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RAJZI MUNKARÉSZEK 
 
ELHELYEZKEDÉS, A TERÜLET BEMUTATÁSA: 
E-1  TERVEZÉSI TERÜLET 
E-2  ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ  
 

VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ TERVLAPOK: 

Települési vizsgálatok tervlapjai: 
T-0  TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV az 1999-es HÉSZ alapján 
T-1                ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONVIZSGÁLAT  
                      ÁDÁND SZABÁLYOZÁSI TERVE, 1999 
 
Tervi előzmények –Balaton törvény: 
Bt-1  Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete 
 
SZERKEZETI TERVI TERVLAPOK: 

Sze-1 TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK 
Sze-2  SZERKEZETI TERV  
 (jóváhagyandó tervlap) 
 /A(z)  …………... önkormányzati határozat 2. sz. melléklete/ 
 
SZABÁYLOZÁSI TERVI TERVLAP: 

Szab-1         SZABÁLYOZÁSI TERV 
  (jóváhagyandó tervlap) 

/A terv csak a   …………... önkormányzati rendelettel   jóváhagyott 
Helyi Építési Szabályzattal együtt érvényes/ 

 
 
 
 
Közmű tervlapok: 
 Szennyvízcsatornázás helyszínrajza (kaptuk a Kristály Kft-től) 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
 

Alulírott, dr. Laposa József településtervező vezető tervező kijelentem, hogy Ádánd 
településrendezési terv módosításának készítése során Az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvényt, a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési 
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényt, az Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997(XII.20.) 
kormányrendeletet és ezek általános érvényű követelményeihez kapcsolódó eseti 
hatósági előírásokat megállapító rendeleteket, szabályokat, országos szabványokat 
betartottam. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       dr. Laposa József                       
                                                                                        településtervező                         
                                                                                         vezető tervező 
                                                                                        TT/1T 01- 5032 
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1. BEVEZETÉS 
 

1.1 TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK 
 

 
Ádánd község önkormányzatának Képviselő-testülete a 62/2011.(X.26.) Kt. 
határozatával kezdeményezi a település rendezési tervének módosítását a létesítendő 
szennyvíztisztító telep vonatkozásában, vagyis 267/4 hrsz-ú telek – amely jelenleg KG 
övezeti jelű, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület övezetbe tartozik – 
átminősítését különleges, szennyvíztisztító övezetté. 
Ádánd településen jelenleg a keletkező kommunális szennyvíz elvezetése és tisztítása 
nem megoldott, a keletkező szennyvizeket a lakosság zárt és szikkasztó rendszerű 
szennyvíztartályokban gyűjti. A tartályok ürítése és elszállítása szippantó kocsikkal 
történik. A települési folyékony hulladék részben a siófoki szennyvíztisztító telepen kerül 
kezelésre részben ismertetlen helyen, ellenőrizetlenül kerül elhelyezésre. 
Korábban a település Ádánd központú, Ádánd–Ságvár–Nagyberény–Som–Nyim 
agglomerációban tervezte a szennyvízelvezetést és - tisztítást megoldani. Azonban a 
2005 novemberében benyújtott szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásáról 
készült kérelem elutasításra került, így az öt településnek önállóan kell a 
szennyvízelvezetését és –tisztítását megoldania. 
A település jelenleg a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 1.2.0/B pályázati 
konstrukció keretein belül kívánja a szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás 
beruházását megvalósítani. 
A Balaton vízminősége illetve az üdülőkörzet környezetterhelése szempontjából 
alapvető fontosságú az ádándi szennyvízberuházás megvalósítása, mert nemcsak a 
településen csökken a talaj és a talajvíz szennyezése, hanem az itt keletkező 
szennyvizet ezután nem szállítják be Siófokra. 
A tervek szerint a Duna vízgyűjtő területébe tartozó Sión, mint befogadón keresztül a 
tisztított szennyvíz azonnal elhagyja az üdülőkörzetet, s így nem kerül be a Balaton 
vízgyűjtőterületére. 
A Község településrendezési terveinek módosítását fentiek megvalósításához 
készítettük. Mivel a szennyvíztisztító telep védőterülete a temető területét is érinti, ezért 
jelen tervmódosításban, a kegyeleti célok megtartása érdekében, annak szabályozása 
is módosításra került. 
Társaságunk 2011 novemberében kapott megbízást a tervek elkészítésére. 
 
A Terv hatálya (E-1, E-2 sz. tervlapok): 
A Településszerkezeti Terv, valamint a Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat 
területi hatálya Ádánd község 265 hrsz-ú temető területére, valamint 267/4 hrsz-ú 
szennyvíztisztító telep területére terjed ki. 
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1.2 ADAT- ÉS FORRÁSJEGYZÉK 
 

Munkánkhoz a Polgármesteri Hivatal a következő alapadatokat bocsátotta 
rendelkezésünkre: 

� Digitális alaptérkép  
� Ádánd Településrendezési terve 
� Ádánd Község Helyi Építési Szabályzata (a többször módosított 4/2000 

(V.11.) Kt. sz. rendelettel jóváhagyva) 
� Szintvonalak (a Földmérési és Távérzékelési Intézet adatszolgáltatása) 
� Ádánd község 230 m3/d (2300 LEÉ) kapacitású szennyvíztisztító telep elvi 

vízjogi engedélyezési terve (KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft., 2010. július hó) 

 
A vizsgálati adatok forrásai: 

� Helyszíni bejárások 
� Közműszolgáltatók adatai 
� Államigazgatási szervek, szakhatóságok, szolgáltatók előzetes adatai 

A község településrendezési tervei az alábbi magasabb szintű tervekkel 
összhangban készültek: 

� Országos Területrendezési Terv, a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. 
évi XXVI. tv. 

� 2000. évi CXII. törvény a Balaton kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 
Tervéről 
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2. HATÁROZATI JAVASLAT  
 
 
 

Ádánd község önkormányzat Képviselőtestületének .../2012 (...) 
önkormányzati határozata a településszerkezeti terv módosításáról 

Melléklet: szerkezeti tervlap módosítás (Sze-2.) 
 

Ádánd község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja az Épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b) pontja 
alapján Ádánd településszerkezeti tervének módosítását.  
A határozat melléklete a Tájterv Műhely Kft. - Poltrade Bt. által készített 
településszerkezeti tervlap módosítása. 
 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA 

2. sz. melléklet: Sze-2 sz. MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

 
 
Kelt:  Ádánd, 2012. év …………………... hó …. napján 
 
 
 
        ……………………………………                     ………………………………….   
            
                       Pollák Tibor           Baumann Anita Gabriella 
           Polgármester                                                  Jegyző 
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1.sz. MELLÉKLET: 
 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA 

 
1.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.1.1 TELEPÜLÉSSZEREKEZETI TERV 
 
A Településszerkezeti Terv területi hatálya Ádánd község 265. hrsz-ú temető területére, 
valamint 267/4. hrsz-ú tervezett szennyvíztisztító telep területére terjed ki. 
A településszerkezeti terv részét képezi a településszerkezeti tervlap, és a hozzá 
tartozó leírás. 
 
 
1.2 TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

 
1.2.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERÜLETFELHASZNÁLÁSAINAK 
MÓDOSULÁSA 
             

A településszerkezeti terv módosítása meglévő belterületen történik. Újabb 
tervezett belterületbe vonást a terv nem javasol. 
 

