A fő töme8et me8határozó tető hajlásszöge 35. nál alacsonyabb, 45hél
meredekebb nem lehet, kivéVe a Vt-k övezetben, ahol a kialakultszerinti lehet, Égetett a8yagcserép ill, ahhoz színben
és formában alkalmazkodó e8yéb hé]alásalkalmazható, Nem alkalmazható táblás lemezfedés, A ha8yományos szürke
palaÍedés csak amegléVők pótlására és annak folytatásaként alka'mazható. A Vt-k öVezetben ettől eltéró islehet, de
csak a műemléki hatóság engedélye alap.ián.7, Az öVezet telkeit a helyben kialakult anyag és formavjlágú max. 14o
cm ma8as kerítéssellehet bekeríteni. Az optikai zártsor biztosítása esetén a kialakult állapothoz kell illeszteni atömör
kerítést.8. A településközpont vegyes óVezetben a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírásokvonatkoznak:a. az
e8yes telkek területének legalább 40 %-át zőldfelületként kell kialakítani,b, a telkek zöldfelüJettel boritott ré5zének
legalább felét háromszintű (8yep- cserje- éslombkoronaszint e8yüttesen), Vagy kétszintű (8yep- és cse.jeszint
együttesen) nöVényzetalkalmazásáVal kell kialakítani,c. a parkolók telken belúlis íásítva alakítandók kij 4
parkolóhelyenként le8alább 1, legaiábbkétszer jskolázott fa telepítendő,d, aller8iát okozó, illetve termésükkel
szemetelő, Valamint méígező nöVények nem ültethetők,e. ú]' közintézmény (pl. óvoda, iskola, szociális otthon)
kialakítása, ill. me8lévő közintézményátalakítása esetén az e ngedé lyezési te rvne k az intézménykert kialakítására
Vonatkozóankertépítészeti tervet kell tartalmaznia. A kertépítészetilerVnek le8alább kertrendezé§i tervet(léptéke M
1:200), nÖVénykiÜltetésatervet, tereprendezésitervet, a tervezett kertilétesítményekrészletrajzait és műleírást kell
tartalmaznia,f, intézményi létesítményekhasználatbaVételi engedélye kizáróla8 abban az esetben adhatóki, ha a
kertépítészetiterV s2erinti nöVénytelepités me8történt.&nbsp;A 5zabályozás lehetőVé teszi autójaVító épúlet
építését.
Épület elhelyezés: déli csatlakozó Utcától 7,oom, északi úttól: 6,00, keleti irányba o,o0-3,oom
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Tárgv: vételi szándé} lejelen$se
T§ztelt Cím!

Áluiírott Kiss István, minia B§la1o! Car Kft. tulajdonosa és üg}.vezetője ezúton kívánom jelezni a
Tszte]t Ónkormányeat felé vét§:§zándékomal a B25t Záí|ka t054l4L sz. teleke vonatkozóan.
Mina azt már koníbbi kód§'!§&ben is j€lezie;§, vá]}alkoaísom számára - elsősorban Zál&a
község ied1l91,én - oiyan e)ldó telket keresgk,mely aulószeleiő műhelyem bővítéséhez".
fejlesztéséhez:negfelelő tulajdoaságol*at rendelkegik,.]§émeth Balázs főépítésszeiegyeztefué., a
fenti telek elheiyezkedésében, m§tében es besod;isilág is alkalmas lehet a kitűzött céIJaim
megvalósításá ra.
Ezéx kóraóm a Yjsz€ll

Képviselőtesdiletet a szóban forgó te]ek eladási árának meghatáIozására..

iir,.inegiáltapításáná] vegyék ftgyelembe, hogy mint vevó megfelelek a
út képező építésitelkek eladásl eiveilól szóló 3/2007 (II.02) rcndelel
4. p0ftja szerbíi&§d,l|ézrrr&i:€ jogositó feltételeknek miszeri'l:
názásláa§ak .va]i§ir§,}yikének munkahelyteremtő vállalkozása van Zánlrán, vagy üyet
"az igéaylő bázaxáií.a]<
kíván l&rehozni ,, Az íg' tidlútó kedvezmény az eladási ár 80%-a.
vlállalni tudóm a fenti rendelet 2. po§iátarl kilételkéüt előínákat is, n1d.y §reriüi a megvásárolt
telken a beépítésrem€gjelölt határidőrg az ópi§nétryt felépítemés - annak elidegenítési tiJalma
mel]ett - vállalkozói tevékenységemet lega]ább tíz évig olt folylalom.

A fenti adható kedvezmények figyelembe véieili§el,va§y arélhril a vételi ajánlatom
1.000.000,-HUr
- azaz Egymillió forint
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/ni.a TBZte]t Képviselőtestiilet figyelmét, hogy cégem a Ba]atolr Car Kft már
Záiilia.tózség terúletér, melyen - amennyiben az let§;Éges - a jövőben sem
kiy§§a']a változta&i.. Ké:em vegyék íigyelembe, hogy a teiek vételárál }r&ill,
lt&ill, a Balaton Car Kft.
ré§éó1 befotyó iparűzési és egyéb adók abogy eddig, a jövőben is biztos bevételi Joxás!
jeIenüetnek az Önkormányzat számá16,
A korábban benpijtott látván}tefir.,al3lrján Ónöt rs_: lqeggyőződhettek róla, hogy a fejlesztés cól.ja
egy európai szi6.ú cgqmok lei4lílése meJy mcgjelenésébcn ris szolgáltatásait tekintve i5 mindenben
igazodik a

Bízva vételi ajánlatom pozitív elbínálásában maradok tiszte]e$§l:

Kiss István
Ba]alton Car Kft.

B25I Zánka
Rákóczi u. 96.
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