Filep Miklós polgármester úr részére
Zánka Közös Önkormányzati Hivatal
8251 Zánka
Fő utca 29
Tárgy : Tervezett turisztikai beruházás bejelentése, Telepítési tanulmányterv benyújtása, kérelem
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!
Szíves tájékoztatás és bemutatkozás céljából bejelentem, hogy 2014. október folyamán megvásároltam
a Tusakosi dűlőben fekvő 013/9 és a 013/36 hrsz. közötti, 28 darab kültéri ingatlant. A 28 ingatlan
együttesen 6,5 hektár területű, melynek mezőgazdasági értéke elenyésző (szántó 7‐es).
A fenti ingatlanok összevonását követően ‐ az Önkormányzat szíves támogató egyetértése esetén ‐
olyan turisztikai beruházást kívánok végrehajtani, mely minőségi szálláshely szolgáltatásra alkalmas,
figyelembe veszi az Országos, Balatoni és Helyi településrendezési előírásait, és különösen tekintettel
van a táj jellegére, a táj védelmére. Hangsúlyozni szeretném,, hogy kis befogadó képességű
üdülőterületet tervezek, szó sincs klasszikus szállodáról, a területet nem terheli, nem alakítja át
jelentősen.
A turisztikai fejlesztést a beadványomban részletesen ismertetem.
Kérés
A beruházás megtervezése és az engedélyezés megkezdése előtt szükséges az ingatlan besorolásának
megváltoztatása, így jelen beadványomban azzal a kéréssel fordulok a T. Önkormányzathoz, hogy a
csatolt részletes T ELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV beadványomban foglaltak megvitatását tűzze napirendre,
és hozzon döntést a kérelmemben foglaltakban.
Az elképzeléseim és terveim szinte teljes egészében összhangban vannak a T. Önkormányzat legújabb
területrendezési tervével.
Sajnálatomra korábban nem volt lehetőségem, mint tulajdonosnak az Önkormányzati tervezésbe
időben beleszólni, javaslatokat megfogalmazni, illetve kérést előterjeszteni, miután a területnek csak
most lettem tulajdonosa.
A legfontosabb kérdés az, hogy a T. Testület hozzájárul‐e ahhoz, hogy a "Zánka kapuja" kiemelt
megjelenésű területén egy igen színvonalas megjelenésű, nagyobb részben turisztikai hasznosítású
üdülőház és kiszolgáló létesítmény, kisebb részben "barackos" ültetvény (71‐es út melletti terület)
létesüljön, az önkormányzati elképzelésekkel összhangban.
A kérés arra vonatkozik, hogy a jelenlegi tisztán 100%‐ban mezőgazdasági hasznosítás, gazdasági
épülettel besorolás ‐ szíves egyetértésük ‐ esetén – különleges, cca. 50 %‐ban turisztikai, 50 %‐ban
mezőgazdasági (gyümölcsös) besorolást kaphasson.
Ehhez a 6,5 hektáros terület egyedi besorolása válik szükségessé, azaz elnevezésében a
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ezért javasoljuk annak kiegészítését:
"Kr", azaz különleges rendeltetésű, idegenforgalmi, rekreációs terület” övezettel.
A vonatkozó előírásokra az alábbi javaslatot tesszük:













A területen az üdülést, pihenést, sportolást szolgáló építmények, valamin az ezek és a
terület fenntartásához szükséges gazdasági, és a személyzet számára szolgálati lakás
helyezhető el.
Az övezetben kialakítható telek minimális nagysága: 6,0 ha.
A beépítés módja: Szabadon álló.
A beépítés mértéke: 1,0 %.
A kialakított zöldfelület aránya: legalább 80,0 %, a 71. sz. főút mentén legalább 50,0 méter
széles sávban intenzív növénykultúra kialakításával.
Az építmények építménymagassága: legfeljebb 6,0 m.
Az épületek maximális szélessége: 24,0 m lehet.
Az építési hely határvonalai: az előkert nagysága az összekötő úttól számított: 30,0 – 70,0
m közötti terület, oldalkert:10,0 m.
A parkolók telken belül is fásítva alakítandók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1, legalább
kétszer iskolázott lombos fa telepítendő.
Kerítés kizárólag drótfonatból alakítható ki, mely növényzettel takarható.
Épület kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő anyaghasználattal, tájba illő
építészeti kialakítással. A magastető hajlásszöge 35° és 45° között lehet.