Települési alapadatok Ádánd 

Összterület, ebből: 2.952 ha 

Belterület 291 ha 

Külterület 
(ebből volt zártkert, úgynevezett kertes mezőgazdasági terület) 

2.661 ha 
(187 ha) 

 
A területfelhasználás-változással érintett területek: 

Tervezett - …/2012. (….…) önkormányzati határozattal elfogadott, módosított településszerkezeti 
terv szerint: 

Jel: Megnevezés: Jelenlegi 
belterületen: 

Tervezett 
belterületen: Jelenlegi külterületen: Összesen: 

Beépítésre szánt területek: 

Kszennyvíztisztító 

Különleges 
beépítésre szánt 

terület – 
szennyvíztisztító 

telep 

0,99 ha – – 0,99 ha 

Beépítésre nem szánt területek: 

Kktemető 
Különleges 

beépítésre nem 
szánt terület - 

temető 

1,88 ha – – 1,88 ha 

Összesen:                                                                                                                        2,87 ha 

 
A település területének módosított beépítésre szánt területe az építési használatának 
általános jellege, valamint sajátságos építési használatuk szerint az alábbi 
területfelhasználási egységbe tartozik: 
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a) Különleges beépítésre szánt területek 
- Különleges beépítésre szánt terület – szennyvíztisztító telep 

(Kszennyvíztisztító), 
A település területének módosított beépítésre nem szánt területe az építési 
használatának általános jellege, valamint sajátságos építési használatuk szerint az 
alábbi területfelhasználási egységbe tartozik: 

b) Különleges beépítésre nem szánt területek 
- Különleges beépítésre nem szánt terület – temető (Kktemető), 

 
 

1.2.2 TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK HASZNOSÍTÁSÁNAK 
FELTÉTELEI 

 
A település igazgatási területét a tervezett szerkezeti elemek és területfelhasználási 
kategóriák figyelembe vételével, és a terület adottságai alapján a továbbtervezés során 
építési övezetekre, illetve övezetekre kell felosztani. 
A tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges előfeltételeket (pl. 
előközművesítést) a beruházások megvalósítása előtt biztosítani kell.  
 
 

1.2.3 BEÉPÍTETT ÉS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
 
1. Beépítésre szánt területi változások 

a) Különleges terület – szennyvíztisztító telep különleges területe 
 
 

 1.2.4 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
  b) Különleges beépítésre nem szánt terület – temető (Kktemető), 

 
 

1.3.  ÉRTÉKVÉDELEM 
 

1.3.1 RÉGÉSZETI EMLÉKEK 
A jelenleg hatályban lévő, nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási Irodájának adatszolgáltatása alapján digitális 
formában megkaptuk. A módosított területen, és környezetében régészeti lelőhely nem 
található. 
 

1.3.2 MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HATÁRA 
A műemléki környezetbe tartozó ingatlanokban sem történt változás.  
 

1.3.3 MŰEMLÉK 
A település műemlékeiben nem történt változás. 
 

1.3.4 HELYI MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM 
A helyi védelemre javasolt épületek köre nem módosult. 
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1.4 TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 

1.4.1 ORSZÁGOS TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK 
A tervmódosítással az országos ökológiai hálózatba tartozó ingatlanok köre nem 
módosult. 

  
1.5 KÖRNYEZETVÉDELEM 

 
1.5.1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

Valamennyi területfelhasználás, létesítés beavatkozás tervezése során érvényre kell 
juttatni a környezetvédelmi előírásokat. 
A településen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy: 

a)  a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, 
b)  megelőzze a környezetszennyezést, 
c)  kizárja a környezetkárosítást, 
d) megszüntesse, de legalább enyhítse a meglévő ártalmakat és 

szennyezéseket. 
 Az érdekelt szakhatóságoktól minden évben meg kell kérni a települést érintő 
környezetterhelési adatokat, ezek felhasználásával nyomon kell követni a település 
környezeti állapotának változásait. 

                  
1.5.2 FÖLDVÉDELEM 

Erózió és defláció elleni védelem érdekében a mezőgazdasági és erdőterületeken 
talajvédő, környezetkímélő gazdálkodást kell folytatni, biztosítva a földfelszín minél 
nagyobb arányú és minél állandóbb jellegű zöldfelületi fedettségét és a lehető 
legkedvezőbb talajnedvességi állapotot. A lejtős és laza feltalajú mezőgazdasági 
területek talajvédő művelése, a művelés során az eróziós és deflációs károk 
minimalizálását kell biztosítani. A földterületeket a termőföld minőségének megőrzése 
érdekében a rendeltetésnek megfelelően kell használni. A földterületeket a szennyezés 
ellen védeni kell, a szennyezett területek rekultivációja szükséges. 
 

1.5.3 VÍZKÉSZLETEK MENNYISÉG ÉS MINŐSÉGVÉDELME 
 A csatornázatlan ingatlanokat rá kell kötni a szennyvízelvezető rendszerre.  

A közcsatornába vezetett szennyvíz minősége nem haladhatja meg „a 
vízszennyezőanyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 
szabályairól” szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az „egyéb 
befogadóba való közvetett bevezetés” esetére előírt küszöbértékeket. Vízvezeték 
építése, csapadék, és szennyvíz elvezetésére tervezett beruházások a joghatályos 
törvények alapján csak kizárólag jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában 
végezhetőek. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet 3.§ (1) pontja alapján a vízjogi létesítési engedélyt az építtetőnek be kell 
szereznie, valamint a közmű üzemeltető és befogadó nyilatkozatának meglétét követően 
valósítható meg. A vízjogi engedélykérelemnek meg kell felelnie a módosított vízjogi 
engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) 
KHVM rendelet tartalmi és formai előírásainak. 
Jelentős nagyságú térburkolatok kialakítása esetén a térburkolatokról elvezetett 
esetlegesen szénhidrogénnel szennyeződhető csapadékvizek csak előtisztítás után 
engedhetőek a befogadóba. 
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          A vízben élő szervezetekre veszélyes vegyi anyagok kijuttatása és elhelyezése ellen 
védeni kell a vízfolyások és tavak közeli területeket. 
 A vízfolyások medrét rendszeresen karban kell tartani. Szükség esetén 
hordalékfelfogókat kell létesíteni, melynek tisztításáról rendszeresen gondoskodni kell.  
A belterületnek a külvizek és belvizek elleni megfelelő védelmét a felszíni vízrendezés 
eszközeivel biztosítani kell. 
 

1.5.4 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM                                                                                                            
A különböző területekre vonatkozó zaj levegőtisztaság védelmi kategóriák 
határértékeinek a betartásáról és betartatásáról folyamatosan gondoskodni kell. 
 A közlekedési eredetű légszennyezés terhelés csökkentése érdekében belterületen 
alapvetően a forgalomszabályozás eszközeit kell alkalmazni, míg külterületen szükség 
esetén véderdősávokat kell telepíteni. A meglévő, helyhez kötött légszennyező 
források esetében technológia-váltással, vagy a szennyező forrás felszámolásával meg 
kell szüntetni a határérték feletti terhelést. 
 

1.5.5 ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM 
A különböző területekre vonatkozó zajvédelmi kategóriák határértékeinek betartásáról 
és betartatásáról folyamatosan gondoskodni kell.  
A közlekedési eredetű zajterhelés csökkentése érdekében belterületen alapvetően a 
forgalomszabályozás eszközeit kell alkalmazni, míg külterületen zajvédő erdősávokat 
kell telepíteni. 
A lakóterületeken, védett természeti területen, valamint az ezekre hatással lévő 
szomszédos területeken a meglévő, helyhez kötött zajforrások esetében 
technológiaváltással, kitelepítéssel meg kell szüntetni a határérték feletti zajterhelést. 
 

