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Tisztelt Filep láiklós Lajos!

Á Bataton-törvény fethatálmazása aLapján 2oo5_ben jóváhagyásra került minden Balaton-p:rúlblepülés
vízpart-rehabilitációs tanulmányterve. Az etköVetkezendő időszakban kózpontj forrás hjányában várhátóan i§mét tolódjk a Vízpart-rehabilitácjós tanUlnránytervek felütvjzsgátatának megindítása,
azonban a Balaton törvény 20]3, júnju§ 1-tól hatáLyos módosítása Lehetőséget bjztosít az

Önkormányzatnak

a

Vízpart-rehabilitációs tanutmánytew módositásának kezdeményezésére,

amennyiben az megatapozott javaslaton alapuL, s nem ütközik jogszabáttyal.

terv jelentősége, hogy ez atapján kell a parti területeket a tetepüLésrendezésj
eszkózökben szabátyozni, A jeien á(lapotot vizsgátva azt tapasztaLjuk, hogy több ellentmondás
jetentkezik a vízpart-rehabilitációs terv, a településrendezési eszköZök, a válós áLlapot (megtevd
terütetfelhasznátás, tulajdonVjszony, íöldhivata(i á(tapot), jLletve az önkornrányzati és a fejleszté5i
szándékok között.
A vizpart-rehabiLi!ácjós

lrodánk több Balaton partj telepüIés esetében Vjzsgálta részletesen a vízparti terü(€teket. Ez alapján
vi(ágossá Vátt az Önkormányzát számára, hogy hot fogatmazódhat meg otyan reális módosításj i8ény,
ami aLapján a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv módosítása kezdeményezhető, Ezt követően több

Önkormányzat megbizásábóL készítettükető a Vízpart-rehabititációs tanutmányterveket, mety a
szúkséges minjszteri rendelet módosítását támasztja a(á,

Terrnészetesen az Önkormányzat a napi fetadatok mellett nem minden esetben tud keltő energiát
fordítani e távtatj tervre. Ehhez ajánljuk fel segitségünket, Tetepülésrendezéssel és terütetfejtesztésseL
foglalkozó lrodánk a Vonatkozó rendelet módositásáért feLeLós - Mjni§zteretnökséggel egyeztetett,
kidolgozott módszertan atapján Vállalja az eLlentnrondásokat tartalmazó területek fettárását, ittetve
igény esetén a vízPart-rehabilitációs tanulmányterv íhódosításához szükséges megalapozó terv
kidolgozását.

A vöIgyzugoly Műhely Kft. számos hetyen do(gozik az ország terütetén, így a BáLaton környékén is,
Több mjnt 20 éve foglalkozunk tetepülésrendezésj tervek készíté§éVe(,továbbá önálló
teLepütésfejlesztési koncepciók, integrált tetepülésfejtesztésj stratégják, részletes szabátyozási tervek,
beépítésijavastatok készítései5 profitunkhoz tartozik,

Referenciáink megtekinthetóek a !!!]!.!Zo.b! jnternetes oldalon. Amennyiben telepútésrendezésset,
VÍzpart-rehabihtácjós tanulmányterwet kapcsotatos kérdése, probténrája akad, vagy irodánk munkája
íetke(tette érdektődését, kérem, keressen meg az atábbi elérhetóségek egyjkén!
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Budapest, 2014. november 21,
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