Álláspontom szerint a kért hasznosítással biztosítható a leginkább






a "Zánka kapuja" igényes és színvonalas megjelenése (nincsenek gazdasági kinézetű épületek,
tárolók, gépállomás, stb.),
a turizmus fejlesztése ‐ mely nemzeti érdek is,
a nagyobb vendéglétszám Zánkán (üzletek, éttermek, strand stb. forgalomnövekedése),
turisztikai célú pályázati források elérése,
az Önkormányzat részére magasabb adóbevételek elérése.

Melléklet: Telepítési tanulmányterv Zánka község településrendezési eszközeinek
Tusakos‐dűlő területét érintő módosítása tárgyában
Szentantalfa, 2014. december 9.
Tisztelettel
Vásony Sándor
8272 Szentantalfa
Barcfa dűlő 045/2
Mob. tel.: 06‐309315969
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1.

BEVEZETŐ:

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (Továbbiakban: Eljr.) 15. §‐ban megfogalmazottak alapján
telepítési tanulmánytervet kell készíteni a településrendezési szerződés előkészítéséhez.
A telepítési tanulmányterv és a beépítési terv tartalmi követelményeit az Eljr. tartalmazza, mely
szerint a tervezési feladat jellegének megfelelően egyes tartalmi elemek összevonhatók vagy
elhagyhatók. Mindenképpen tartalmaznia kell azonban a beépítés javaslatát, a telkeken belüli és a
határoló közterületek, zöldfelületeinek és szabadtereinek kialakítását, közlekedési és parkolási
rendjét, és közműveinek felszíni építményeit.
A telepítési tanulmányterv Vásony Sándor megbízásából készül a Zánka község Tusakosi‐dűlőben
található birtokára. Célja tervezett beruházás és a tervezési terület vizsgálata, a megvalósításához
szükséges feltételek feltárása, szakmai javaslatok megtétele, a várható hatások vizsgálata és
beruházást megalapozó képviselő‐testületi döntés megalapozása.
2.

A BERUHÁZÁS CÉLJAINAK ISMERTETÉSE:

A területen tulajdonosa kis befogadó képességű, turisztikai szolgáltatást nyújtó üdülőházat,
kiemelt minőségű szálláshelyet kíván létesíteni, azaz falusi vendéglátás céljait szolgáló
létesítmények megépíthetőségéhez kéri a terület átminősítését.
A beruházó három éves szálláshely szolgáltatási tapasztalattal rendelkezik. Szentantalfa településen
található üdülőházában a 2011‐2014‐ig terjedő időszakban mintegy 2600 vendégéjszakára nyújtott
szolgáltatást, legfőképp nyugat európai vendégek számára. Tapasztalatai szerint jelentősen
megemelkedett az érdeklődés a svéd és a többi skandináv országokból a térség iránt. A növekvő
turisztikai igény kielégítéséhez minőségi szálláshelyeket, és minőségi szálláshely szolgáltatást kell
nyújtani, ennek a célnak az érdekében döntött egy, Zánka község területén tervezett turisztikai
beruházás megvalósításáról.
Az üdülőház a tervek szerint a vendégek zavartalan pihenésének biztosítása érdekében a
lakóterülettől távol eső nagy területű birtokon helyezkedik el, melyet jellegzetes Balaton‐felvidéki
táj vesz körbe, és kiváló a panorámája a Balatonra. Az üdülő önállóan bérbe vehető, kis befogadó
képességű (maximum 8 szobás) létesítmény, melyhez sport és üdülési célú létesítmények
tartoznak.
3.

AZ ÉRINTETT INGATLANOK TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERVE
a) AZ ÉRINTETT TERÜLET RÖVID BEMUTATÁSA:

A tervezési terület a Balaton‐felvidéken, Zánka település keleti felén, a lakóterülettől keletre található
Tusakos dűlőben, külterületen helyezkedik el. Megközelítése egyrészt a 71. számú főútról, másrészt a
7313 sz. Zánka‐Gyulakeszi összekötő útról lehetséges. A terület és tágabb környezete jelenleg gyepként
hasznosul, kisebb facsoportokkal szegélyezve.
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A terület elhelyezkedése ‐ Részlet Zánka Község Településszerkezeti tervéből
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b) AZ ÉRINTETT INGATLANOK ISMERTETÉSE
A munka során a Földhivatal által nyilvántartott alapadatok kerültek felhasználásra.
Hrsz
013/9
013/10
013/11
013/12
013/13
013/15
013/16
013/17
013/18
013/19
013/20
013/21
013/22
013/23
013/24
013/25
013/26
013/27
013/28
013/29
013/30
013/31
013/32
013/33
013/34
013/35
013/36
013/44
Összesen: 65 213 m2