1.5.6 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, ÁRTALMATLANÍTÁS 
A településen keletkező kommunális hulladék elhelyezése a település egész területén 
tilos. A felhagyott, vagy engedély nélküli lerakót rekultiválni kell. 
A települési (kommunális) hulladékot ellenőrzött és előírt módon a település egészén 
szervezett gyűjtéssel és szállítással kell a kijelölt hulladéklerakóra juttatni. 
A település közigazgatási területén belül veszélyes hulladék lerakása, kezelése tilos. 
A terület fejlesztése során történő majdani építkezések és rendezési munkálatok során 
keletkező hulladékokat a 2000. évi XLIII. törvény (a hulladékgazdálkodásról) előírásai 
szerint kell kezelni, hasznosítani, illetve ártalmatlanítani. 
A hulladékok kizárólag olyan szervezetnek adhatók át, akiknek annak átvételére és 
ártalmatlanítására illetve hasznosítására érvényes hatósági engedélye van. 
Az építkezések során figyelembe kell venni az építési és bontási hulladékok 
keletkezésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 
rendeletének előírásait. 
A település területén az esetlegesen előforduló illegális hulladéklerakást fel kell 
számolni. Az elhagyott hulladék keletkezésénél a Hulladékgazdálkodási törvényben 
foglalt előírásokat kell betartani. A település területén tereprendezési munkálatok csak 
hulladéknak nem minősülő inert anyagokkal történhetnek. Az építési tevékenységeknél, 
tereprendezéseknél biztosítani kell, hogy a keletkező hulladékok szelektíven kerüljenek 
gyűjtésre, lehetőség szerint hasznosításra.  
A hulladék ártalmatlanítása csak hatósági engedéllyel rendelkező lerakón történhet. A 
település területén hulladékot – tekintet nélkül annak veszélyességére – elhelyezni, 
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lerakni, tárolni tilos. A szelektív hulladékgyűjtés megoldását, arra alkalmas helyek 
kijelölését, megvalósítását tervezni kell. 

 Mélyépítési munkálatoknál az esetlegesen felszínre kerülő szennyezett anyagok 
szakszerű kiemelésével és ártalmatlanításával kell a beépítésre szánt ingatlant 
mentesíteni.  
 

1.5.7 ÉLŐVILÁG VÉDELME 
Az ökológiailag értékes területek védelme érdekében a művelési ág megtartását, az 
élővilág és élőhely fennmaradásához szükséges építési és használati korlátozásokat 
biztosítani kell. A mezőgazdasági tájfásítás fennmaradt elemeinek maradéktalan 
megóvásán túl gondoskodni kell a köz- és dűlőutak, birtokhatárok mentén a védőfásítás 
létesítéséről. Törekedni kell a magasabb ökológiai értékű területek kialakítására. 
(Alacsonyabb ökológiai értékűek a szántó, szőlő és gyümölcsös területek, magasabb 
ökológiai értékűek az erdő, rét, legelő, nádas területek.) 
 
 
 

2. sz. MELLÉKLET:   MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSZERKEZETI TERV  
 (Sze-2 sz. tervlap) 
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3. HÉSZ MÓDOSÍTÓ RENDELET 
 
 

ÁDÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
……/2012. (………) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁDÁND KÖZSÉG 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2000. (V.11.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(a továbbiakban: HÉSZ) 
 
Ádánd község Önkormányzatának Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV tv. 16.§ -ban, valamint Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében, a község igazgatási 
területére vonatkozóan Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletre figyelemmel a következőket rendeli el: 
 
1.§  
(1) A 4/2000.(V.11.) Kt. sz. rendelet 10. § (2) bekezdése az alábbira módosul: 

„(2) Kk-t övezeti jelű különleges beépítésre nem szánt temető terület szabályozása: 
a) A temető területén csak a temetkezéshez tartozó, illetve azt kiszolgáló 

épületek és építmények (kápolna, ravatalozó, síremlékek, kripták, 
urnahelyek), valamint úthálózat, közművek, utcabútorok, képzőművészeti 
alkotások, és növényzet helyezhetők el. 

b) A temető kegyeleti okokból bekerítendő. 
c) Temető kerítése mentén 10 m-es védősáv, valamint a SZT-en „beültetési 

kötelezettség”-gel (-Ü-Ü-) jelölt területrész intenzíven fásítandó, ezen belül új 
temetés nem engedélyezhető. 

d) A SZT-en „kegyeleti park jellegű fásítandó temetőterület”-et  (-Fkp-Fkp-) 
kertépítészeti terv alapján szükséges kialakítani. A területrészen belül 
kizárólag urnás temetés, urnafal kialakítása engedélyezhető. 

e) Az övezet területén épületek legfeljebb 2%-os beépíthetőséggel helyezhetők 
el. 

 
(2) A 4/2000.(V.11.) Kt. sz. rendelet 10. §-a az alábbi (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki: 

„(5) Kszennyvíztisztító jelű különleges beépítésre szánt szennyvíztisztító telep területének  
szabályozása: 

a) Az övezet a 267/4 hrsz-ú telken létesítendő szennyvíztisztító telep területe. 
Az övezetben a szennyvíztisztító és kapcsolódó létesítményei helyezhetők el. 

b) Az övezet védőtávolsága 150 m, amely a szennyező forrástól (pl. nyitott 
műtárgytól, iszaptárolótól) számítandó. A védőtávolságon belül - a 267/4 
hrsz-on létesítendő szennyvíztisztító telep épületeit kivéve - épület nem 
építhető. 

c) Az övezetben az alábbi építési, és telekalakítási paraméterek érvényesek: 
- beépítési mód: szabadonálló, 
- a beépítettség maximális mértéke: 15%, 
- maximális építménymagasság: 7,0 m, 
- telekméret: a kialakult állapot szerinti. 

d) A SZT-en „beültetési kötelezettség”-gel (-Ü-Ü-) jelölt területrész intenzíven 
fásítandó, ezen belül épület nem helyezhető el. 
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(6) A Helyi Építési Szabályzat a módosított Szab-1 számú Szabályozási tervlappal 
együtt érvényes, azzal együtt értelmezendő, és alkalmazandó.” 

 
 2 .§ Záró rendelkezések 
(1) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.  
(2) A rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 
 
Kelt: 2012. év ……………………. hó ……… nap 
 
 
 
       ……………………………………                     ………………………………….   
              
          Pollák Tibor    Baumann Anita Gabriella 
                   Polgármester                                                Jegyző 
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4. ÖSSZHANG A MAGASABB RENDŰ TERÜLETRENDEZÉSI 
TERVEKKEL            

 

Ádánd település a 2000. évi CXII. törvény a Balaton kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat 
megállapításáról szóló törvény hatálya alá esik. E törvény értelmében a Balaton kiemelt 
üdülőkörzetében differenciált szabályozás lép életbe, amely lehetővé teszi, hogy az 
üdülőnépesség száma csak olyan mértékben növekedjen, amilyen mértékben az 
infrastruktúra is fejlődik. A szennyvízelvezetés és –tisztítás megoldása tehát kettős célt 
szolgál, egyrészt a beruházás megvalósulásával felszámolhatóvá válik a talaj és talajvíz 
terhelése; másrészt utat nyit a település fejlődéséhez, a tervezett lakóterület fejlesztési 
elképzelések megvalósulásához. 
 
 
 

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ILLESZKEDÉSE AZ  
ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVBE: 

 
 
2003. évi XXVI. Törvény az Országos Területrendezési Tervről (OTRT) 
 
A törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának 
feltételeit és műszaki- infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a 
fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, 
értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. 
Az ország településein, az egyes térségekben a területfelhasználásra és az építésre 
vonatkozó szabályokat e törvény rendelkezésével összhangban kell kialakítani. Az összhang 
megteremtése érdekében a különböző szintű (országos, megyei, települési) területrendezési 
tervek készítésénél az OTRT egymásra épülő területfelhasználási kategória rendszert hozott 
létre. Így az országos területfelhasználási kategóriák területén kiemelt térségi, illetve megyei 
területfelhasználási kategóriákat, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák 
területén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályban 
(OTÉK - 253/1997. /XII.20/ korm. rendelet) meghatározott települési területfelhasználási 
egységeket lehet kijelölni. Ezáltal az OTRT lehetővé teszi azt, hogy az országos övezetek 
határai a térségi, a megyei és a települési szintű területrendezési tervekben pontosíthatók 
legyenek. (OTRT 1-4 §.) 
 