Terület (m2)
3655
319
280
1715
797
1053
320
6381
1499
620
6003
997
576
3213
1054
1907
1753
3016
5017
450
3196
2408
1626
1268
4785
2071
4929
4305

A telkek területe összesen ~6,5 ha, ugyanakkor nem alkotnak teljesen összefüggő területet, egy
572 m2 –es szalagparcella, a 013/43 hrsz‐ú ingatlan a birtokba ékelődik, megvásárlására a
közeljövőben kerül sor.
A tervezéssel érintett ingatlanok művelési ága szántó 7‐es minőség (1‐es a legjobb, 8‐as a
legrosszabb). Magyarországon az átlagos termőföld minősége 16 AK (Aranykorona), a szóban forgó
terület mezőgazdasági értéke 5,6 AK. Jelenlegi használatuk alapján kaszálással fenntartott gyep
területek, évtizedek óta hasznositatlan.
Lejtési viszonyai alapján tágabb környezetével együtt lankás, dél felé lejtő terep jellemzi, az északi
telekrészek jobban, a déli kevésbé intenzív lejtésűek. A tervezési területtől keletre lévő terület
domborzati viszonyai változatosabbak, nyugatra, az árok szomszédságában egyenletesebb lejtésű.
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c) TELEKSTRUKTÚRA, TÁJKÉPI ADOTTSÁGOK
Az ingatlanok nagysága változó, azonban a két feltáró út között a teljes tömbön végigfutó hosszú,
igen keskeny parcellák jellemzik. Szélességük ~ 1,0‐17,0 méter között változó, hosszuk átlagosan 370
m.
A telkek egységes képet
mutatnak, összefüggő területek,
használatuk és tájképi adottságaik
is
azonosak a keleti, nyugati
szomszédságában
található
területekétől.
A
folytatott
gazdálkodás során is egységesen
kezelték a területet.
Kiváló a kilátás a terület
északi,
magasabb fekvésű részéről az
északi
irányban
a
Tagyon‐hegyre,
valamint dél felé a Balatonra. A
közeli
lakott területek látványát az árok
mentén
húzódó fás‐cserjés vegetáció
takarja
el.
A vizsgált terület kellemes
látványú, értékes tájképi eleme a terület déli határát is kijelölő, valójában a 71. számú főút mentén
telepített kétoldali fasor. Jellemzően közönséges mandula (Amygdalus communis) alkotja, a hiányzó,
kiöregedő egyedek pótlása azonban számos faj, pl. kőris (Fraxinus sp.), tölgy (Quercus sp.)
alkalmazásával történt.
A területtől északra, a határoló út mentén található néhány kisebb facsoport, jellemzően a
mélyebb fekvésű vagy gazdálkodásra alkalmatlan peremterületen.
d) MEGKÖZELÍTÉSE, KÖZMŰ‐ELLÁTÁS
Megközelítése a 71. számú főútról, valamint a 7313 sz. Zánka‐Gyulakeszi összekötő útról
lehetséges. Kiépített behajtó nem készült.
A terület közművekkel ellátatlan. A határoló utak mentén sekély nyílt csapadékvíz elvezető árok
található.
e) A TERÜLETRE VONATKOZÓ BTV. ELŐÍRÁSOK
Az egyes területekre vonatkozó fejlesztési lehetőségek
szabályait és az építés rendjét Zánka Község Helyi Építési
Szabályzata határozza meg, mely a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló
2000. évi CXII. Törvény (Továbbiakban: Btv) törvényi keretein
belül mozoghat. Ezért érdemes megvizsgálni a magasabb
rendű jogszabály vonatkozó megállapításait.
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A tervezési területet a Btv. alapvetően általános mezőgazdasági területbe sorolja, valamint az alábbi
védelmi övezetek érintik a területet:
• Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
• Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete
A terület környezetében hasonló adottságú mezőgazdasági területeket, tőle észak‐keletre és délre is
turisztikai fejlesztési célú területet (az ábrán barna színnel) jelölt ki a Btv.
A Btv. az általános mezőgazdasági terület (sárga színnel jelölt) övezetére vonatkozóan az alábbi
előírásokat állapítja meg:
39. § (1) Az általános mezőgazdasági terület övezetén (M‐1):
a) szántóművelési ágban lévő területen 20 ha alatti
telekméret esetén épület nem létesíthető;
b) szántóművelési ágban lévő területen 20 ha és azt
meghaladó telekméret esetén a terület rendeltetésszerű
használatát szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület
építhető, és a beépített alapterület a telek a 0,3%‐át, és az
1000 m2‐t nem haladhatja meg;
c) gyepművelési ágban lévő területen 5 ha alatti
telekméret esetén épület nem létesíthető;
d) gyepművelési ágban lévő területen 5 ha és azt
meghaladó telekméret esetén hagyományos, almos
állattartó, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a
beépített alapterület a telek 1%‐át és az 1000 m2‐t nem haladhatja meg;
e) szőlőművelési ágban lévő területen ‐ a g) pontban foglaltak kivételével ‐ 2 ha alatti telekméret
esetén épület nem létesíthető;
f) a szőlőművelési ágban lévő területen ‐ a g) pontban foglaltak kivételével ‐ 2 ha és azt
meghaladó telekméret esetén a szőlőtermelést, borászatot és a borturizmust szolgáló, a
lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 2%‐át, és a 800 m2‐t nem
haladhatja meg;
g) a Balaton jogi partvonalával nem érintkező, szőlőműveléssel hasznosított 2 ha alatti területű
telkekkel rendelkező tulajdonos ‐ ha az egy borvidéken lévő telkeinek összterülete 5 ha‐nál nagyobb
‐ a szőlője művelésével, fel dolgozásával, illetve ehhez kapcsolódó (nem szállodai célú)
borturizmussal összefüggő építési tevékenysége engedélyezhető csak az egyik, a nemzeti park
területének természeti és kezelt övezetén kívül lévő telkén. A beépíthető terület nagysága a
beszámított telkek összterületének 1%‐át, egyúttal a beépített telek beépítettsége a 25%‐ot nem
haladhatja meg. Az 5 ha‐nál nagyobb összterület megállapításánál a kertgazdasági terület övezetén
lévő telkek is beszámíthatóak, de építési jogot e telkekre csak a kertgazdasági terület övezeti
előírásai szerint lehet szerezni. Az építési jog megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem került
telkekre telekalakítási és építési tilalmat kell az építésügyi hatóság megkeresésére feljegyezni;
h) gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető;
i) gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha és azt meghaladó telekméret esetén a termelést,