A törvény szellemének megfelelően a jogalkotó létrehozta az országos térségi 
területfelhasználási kategóriákat (OTRT 5.§.) és megalkotta a rájuk vonatkozó szabályokat 
(OTRT 6.§.): 
- erdőgazdálkodási térség, 
- mezőgazdasági térség, 
- vegyes területfelhasználású térség, 
- vízgazdálkodási térség, 
- települési térség, 
- építmények által igénybe vett térség. 
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Kivonat az OTRT-ből_Ádánd 
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Az OTRT Szerkezeti Terve Ádánd közigazgatási területén két területfelhasználási 
kategóriát határoz meg: 

���� Mezőgazdasági térség: 
Az OTRT 6.§. (1) bekezdésének b) pontja alapján a mezőgazdasági térséget 
legalább 75%-ban belterjes vagy külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség 
kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen - a városi ranggal rendelkező 
települések kivételével - városias települési térség nem jelölhető ki. 
 
���� Vízgazdálkodási térség: 
Az OTRT 6.§. (1) bekezdésének e) pontja alapján a vízgazdálkodási térséget 
legalább 90%-ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, a 
fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki; 
 

Az országos területfelhasználási térségeken belül az OTRT 12.§. (1) bekezdésében az 
alábbi országos térségi övezeteket hozta létre és megalkotta a rájuk vonatkozó 
szabályokat (OTRT 13.§. – 16.§.): 

- országos ökológiai hálózat, 
- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, 
- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, 
- országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület, 
- országos jelentőségű tájképvédelmi terület, 
- kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület, 
- kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület, 
- felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe, 
- ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, 
- együtt tervezhető térségek, 
- kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület. 
 

Ádánd közigazgatási területén az OTRT által meghatározott országos térségi övezetek 
közül az alábbi öveztek találhatók: 
 
Országos ökológiai hálózat övezete: 
Az övezetre vonatkozó előírásokról az OTRT 13.§-a rendelkezik: 

• Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

• Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. 
Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési 
tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. 
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Kivonat OTRT országos ökológiai hálózat övezete_Ádánd 

 
 

Kiváló termőhelyi adottságú szántó övezete: 
Az övezetre vonatkozó előírásokról az OTRT 13/A.§-a rendelkezik: 

• Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak 
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 
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Kivonat OTRT Kiváló termőhelyi adottságú szántó övezete:_Ádánd 

 
 

 
Az OTRT a tervezési területre illetve a tervezett szennyvíztisztítási beruházásra 
korlátozó előírást nem tartalmaz. 
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ÁDÁND KÖZSÉG, ÉS A TERVEZÉSI TERÜLET BALATON TÖRVÉNNYEL VALÓ 
ÖSSZHANGJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 

 
 

Ádánd a Balaton törvény 2008. évi módosításakor került be a Kiemelt üdülőkörzetbe. 
 
1. A törvény térszerkezeti tervlapja Ádánd község közigazgatási területén:  
 
a) települési térséget - a település belterületét és a majorok területét sorolva ide 
b) mezőgazdasági térséget - a külterület nagy részét sorolva ide           
c) erdőgazdasági térséget - a meglévő erdőket, fás területeket sorolva ide 
d) vízgazdálkodási térséget - a Kis-Koppányt, valamint több időszakos patakot és a 

hetyei részen lévő nádas, vizenyős részt sorolva ide 
e) egyedileg meghatározott térséget - a belterülettől Keletre a Szabadhídvég felé vezető 
felújításra tervezett mellékút két oldalán lévő területeket sorolva ide -  ábrázol.  
  

Kivonat a Balaton törvény szerkezeti tervéből 
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2. Kiemelt térségi övezetek:     
A Balaton törvény kiemelt térségi övezetei közül Ádánd területét a következők érintik:  
a) Ö-2 Ökológiai folyosó övezete illetve az Ökológiai folyosó övezetébe tartozó 

települési térség és felszíni víz övezete.    A tervezési területet ezen övezet nem 
érinti.   

 
b) Az SZ-1 felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete Ádánd teljes 

közigazgatási területére kiterjed. A törvény így a belterületet is a felszíni 
szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térségként 
szabályozza.  Ezáltal a tervezési terület ez utóbbi övezetbe beletartozik. 

 

Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület 
övezete: 
Az övezet 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. 

 

 
 
 

c) P-2 vízeróziónak kitett terület övezete: A belterülettől Délre eső magasabb 
határrészek meredek domboldalait, lejtőit sorolja a törvény ebbe az övezetbe. A 
tervezési területet ez az övezet nem érinti.    

 

d) F-1 felszíni vízminőség védelmi terület: A belterülettől DK-i irányban lévő hetyei 
völgyben elhelyezkedő vizenyős részt, állandó vízfelszínt jelöli a törvény ebbe az 
övezetbe. A tervezési területet ez az övezet nem érinti.  

 

e) A törvény U-1-es települési terület övezete, U-2-es gazdasági terület övezete, M-1-es 
általános mezőgazdasági terület övezete, M-2-es kertgazdasági terület övezete, E-1-
es erdőterület övezete, illetve E-2-es erdőtelepítésre alkalmas terület övezete érinti 
Ádánd területét. A tervezési területre a fenti övezetek közül kizárólag az U-1-es 
települési terület övezet fed rá.  

 
 f) Az M-3-as kiváló termőhelyű adottságú szántóterület övezete Ádánd 

külterületének csaknem 70 %-át lefedi. Az E-3-as kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezet a külterület egy kicsiny részére vonatkozik. A tervezési területet 
ezen kiemelt térségi övezetek nem érintik.  
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g) Ü-1-es turisztikai fejlesztési terület övezete érinti Ádánd belterületétől keletre eső 
részét a Szabadhídvég felé tervezett út két oldalán. A tervezési területet nem 
érinti. Összességében megállapítható, hogy a Balaton törvény térszerkezeti terve a 
tervezési területet települési térségként tartalmazza, a kiemelt térségi övezetek közül 
pedig az SZ-1-es felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezetébe és az 
U-1 -es települési terület övezetébe tartozik a tervezési terület. Ez a besorolás 
lehetővé teszi, sőt indokolja is a biológiai tisztítású (aerob baktériumok) 
cseppszóródás, szag és zajkibocsátás ellen védett szennyvíztisztító telep létesítését. 

 
„9. §  (2) A kiemelt üdülőkörzet területén keletkezett tisztított szennyvíznek a kiemelt üdülőkörzet 
területéről történő kivezetéséről a gazdasági és műszaki szempontok mérlegelésével kell gondoskodni. 
(3)A kiemelt üdülőkörzet településeinek 
a) beépítésre szánt területén a megépült és üzembe helyezett szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés 
kötelező, 
b) beépítésre nem szánt területén a vezetékes ivóvízhálózatra rákötött telkeknek a megépült 
szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötése a szennyvízcsatorna-hálózat átadását követő egy éven belül 
kötelező. 
(5) A kiemelt üdülőkörzet partinak és partközelinek nem minősülő, szennyvízelvezetési agglomerációkba 
tartozó településeinek beépítésre szánt területein, illetve belterületein, ahol a szennyvízcsatorna-hálózat 
nem épült ki, illetve a tisztítómű tovább nem terhelhető új épület építésére építésügyi hatósági engedélyt 
adni, illetve az engedélyek hatályát meghosszabbítani csak akkor lehet, ha a vízügyi hatóság által 
engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezés létesült.  
(6) A kiemelt üdülőkörzet településeinek beépítésre nem szánt területén, amennyiben nincs lehetőség 
a szennyvízcsatorna-hálózathoz történő csatlakozásra, új épület építésére építésügyi hatósági engedélyt 
adni csak vízzáró szennyvíztároló, illetve a vízügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő 
berendezés megléte esetén lehet. 
(7) A kiemelt üdülőkörzet településeinek közigazgatási területén a szippantott szennyvizek kezelés 
nélküli elhelyezése nem engedélyezhető.” 
 



Tervezési terület határa
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5. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 
 

5.1 A TELEPÜLÉS SZERKEZETE 
 
Ádánd a Balatontól délre, a Somogyi dombság lösz vidékén terül el a Kis-Koppány-
patak mellett. Táji, természeti adottságai az utóbbi két évszázadban alapvetően 
megváltoztak. A települést körbevevő erdők, illetve mély fekvésű tavak, mocsarak, – 
amelyek rendkívül gazdag élővilágnak adtak otthont – a lecsapolás, szabályozás majd 
az intenzív gazdálkodás következtében megszűntek, átalakultak. A nagyüzemi 
gazdálkodás, monokultúrás szántóföldi hasznosítást eredményezett az egykori 
gyönyörű tölgyerdők helyén pedig kevésbé értékes akácosok találhatók, de azok is jóval 
kisebb kiterjedésben. A vízszabályozás eredményeként Kis-Koppány-patak mélyített 
medrű merev medervezetésű csatornává változott. 
Ádánd mai területére így a természetes élőhelyek csekély kiterjedése a jellemző. A 
külterület alig több mint 5%-a erdő és 80%-a fasor, erdősáv nélküli szántóterület! 
Az ádándi külterületre a szántóföldi műveléssel hasznosított mezőgazdasági, kultúrtáj 
minősítést fogalmazhatjuk meg, amely tájhasználatban monokultúrás szántóföldi 
műveléssel – a klímaváltozás következtében – együtt járó sivatagosodás jelei 
egyértelműen felfedezhetőek. 
Összefoglalva elmondható, hogy Ádánd megmaradt természeti és környezeti értékei 
megóvásra szorulnak. A szennyvízkezelés e szempontból kiemelten fontos feladat. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tervezett 
szennyvíztisztító 
telep területének 

és 
környezetének 

légifotója  
/forrás: Google 

Earth/ 
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5.2 TERÜLETHASZNÁLAT  
 

5.2.1 TERÜLETFELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA 
 

A szennyvíztisztító telep területe a belterület szélén, még be nem épített területen 
helyezkedik el.  Az ingatlan jelenleg hasznosítatlan, gazos terület. Megközelítése a 
település egyik fő utcájáról, a Kossuth Lajos utcáról történik, a mintegy 150 m hosszú, 
266 hrsz-ú, lejtős földútról. E bekötőút szélessége (~10 m) a szennyvíztisztító telep 
megközelítésére megfelelő.  
A telep északnyugati szomszédja az út túloldalán fekvő római katolikus temető telke, 
annak is a jelenleg még beépületlen, bővítési célra fenntartott része. Délen, és 
délnyugaton a tiszítótelepet hosszútelkes lakóterület határolja. Védőtávolsága azonban 
csak a hátsó telekrészeket éri el, mivel épületek kizárólag a telkek elülső, Kossuth utcai 
részén találhatók. A védőtávolság által képzett korlátozás tehát a lakóingatlanok 
hátsókerti részeit érintik, ezáltal a telkek beépíthetőségének csökkenése minimális. 
Az északi és északkeleti kapcsolódó területek mezőgazdasági területek, melyekre a 
szennyvíztelep működése nincsen érdemi zavaró hatással. 
 

 
5.2.2 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 

MÓDOSÍTÁSA 
 
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP (267/4. HRSZ): 
A szennyvíztisztító telep területfelhasználási módjának módosítása (Sze-2. sz. tervlap): 
A tervezett szennyvíztisztító telep telke (267/4 hrsz) korábban is beépítésre szánt 
belterület, de kereskedelmi, szolgáltató gazdasági /KG/ övezet volt (T-0 sz. tervlap). A 
terület ez idáig nem került hasznosításra. A település vezetése a területet 
szennyvíztisztító telep létesítésére szánja. Ennek megtervezéséhez, valamint a 
létesítmények építési engedélyezéséhez szükséges mind a településszerkezeti terv, 
mind a szabályozási terv módosítása.  
A szennyvíztisztító telep elhelyezésére az OTÉK 24.§ (1) bekezdése alapján beépítésre 
szánt különleges terület került kialakításra. Mivel a terület felhasználási módja speciális, 
a településen egyedül itt kerül létesítésre, így az alábbi, új területfelhasználási mód 
került kialakításra: 
„különleges beépítésre szánt terület – szennyvíztisztító telep”. 
 
A szennyvíztisztító telep övezetének szabályozása (Szab-1. sz. tervlap): 
Az övezetben a szennyvíztisztító és kapcsolódó létesítményei helyezhetők el. 
Az övezet védőtávolsága – az OTÉK függeléke alapján - 150 m, amely a szennyező 
forrástól (pl. nyitott műtárgytól, iszaptárolótól) számítandó. A védőtávolságon belül 
épület nem építhető. 
Az övezet beépítési módja: szabadonálló, a beépítettség maximális mértéke: 15%, 
maximális építménymagasság: 7,0 m, telekméret: a kialakult állapot szerinti. 
A létesítmény vizuális elhatárolása érdekében az építési hely körüli területrészre 
beültetési kötelezettséget írtunk elő, mely intenzíven fásítandó, ezen belül épület nem 
helyezhető el. 
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RÓMAI KATOLIKUS TEMETŐ (265. HRSZ): 
A római katolikus temető területfelhasználási módjának módosítása (Sze-2. sz. tervlap): 
A temetőrész területfelhasználási módja egyedül annyiban változott, hogy az OTÉK 
2008-as módosítása óta a temetők területét a beépítésre nem szánt különleges 
területek közé sorolja /OTÉK 30/B.§ (1) e)/. Így ehhez, mint magasabb szintű 
jogszabályhoz igazodva, az alábbi területfelhasználási kategóriába soroltuk a 265 hrsz-
ú temetőterületet: 
„különleges beépítésre nem szánt terület – temető”. 

 
A temető övezetének szabályozása (Szab-1. sz. tervlap): 
A temetőrész szabályozásának megváltoztatására a szomszédságába telepítendő 
szennyvíztisztító telep elhelyezése okán, a kegyeleti célok megtartása miatt volt 
szükség. A római katolikus temetőt a 266 hrsz-ú út választja el a szennyvíztisztító 
telkétől. Bár a két terület majdnem szomszédos, azok térbeli elkülönülése jelentős. A 
két telek között mintegy 15m szintkülönbség, a meglévő és telepítendő növényzet teljes 
vizuális és térbeli elkülönülést biztosít. Az OTÉK 38.§ (8) bekezdésével egyezően, a 
temető bővítési területrészén a telekhatártól 30 m-re (a 02/1 hrsz-ú szomszédos 
ingatlannal közös telekhatártól 102 m-re) beültetési kötelezettséget írtunk elő, mely 
intenzíven fásítandó, ezen belül épület nem helyezhető el. 
A szennyvíztisztító telep 150 m-es védősávjába eső területrészt az övezeten belüli 
„kegyeleti park jellegű fásítandó temetőterület”-ként alakítottuk ki, melyet kertépítészeti 
terv alapján szükséges kialakítani. A területrészen belül kizárólag urnás temetés, 
urnafal kialakítása engedélyezhető. 
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A területfelhasználás-változással érintett területek: 

Tervezett - …/2012. (….…) önkormányzati határozattal elfogadott, módosított településszerkezeti 
terv szerint: 

Jel: Megnevezés: Jelenlegi 
belterületen: 

Tervezett 
belterületen: Jelenlegi külterületen: Összesen: 

Beépítésre szánt területek: 

Kszennyvíztisztító 

Különleges 
beépítésre szánt 

terület – 
szennyvíztisztító 

telep 

0,99 ha – – 0,99 ha 

Beépítésre nem szánt területek: 

Kktemető 
Különleges 

beépítésre nem 
szánt terület - 

temető 

1,88 ha – – 1,88 ha 

Összesen:                                                                                                                        2,87 ha 
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6. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 
 

6.1 TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 
 

6.1.1 TÁJSZERKEZET 
 

A módosítás gyakorlatilag nem jelent lényeges településszerkezeti, tájszerkezeti 
változást a településen. A hatályos tervben kereskedelmi, gazdasági területként 
szabályozott 267/4 hrsz.-ú telek a módosítás következtében különleges beépítésre 
szánt területként - szennyvíztisztító- kerül szabályozásra. Ez a módosítás nem igényli 
még a telekhatárok megváltoztatását sem. 
 