feldolgozást szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek
1%‐át, és az egyes épületek alapterülete az 1000 m2‐t nem haladhatja meg;
j) épületet létesíteni csak a legalább 80%‐ban művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként
az a művelési ág fogadható el, amely a telek művelt területének 60%‐án meghatározó, azon a
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vegyes művelésű telken, ahol egyik művelési ág sem éri el a 60%‐ot, a legszigorúbb beépítési
szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó előírás szerint lehet építeni;
k) állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet ‐ a
lovasturizmus céljait szolgáló épület kivételével ‐ tómedertől legkevesebb 1000 méter, egyéb
felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni.
A lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak elhelyezéséről a településrendezési
eszközökben kell rendelkezni;
l) lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el;
m) a környezetvédelmi és tájképvédelmi szempontból nélkülözhetetlen mezővédő, útvédő
fásításokat a településrendezési eszközökben meghatározott módon kell telepíteni;
n) a vízfolyások menti 20‐20 méteres sávban megtelepedett fásszárú növényzet védelmét a
vízfolyások karbantartási munkáihoz szükséges feltételek biztosítása mellett kell megoldani.
(2) Új gazdasági telephely, birtokközpont legalább 2 ha területű telken alakítható ki ‐ parti és
partközeli településen az adott településhez tartozó, a sem partinak, sem partközelinek nem
minősülő településen pedig a birtokközpont építési helyéül szolgáló település és a szomszédos
települések közigazgatási területéhez tartozó ‐ legalább 50 ha összterületű, több telekből álló birtok
esetén. A magterület, ökológiai folyosó és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben
szabályozott területeken a birtokközpont nem alakítható ki. A beépített terület nagysága a birtok
összterületének 1%‐át és a beépített telek területének 25%‐át nem haladhatja meg.
(3)A majorok és gazdasági telephelyek gazdasági célú hasznosítását a településrendezési
eszközökben kell szabályozni gazdasági területként, ahol környezetre jelentős hatást nem gyakorló
gazdasági tevékenység folytatható.
(4) Az övezetben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
kormányrendeletben különleges beépítésre szánt terület települési területfelhasználási egységként
meghatározott területek közül a nagy bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésű kereskedelmi célú
területek kialakítása nem engedélyezhető.
A Btv. a felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny (zöld színnel
jelölt) terület övezetére vonatkozóan az alábbi előírásokat
állapítja meg:
„31. § A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület
övezete (SZ‐1) tekintetében az OTrT által meghatározott
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség‐védelmi terület
országos övezetre vonatkozó övezeti előírások és a felszín
alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet előírásai
mellett a következő előírások alkalmazandók:
a) korlátozott vegyszer‐ és műtrágya‐használatú,
környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés
folytatható;
b) új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep ‐ kivéve a biológiailag lebomló szerves
anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek),
valamint a hulladékátrakó állomás ‐ és vegyszertároló nem létesíthető.”
A Btv. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület (zöld színnel
jelölt) övezetére vonatkozóan az alábbi előírásokat állapítja
meg:
„26. § A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
övezete (T‐1) tekintetében az OTrT által meghatározott
országos jelentőségű tájképvédelmi terület országos
övezetre, valamint a térségi jelentőségű tájképvédelmi
terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó
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övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók:
a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
b) a művelési ág megváltoztatása, illetve a más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő
termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút
építése érdekében engedélyezhető;
c) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti
tervezés, mind pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni;
d) a kialakult geomorfológiai formák (hegygerinc, völgy stb.) megőrzendők;
e) országos jelentőségű védett természeti területen a kertgazdasági terület övezetébe is besorolt
területeken a 2700 m2‐nél kisebb telek nem építhető be, szántóművelési ágú területen építmény
nem helyezhető el;
f) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a tájképi
adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok
figyelembevételével történhet;
g) új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint
hulladékártalmatlanító ‐ kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további
felhasználásra alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), továbbá hulladékátrakó állomás
‐ nem létesíthető;
h) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik
kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai
követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi
szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani;
i) csarnok jellegű épület és reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető.”
f) A TERÜLETRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSOK
Zánka Község Helyi Építési Szabályzatáról és
Szabályozási tervét a 3/2008.(VII.01) sz.
rendeletével fogadta el, majd többször
módosította. A területet a szabályozási terv
általános mezőgazdasági terület (Má‐3)
övezetébe sorolja.
A mezőgazdasági
általános előírások:

területekre

vonatkozó

‐ lakókocsi, lakókonténer, egyéb mobil jellegű
építmény a mezőgazdasági területeken még
átmenetileg sem helyezhető el.
‐ Gazdasági földdel borított pince föld felett
lévő épületrész nélkül is megépíthető.
‐ az egyes övezetekben elhelyezhető épületek kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő,
tájbaillő építészeti kialakítással, magastetővel létesíthetők.
‐ a 100m2‐nél nagyobb homlokzati felületek tagoltan alakíthatók ki.
‐ az épületek maximális szélessége 12 m lehet.
‐ állatok tartása az önkormányzat állattartási rendeletében előírt környezetvédelmi, közegészségügyi
előírások betartásával történhet.
A tájképvédelmi területre az alábbi előírások vonatkoznak:
‐ a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők,
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‐ a tájhasználat megváltoztatása kizárólag a tájkarakter erősítése érdekében engedélyezhető,
‐ a terület tájképi, településképi érzékenysége miatt növénytermesztés célját szolgáló fóliasátor nem
helyezhető el,
‐ önálló reklámhordozók, hirdető berendezések nem helyezhetők el,
‐ átjátszó állomás nem helyezhető el, táv és hírközlő vezetékek kizárólag terepszint alatt létesíthetők,
kivéve ha védendő érték veszélyeztetése miatt a természetvédelmi hatóság másként rendelkezik.
Má‐3 övezetbe a kertes területen kívüli szőlőkataszter szerinti II. osztályú mezőgazdasági területek
tartoznak. Az övezetre az alábbi részletes előírások vonatkoznak:
‐ Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben kialakítható legkisebb telek nagysága 3000 m2,
szélessége min. 30m.
‐ Az elhelyezhető épület típusa: mezőgazdasági tevékenységhez szükséges gazdasági épület.
‐ A maximális kialakítható építménymagasság: 4,5 m.
Művelési ág
beépíthető min. Beépíthető
Beépítés módja max. beépítési %
teleknagyság
min.
(m2)
telekszélesség
szőlő
20 000 m2 (2 50 m
Szabadonálló
1%, max. 500 m2
ha)
gyümölcsös
30 000 m2 (3 50 m
Szabadonálló
0,5%, max. 500
ha)
m2
‐ Az építési hely határvonalai:
építési határvonal az előkertben, oldalkertben, hátsó kertben: a telek szélétől 10 m‐re,
‐ Kizárólag a szőlő‐ vagy gyümölcstermelést, ‐feldolgozást, ‐tárolást szolgáló, valamint a
borturizmushoz kapcsolódó épület, építmény helyezhető el, kizárólag abban az esetben, ha a telek
legalább 75 %‐a szőlő‐, ill. gyümölcstermesztéssel hasznosított.
‐ Kerítés kizárólag fából, cserjesávval takart drótfonatból vagy vadvédelmi kerítés lábazat nélkül
létesíthető. Tömör kerítés az általános mezőgazdasági övezetekben nem alakítható ki.
g) A FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK RÉSZLETES ISMERTETÉSE:
A beruházással érintett terület nagysága:
Tervezett funkció:
A tervezett épületek:

6,5 ha
üdülő
üdülő épület egy tömegben és egy személyzet számára
fenntartott kiszolgáló épület
Az üdülő kapacitása:
8 szoba
A tervezett üdülő épület magassága:
földszint magas, tetőtőér beépítéssel
A tervezett kiszolgáló épület magassága: a terepviszonyok figyelembe vételével pince szint +
földszint magas, tetőtőér beépítéssel
A tervezett üdülő épület bruttó beépített alapterülete:
cca 400 m2
A tervezett kiszolgáló épület bruttó beépített alapterülete:
cca 150 m2.
Barack ültetvény kialakítása:
cca 2,6 ha.
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A tervezett épületek tájba illesztve

A tervezett barack ültetvény felől

A épületek elhelyezkedése
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h) A FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK JAVASOLT IRÁNYA
A fejlesztési elképzelések megvalósítása, építési tevékenység végzése kizárólag a Helyi Építési
Szabályzatban megfogalmazottak alapján történhet.
A telkek rendezése:
Az elsők között a szükséges telekalakítást kell elvégezni. A tekek összevonását célszerű akkor
megkedeni amikor a 013/43 hrsz‐ú ingatlan is a birtokhoz tartozik. A tervezett épületek és burkolt
felületek művelésből való kivonása, valamint a megvalósuló tényleges művelésnek megfelelő művelési
ág bejegyzése szükséges.
Közmű‐ és közút‐fejlesztés:
A tervezett létesítmények ellátását biztosító villamosenergia‐ vezeték kiépítése szükséges,ami a Zánka‐
Gyulakeszi összekötő út irányából, a lakóterületi hálózathoz csatlakozva lehetséges leg egyszerűbben.
A közüzemi ivóvíz ellátás biztosítása valamint a közüzemi szennyvíz hálózatra való csatlakozás szintén
megoldatlan, reálisan a 71‐es út felől, a területtől délre található szakaszához történő csatlakozással
oldható meg, vagy egyedi szennyvízkezelő berendezés kialakításával biztosítható a szennyvíz tisztítása
és tárolása.
A tervek során várhatóan a közút fejlesztésére nem lesz szükség.
A terület kialakítása, építészeti tervezés
Az épületek területen belüli elhelyezése során figyelembe kell venni a lehetséges feltárásának, a
közűvesítésének, a domborzati viszonyoknak, a területre való rálátásnak és a kilátásnak lehetőségeit.
Ezek alapján ideálisan a területet az északi határán haladó, kisebb forgalmú útról célszerű feltárni,
figyelve arra hogy ez az út külterületi szakasza. Javasoljuk ezért hogy megfelelő méretű behajtót
alakítsanak ki, hogy ne legyen szükség még ideiglenesen sem az úttest szélén történő parkolásra.
Az üdülő funkció telepítése szükségessé teszi a terület megfelelő védelmét, a terület kerítéssel
történő határolását, kapu kialakítását. A Btv. előírásainak is megfelelve szükséges ezeknek a tájba
illesztett kialakítása. Javasoljuk hogy a kerítésmező egyszerű fém hálóból készüljön, és növény takarás
kísérje. A területre való rálátás leginkább a főút felől jelentős, az áttört kerítésmező és a növényzet
telepítése a terület merev elzárkózását oldani tudja, a tájképbe történő beavatkozást tompítja.
Az épületek elhelyezését az északi, feltárást biztosító út közelébe célszerű tervezni, és a terület
magasabban fekvő pontjára helyezni a főépületet. A melléképület a terület mélyebb fekvésű, dél‐keleti
területén javasoljuk elhelyezni, így az egymást zavaró hatás mérséklődik, a kilátás szempontjai is
érvényesülnek, és az épület pince szintjének felszín alá süllyesztése is megvalósítható a terepszint