6.1.2 ZÖLDFELÜLET 
 

A Helyi Építési Szabályzat módosításával a temető területén illetve a tervezett 
szennyvíztisztító telep területén a szabályozott beültetési kötelezettség következtében 
jelentős nagyságú, fás növényzetből álló zöldfelület növekedés valósul meg. Ez a mai 
elhanyagolt, bozótos állapothoz képest esztétikailag rendezettebb, a zöldfelület 
nagysága és annak biológiai, ökológiai hatása szempontjából kedvezőbb állapot 
létrejöttét jelenti. 
 

A telep burkolatlan felületeinek füvesítése, valamint cserjékkel való beültetése 
szükséges. A telep köré három sorba ültetett őshonos fásszárú növényfajokból 
véderdősáv készítendő15,00 m szélességben.  
Telepítésre javasolt fafajok: 
1. szint: Fraxinus angustifolia – Magyar kőris 
2. szint: Crataegus monogina – Egybibés galagonya 
3. szint: Cornus sanguinea – Veresgyűrű som 
 
 

6.2 KÖRNYEZETIVÉDELMI JAVASLAT 
 

A felszín alatti vizek védelme: 
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet rendelkezik a 
szennyvízelvezetés és -elhelyezés, mint a szennyezés lehetőségével járó tevékenység 
talaj- és talajvízvédelmi szempontból a felszín alatti vizek minőségét érintő 
tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról. Ádánd község besorolása a felszín 
alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet mellékletét képező, a 
felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolását rögzítő 
térképsorozat szerint az alábbi: 
1.a: A felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területek besorolása alapján:    

a tervezéssel érintett terület és környezete érzékeny besorolású. 
1.b: A felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területek (települések 

besorolása) alapján: Ádánd település érzékeny területen fekszik. 
2.a: Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területek besorolása alapján: 

A tervezéssel érintett terület nem fekszik kiemelten érzékeny területen. 
2.b: A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területek (települések 

besorolása) alapján: Ádánd település közigazgatási területe nem sorolható a 
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kiemelten érzékeny területek közé. 
3.a: Felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területek alkategóriák alapján: 

A tervezéssel érintett terület és környezete a2c, fő vízadó 100 m mélységen belül 
és 2a, 20 mm-nél nagyobb utánpótlódású területek kategóriába sorolható. 

3.b: Felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területek (települések 
besorolása) alkategóriák alapján: Ádánd község közigazgatási területe a 2a 20 
mm-nél nagyobb utánpótlódású területek kategóriába sorolható. 

- A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a 219/2004. (VII.21.) Korm rendelet 7.§-ával és a 
2. mellékletével összhangban tartalmazza a felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny, fokozottan illetve kiemelten érzékeny területeken levő települések listáját. E 
rendelet mellékletében Ádánd település a következők szerint szerepel: 
Melléklet a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelethez 
Felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, 
valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő 
települések 
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület: 
a) Azok a területek, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke 

meghaladja a 20 mm/évet. 
b) Azok a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területek közé 

nem tartozó területek, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkő, dolomit, mész- és 
dolomitmárga képződmények találhatók. 

c) Azok a területek, ahol a porózus fő vízadó képződmény teteje a felszín alatt 100 men 
belül található. 

d) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő 
felszíni állóvizek mederéltől számított 0,25-1,0 km közötti övezete. 

e) Az 1. d) pontban nem említett, külön jogszabály által kijelölt védett természeti 
területek. 

 
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet rendelkezik a vizek mezőgazdasági 
eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről, amely a 49/2001. (IV. 3.) Korm. 
rendeletet váltotta fel. A rendelet célja a vizek védelme a mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szemben, továbbá a vizek meglévő nitrátszennyezettségének 
csökkentése. A rendelet hatálya a felszíni és felszín alatti vizekre, valamint ezzel 
összefüggésben a mezőgazdasági tevékenységekre és a mezőgazdasági 
tevékenységet folytatókra terjed ki. Ádánd település nem szerepel e rendelet 
mellékletében, így nem nitrátérzékeny terület. 
 
Ádánd település a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének 
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 
(továbbiakban: BTSZ) 2000. évi CXII. törvény hatálya alá tartozik. A törvény célja a 
Balaton kiemelt üdülőkörzet területén az érintett önkormányzatok, szakmai, gazdasági 
és társadalmi szervezetek egyetértésével a területrendezés alapvető feladatainak és 
szabályainak megállapítása. 
 
A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről szóló 
28/2004. KvVM rendelet 1. és 2. melléklete alapján a befogadó Kis-Koppány patak 
technológiai és területi kategória szerinti határértékeket vettük tervezési kibocsátási 
határnak.  
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A tervezéskor A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. 
(VII.21.) Kormányrendeletben foglaltakat is figyelembe vettük.  
 
 

Felszíni vizek védelme: 
A befogadó 07. hrsz-ú Kis-Koppány patak. A tisztított szennyvíz nyomóvezetéken 
keresztül jut a befogadó árokba. A vízfolyás medre a tisztított szennyvíz betorkollás 
feletti és alatti részen 5-5 méter hosszon rézsüburkolattal és kőszórásos 
medervédelemmel lesz ellátva. A tervezett szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított 
szennyvíz ki fogja elégíteni a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendeletben előírt határértékeket, 
így a vízfolyás összesített vízminősége a tisztított szennyvíz bevezetést követő 
szakaszon nem változik. 
 
Talaj- és talajvízvédelem: 
A művi telep műtárgyainak alapja 30 cm vastag monolit vasbeton, mely hálóvasalással 
lesz ellátva. A korrózióálló acél szerkezet kizárja a szennyvíz talajba jutásának 
lehetőségét. Az üzemviteli helységek, ahol az szükséges (rács-gépház, vegyszertároló), 
csurgalékvíz gyűjtő rendszerrel lesznek ellátva. A gyűjtőrendszer a burkolatra jutó 
szennyezett vizeket gyűjti, majd a szennyvíztisztító rendszerre juttatja. A csurgalékvíz 
környezetbe történő kijutásának további megakadályozására, a térbeton körül a 
terepszintből kiemelt padka gondoskodik. A térbeton vízzáró betonból kerül 
kialakításra, amely lejtésének köszönhetően a csurgalékvíz elvezető rendszerbe vezeti 
az esetlegesen elszennyezett vizeket. 
 