jelentősebb rendezése nélkül.
Az építészeti tervezés során is szükséges a tájképvédelmi szempontok érvényesítése. Az épületek
kialakítására vonatkozóan a beruházónak konkrét elképzelései vannak, melyek alapján elmondható,
hogy alapvetően hagyományos anyaghasználatú, egyszerű tömegű épületek elhelyezése történik. A
funkciót kiegészítő tervezett pl. medence megvalósítása az épületek közelében célszerű, az egyéb
sportolásra alkalmas terület, kisebb pálya kialakítására pedig a terület délebbi területe alakalmas.
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Szabályozási koncepció:
Mivel a terület nem rendelkezik ideális termőhelyi adottságokkal (többségében 7‐es minőségi
osztályú szántó), ezért az utóbbi évtizedekben jellemzően alulhasznosított, leginkább csak kaszált
terület volt. Ésszerű lépés új irányt megfogalmazni, és a mezőgazdasági funkció mellett a település és
az egész térség húzó ágazatának tekinthető turisztikai funkcióval kiegészíteni a terület hasznosítási
lehetőségeit. A terület felértékelődése, egy új típusú üdülő funkció megjelenése a település turisztikai
kínálatának színesítését eredményezi. (Hasonló gondolatok mentén a Balaton‐felvidéken számos
helyen alakultak a szintén a turizmusra épülő, ugyanakkor a helyi adottságokat figyelembe vevő, azzal
gazdálkodó pl. állatparkok, lovardák, lovasturisztikai területek. Felismerve azt, hogy az állat tartás
funkció kiválóan kiegészíthető a látogatók fogadásával, szállásolásával.)
Ugyanakkor fontos szempont, hogy a terület fejlesztése során a táj karakterének megőrzésére, a
terület kitettségére való tekintettel különös képpen figyelemmel legyünk. A tisztán üdülő funkció
megvalósítása, a terület intenzív beépítése nem lehet cél. Mindenképpen szükséges, hogy minél
nagyobb területen intenzív növénytelepítés történjen, különösen indokolt ez a 71‐es sz. főút
közelében. A beruházó a terület legalább 80%‐át zöldfelületként kívánja kialaktani, melynek 50 %‐án
vissza kívánja telepíteni a korábban található barack ültetvényt, a fennaradó, épületek körüli területet
pedig parkosítva alakítja ki.
Javaslat a szabályozás módosítására:
A fejlesztési elképzelések megvalósításához Zánka településrendezési eszközeinek módosítása
sükséges, mivel a tervezett üdülő funkció nem valóstható meg a jelenleg érvényes általános
mezőgazdasági terület övezetében. A javasolt területfelhasználásnak meg kell felelnie a magasabb
rendű jogszabály, jelen esetben a Btv. előírásainak. A Btv. a területet mezőgazdasági térségként
szerepelteti. A település teljes területére vizsgálva a törvény által szerepeltetett mezőgazdasági
térséget legalább 95%‐ban mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni.
Ezáltal van lehetőség arra, hogy a törvény által mezőgazdaságiként jelölt területeket ettől eltérő
területfelhasználással szerepeltesse a község rendezési terve.
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Javasolt a terület különleges beépítésre nem szánt terület övezetébe sorolása, mivel alapvetően
nem cél a telek intenzív beépítése. Zánka jelenleg érvényes településrendezési eszközei a terület
funkciójának megfelelő övezetet nem tartalmaznak, ezért javasoljuk annak kiegészítését:
"Kr", azaz különleges rendeltetésű, idegenforgalmi, rekreációs terület” övezettel.
A vonatkozó előírásokra az alábbi javaslatot tesszük:












A területen az üdülést, pihenést, sportolást szolgáló építmények, valamin az ezek és a
terület fenntartásához szükséges gazdasági, és a személyzet számára szolgálati lakás
helyezhető el.
Az övezetben kialakítható telek minimális nagysága: 6,0 ha.
A beépítés módja: Szabadonálló.
A beépítés mértéke: 1,0 %.
A kialakított zöldfelület aránya: legalább 80,0 %, a 71. sz. főút mentén legalább 50,0 méter
széles sávaban intenzív növénykultúra kialakításával.
Az építmények építménymagassága: legfeljebb 6,0 m.
Az épületek maximális szélessége: 24,0 m lehet.
Az építési hely határvonalai: az előkert nagysága az összekötő úttól számított: 30,0 – 70,0
m közötti terület, oldalkert:10,0 m.
A parkolók telken belül is fásítva alakítandók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1, legalább
kétszer iskolázott lombos fa telepítendő.
Kerítés kizárólag drótfonatból alakítható ki, mely növényzettel takarható.
Épület kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő anyaghasználattal, tájba illő
építészeti kialakítással. A magastető hajlásszöge 35° és 45° között lehet.
i) A JAVASOLT VÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ INFRASTRUKTÚRÁRA, KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATRA, HUMÁN
INRASTRUKTÚRÁRA, ÖRÖKSÉGI ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKEKRE:

A tervezett fejlesztések jelentős változást eredményeznek a terület jelenlegi állapotához képest.
A nagy kiterjedésű terület fejlesztése során alacsony intenzitású beépítés történik, az épületek a
területnek legfeljebb 1,0 %‐át (legfeljebb ~650 m2) foglalhatják el. Az építészeti kialakítás és az
épületek tervezett (a belterületen kialakult értéknek is megfelelő) magassága is a terület táji
adottságaihoz való alkalmazkodást segíti. A település kelet felől történő feltárulkozásában jelentős
szerepe van a területnek, ezért különösen oda kell figyelni a kerítés, mint meghatározó építészeti elem
kialakítására. Törekedni kell arra hogy nagy áttörtségű kerítésmező épüljön, amit lehetőség szerint
növénytelepítés kísér.
Összességében elmondható, hogy a tervezett fejlesztés a javaslatok figyelembe vételével a tájkép
alakulása szempontjából nem eredményez kedvezőtlen változást.
A tervezett beruházás a forgalmat igen kis mértékben növeli, alacsony kapacitású szolgáltatása a
hagyományosan a vendéglátással együtt élő környezetében nem okoz érzékelhető változást.
A szükséges közművesítettség és a megfelelő számú parkoló telken belüli elhelyezése az
épületek használatba vételének és a létesítmények működésének feltételei, ezért hiányuk a
környezetet nem fogja terhelni.
A fejlesztések épített örökségi értéket nem érintenek. A község lakóterületére a távolság és a
domborzati adottságok miatt nem gyakorol káros hatást (zaj, átmenő forgalom). A létesítmény
fenntartása a helyi lakosok számára idény jellegű munka‐lehetőséget teremthet.
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4.

ÖSSZEFOGLALÓ

Zánka község területén, a Tusakos‐dűlőben ~ 6,5 ha területen tulajdonosa kis befogadó
képességű üdülőházat kíván üzemeltetni. A fejlesztéssel érintett ingatlanok összevonása után egy
üdülő épület és egy a fenntartásához szükséges szolgálati lakás kerül megvalósításra, valamint a
telkeken egykor meglévő barack ültetvény kerül telepítésre. A beruházás megvalósításához
közművesítése szükséges.
Az elképzelések megvalósításához Zánka község településrendezési eszközeinek módosítására
van szükség az alábbiak szerint:
 Az övezeti besorolás módosítása a javasolt különleges beépítésre nem szánt üdülő birtok
övezetre.
 A területen az üdülést, pihenést, sportolást szolgáló építmények, valamin az ezek és a terület
fenntartásához szükséges gazdasági, és a személyzet számára szolgálati lakás elhelyezhető
legyen.
 Az övezetben kialakítható telek minimális nagysága ne legyen nagyobb mint 6,0 ha.
 A beépítés mértéke legalább 1,0 % legyen.
 A kialakított zöldfelület aránya: legalább 80,0 %, a 71. sz. főút mentén legalább 50,0 méter
széles sávaban intenzív növénykultúra kialakításával.
 Az építmények építménymagassága legfeljebb 6,0 m lehet.
 Az épületek maximális szélessége 24,0 m lehet.
 Az építési hely határvonalai: az előkert nagysága az összekötő úttól számított: 30,0 – 70,0 m
közötti terület, oldalkert:10,0 m.
 Magastető kialakítása esetén a tető hajlásszöge 35° és 45° között lehet.
 A szabályozási terv módosítására tett további javaslatok figyelembe vételével.
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