Légszennyezés: 
A berendezés egyedüli lehetséges légszennyező hatása a bűzhatás. A szennyvíztisztító 
telep elhelyezésére a 253/1997 (XII.20.) OTÉK Korm. rendelet előírásának megfelelően 
került sor. A tervezett technológiára a „teljesoxidációs eleveniszapos berendezések 
nyitott iszapkezelés nélkül, 5000 m3/d kapacitásig” kitételnek megfelelő IV.<150 m-es 
védőterület írható elő. A tervezett szennyvíztisztító telep távolsága a lakott területtől 
150 m, így a védőterület betartható. 
A rácsszemét naponta klórmeszezésre kerül a szaghatás és a rovarok által 
széthordható fertőző anyagok megakadályozásának céljából. A kétszintes ülepítő 
födémén elhelyezett rácsgépház bűzöslevegő-mentesítése és ezáltal a technológia 
szaghatásának minimalizálása egy tervezett aktív biofilteres szagtalanító berendezéssel 
kerül megoldásra. A rácsgépházban kén-hidrogén mérő szenzor kerül beépítésre a 
keletkező H2S gázok jelzésére, amely a szagtalanító berendezés működését fogja 
szabályozni. Jól működő tisztítási technológia esetén tehát, bűzhatással nem kell 
számolni. A sűrített iszap-szállító szippantó autók havi 1 fordulóval szállítják el a telepről 
az iszapot, aminek a levegőt érintő terhelése elhanyagolható. 
 
Zaj- és rezgésvédelem: 
A szennyvíztisztító telepen rezgéskeltő berendezések nincsenek, ezért rezgésvédelem 
kidolgozása nem indokolt. Zajhatás elsősorban a szivattyúk üzeméből származhat. A 
berendezések zárt átemelő műtárgyban, illetve a fertőtlenítő medencében kerülnek 
elhelyezésre. A gépek által okozott, környezetre gyakorolt zajterhelés elhanyagolható. A 
telep zajkibocsátása megfelel a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben 
előírtaknak. 
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Hulladékkezelés: 
A tervezett tisztítási technológia üzeme során sűrített szennyvíziszap, rácsszemét és 
homok, valamint a kezelőszemélyzet által termelt kommunális hulladék képződik. A 20 
l/nap mennyiségben keletkező rácsszemetet és a 8,5 l/nap mennyiségű homokot, 
valamint a kevert települési hulladékot a helyi környezetgazdálkodási vállalat szállítja el, 
és kezeli. 
A sűrített iszap elszállításáról és kezeléséről a DRV Zrt. gondoskodik. Az iszap az 
elszállítást követően a siófoki telepen víztelenítésre, komposztálásra, majd 
mezőgazdasági kihelyezésre kerül. 
 
Tájvédelem: 
A terepszintből leginkább kiemelkedő kezelőépület tájba illeszthetőségének kedvéért a 
tetőfedő bevonatos acél trapézlemez színválasztása piros szín, míg magának a 
kezelőépületnek a festése tojásszín. 
 

6.3 BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
 

Biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a település 
ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték. 
Az 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan 
beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az 
átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”.  
Ádánd területére már korábban készült településrendezési terv, melynek felülvizsgálata 
céljából készül a jelen terv. A biológiai aktivitás érték számításnak a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően e korábbi, jelenleg hatályos terv az alapja.  
A változással érintett területek lehatárolása, s a változások módja a 
„Településszerkezeti változások /Sze-1/” c. tervlapon követhetők nyomon, ahol a 
jelenleg hatályos terv került összevetésre a felülvizsgálat során tervezett 
területhasználatokkal.   
Jelen módosítás során nem került kijelölésre új beépítésre szánt terület, sőt a Temető 
területét meglévő beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területbe sorolta át 
a terv az OTÉK-nek megfelelően. Miután nem került kijelölésre új beépítésre szánt 
terület ezért a biológiai aktivitás értékszámítást sem kell elvégezni. 
 

 
7. ÉRTÉKVÉDELMI JAVASLAT 
 

7.1 TERMÉSZETI, TÁJI ÉRTÉKEK 
            

Ádánd területén országosan védett természeti érték nem található. A Nemzeti Ökológiai 
Hálózat részeként magterület és ökológiai folyosó került kijelölésre külterületi részeken. 
Magterület: (0140/1; 0141, 0123/1-2 hrsz-ok) ökológiai folyosó: (0193; 0195; 0197/1-2; 
0200/4; 0201; 0202/1-2; 0203/5(részleges); 0203/4; 0204;0199; 0205; 
0206/2(részleges); 0206/9(részleges);0120; 0134/2; 0135; 0138; 0140/2; 0143; 0144/1; 
0147/1-2 (részleges); 0161; 0162; 0163; 0164; 0165; 0166; 0167; 0168; 0169; 0170; 
0171; 0172; 0173; 0174; 0176/1-2; 0177; 0178/2-3; 0179; 0180; 0181; 0183,0184/12; 
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02/2; 025a; 032; 045(részleges); 056/4; 056/5; 056/6; 060; 065/1-2; 066/2; 067/1-2; 069; 
070; 071; 072/1-2; 074/1-2; 075/1-2; 076; 077/1-2; 078/1-2; 080/1-2; 081; 085; 086, 087; 
088; 089; 090; 094(részleges); 098/3-4)  A  Nemzeti ökológiai Hálózat e tervezési 
területet nem érinti. A tervezési terület épület nélküli bozótos jellegű elhanyagolt terület. 
A 267/4 hrsz-ú telket korábban évtizedeken keresztül hulladéklerakóként használták. 
Jelenleg bozótos jellegű kevésbé értékes növényzet fedi. A tervezési területen 
természeti érték nem található. A terület természeti, táji értéke csekély. A temetőben 
illetve a telep építményei köré tervezett jelentős nagyságú fásítás következtében a 
környezet természeti, táji szempontból is kedvezőbb lesz. 
 

7.2 ÉPÍTETT ÉRTÉKEK 
 

7.2.1 MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM, HELYI MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM 
 

A tervezési területen és környékén műemlék, műemléki környezet, valamint helyi 
védelem alatt álló épület nem található. A szennyvíztisztító létesítése, és a temető 
szabályozása tehát művi értékeket nem sért. 
 

7.2.2 RÉGÉSZET 
 

A 2011. nov. 18-án megküldött KÖH szakmai adatszolgáltatás szerint a KÖH 
nyilvántartás nem tartalmaz régészeti lelőhelyet a tervezett fejlesztési területről, a 2011. 
nov. 18-án végzett régészeti terepbejárás során, mely célja a fejlesztési terület és 
környezete felmérése volt, a különböző művelésű, borítottságú szántókon csak néhány 
Újkori töredék került elő. Ezek alapján régészeti korú település előkerülésének kis 
esélye van, viszont fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a terepbejárás módszere az 
egykori temetők felderítésére nem alkalmas. A terület közművesítése illetve építés 
közben előkerülő régészeti leletek jelenségek esetén az alábbiak szerint kell eljárni:  
Ha bármilyen tevékenység során váratlan régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a 
felfedező (kivitelező, beruházó) a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvény 24.§-a értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és az emlék 
vagy lelet előkerülését az önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul jelenteni és a 
helyszín, valamint a lelet őrzéséről gondoskodni. Mindemellett értesíteni kell a 
területileg illetékes múzeumot (Jelen esetben: Somogy MEGYEI MÚZEUMOK 
IGAZGATÓSÁGA, Cím.: 7400 Kaposvár,  Fő utca 10.)  
 

 

8. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 
 

A Ságvár -Balatonszabadi országos mellékútról a 266 hrsz-ú 
12-15 méter szabályozási szélességű önkormányzati út vezet 
a tervezett szennyvíztisztító telep telkéhez (267/4hrsz). A 
kialakult szélesség teljes mértékben elegendő mind az 
építés, mind az üzemeltetés feladatainak ellátásához. A 
tervek szerint a nevezett 266-os hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú utat 250 méter hosszúságban, min. 3 méter 
szélességben zúzalékos, itatott aszfalt makadám 
útburkolattal látják el. 

266-os hrsz-ú út 
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9. KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT 
 

9.1 A TERVEZETT SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP HELYE 
 

Tekintettel arra, hogy a rendezési terv készítésekor nem került kijelölésre 
szennyvíztisztító telep telepítésére alkalmas terület, így az önkormányzat tulajdonában 
álló, 267/4 hrsz-ú ingatlan lett kijelölve a szennyvíztisztító telep helyének. (T-1. sz. 
tervlap) 
E területen a szennyvíztisztításból adódó esetleges szennyezések nem jelentenek 
kockázatot a Balaton vízminőségére. A területre a szennyvíztisztító telep 
elhelyezésének biztosítása érdekében készül jelen településrendezési terv. 
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9.2 A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BEFOGADÓJA 
 

A tisztított szennyvíz tervezett befogadója a Kis-Koppány patak. A Kis-Koppány a Sió 
csatornán keresztül a Dunába torkollik. A befogadó tehát a Duna, azon belül a 
Siócsatorna 
részvízgyűjtőjéhez tartozik (1-11 vízgyűjtő gazdálkodási tervezési alegység). A 
Kis-Koppány adott szakaszán állandó jellegű vízfolyás. 
 

9.3 KÖZMŰELLÁTÁS 
 

Villamos energia ellátás: 
A telep elektromos ellátást az összes beépített teljesítményre kell méretezni. Az összes 
beépített teljesítmény várhatóan kb. 28 kW, a tervezett technológiában a maximális 
egyidejű villamos teljesítmény felvétel várhatóan kb. 15 kW, a várható napi átlagos 
villamos energiafogyasztás 250/280kWh (nyár/tél) lesz. 
Előirányzott áramigény: 3 x 63 A. 
Ivóvíz ellátás: 
A Kossuth Lajos utca gerincvezetékről való leágazással, a 266-os helyrajzi számú 
területen keresztül, DN 50 KPE típusú és 250 m hosszú nyomócsővel jut el az ivóvíz a 
tervezett szennyvíztisztító telep telekhatáráig. 
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10. A TERVEZETT SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP 

ELHELYEZÉSÉNEK, ÉS MŰKÖDÉSÉNEK 
ÖSSZEFOGLALÓ ISMERTETÉSE 

 

 
A szennyvíztisztítás technológiája 
A tervezett szennyvíztisztítási technológia megnevezése: merülőtárcsás (biokorongos) 
csepegtetőtestes, fix-filmes biológiai szennyvíztisztító technológia szervesanyag-
eltávolítással nitrifikációval, denitrifikációval, vegyszeradagolás melletti 
foszfortalanítással, dobszűrővel történő utómechanikai leválasztással, fertőtlenítő 
egységgel. A technológiai műtárgyak cseppszóródás, szag- és zajkibocsátás ellen 
védett, zárt kivitelben készülnek. 
Biológiai tisztító kapacitás: 2300 LE (138 kg BOI5/d) 
Hidraulikai kapacitás: 230 m3/d települési szennyvíz 
A szennyvíztisztítási technológia a Ádánd 267/4 helyrajzi számú területen épül, a 
technológiához szükséges infrastrukturális feltétételek biztosíthatók és kiépíthetők, a 
telephez 250 m hosszú bekötőút kerül kiépítésre. 
 
A szennyvíztisztítás folyamata 
A tervezett Ádándi csatornahálózatról gravitációs vezetéken érkező nyers települési 
szennyvíz elsőként a telepi átemelőbe érkezik. Onnan kerül feladásra a fedett 
kialakítású, gépi rács és homokfogó berendezésre, előmechanikai tisztítás céljából. A 
leválasztott rácsszemét és homokzagy a kihordócsiga segítségével jut a 
rácsgépházban elhelyezett tároló konténerbe, majd a bevizsgálás eredményétől 
függően elszállításra az ártalmatlanítás helyére. Szintén a rácsra érkezik a 
kezelőépületből származó kommunális szennyvízhányad is az udvartéren elhelyezett 
telepi szennyvíz átemelőből. 
A gépi rács esetleges meghibásodása esetén a vele egybeépített kézirács hivatott 
elvégezni ezt a tisztítási fázist. A mechanikai tisztítás után a szennyvíz gravitációs úton 
jut a kétszintes ülepítőbe. 
A mechanikailag tisztított szennyvíz a kétszintes ülepítőbe kerül. Az előülepítő 
pufferkapacitása révén, mint kiegyenlítő medence kiegyenlíti a nagymértékben változó 
szennyvízmennyiséget, csökkenti vagy kiküszöböli a lökésszerű terheléseket és ezáltal 
egyenletes terhelést biztosít az azt követő merülőtárcsás biológiai berendezések 
részére.  
A műtárgy jellegéből adódóan vízszintes átfolyású medence, amelynek felsőszintje 
ülepítésre, alsó tere az iszapbetárolásra szolgál. Az előülepítő alsó iszapterébe kerül 
leválasztásra a nyers szennyvíz primer iszapja, illetve ide kerül átfejtésre a 
dobszűrőben iszapként jelentkező, tárcsákról leváló biofilm hányad, mint fölösiszap is. 
Az alsó tér a kiülepített iszap mintegy havi tárolását teszi lehetővé. Az iszap 1-1 db 
csatlakozó csonkon keresztül eltávolítható az ülepítő zsompjaiból, szippantó kocsival 
elszállítható. Az iszap a siófoki szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra, ahol az 
iszapvonal rothasztóiban kerül energetikai hasznosításra, majd víztelenítést követően a 
balatonszabadi külterületén lévő komposztáló telepen kerül komposztálásra és 
mezőgazdasági területen kihelyezésre. 
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A kétszintes ülepítő födémén elhelyezett rácsgépház bűzöslevegő-mentesítése és 
ezáltal a technológia szaghatásának minimalizálása egy tervezett aktív biofilteres 
szagtalanító berendezéssel kerül megoldásra. A rácsgépházban kén-hidrogén mérő 
szenzor kerül beépítésre a keletkező HsS gázok jelzésére, amely a szagtalanító 
berendezés működését fogja szabályozni. 
Az előülepített szennyvíz gravitációsan jut a biológiai tisztítást végző merülőtárcsás 
berendezésekre, amelyek előtt a szennyvízvezeték három ágra válik és 33,3-33,3- 
33,3%-os megosztással kerül a 3 soros berendezés soraira. Soronként 2 db egymás 
után kötött, egységből álló merülőtárcsás rendszerbe. 
Mindhárom sor két modulegységből és modulegységenként négylépcsős, azaz 4 
db korongcsoporttal rendelkezik. A két szélső merülőtárcsás tisztítóegység végén 1 
-1 db dobszűrő van elhelyezve, a középső sor végén két ágra osztjuk a tisztított 
szennyvizet, és a megosztott szennyvíz a szélső sorok dobszűrőbe kerül, a szélső 
sorok tisztított szennyvizével együtt. 
Soronként a második modulegységben van integrálva a recirkulációs rendszer 
(recirkulációs kanalas tárcsa és a recirkulációs gát.) 
Egy belső – a soronkénti első modulegységbe integrált - osztórendszer a bejövő 
szennyvizet olyan módon ossza el, hogy a BOI5- terhelés a soronkénti első tisztítási 
lépcsőben 20 g legyen BOI5/m². A bejövő szennyvíz egyenlő arányban lesz az első 
egység, első és második korongcsoportjára elosztva. 
A merülőtárcsás berendezések fő szerkezeti elemei egy horizontális forgótengelyre 
rögzített, a tengellyel együtt forgó műanyag tárcsa és az alatta elhelyezkedő félkör 
keresztmetszetű medence. A forgó merülőtárcsás rendszer esetében a forgó tárcsák 
felületén képződött biológiai hártya mozog. A hártya - a forgás révén - részben a 
tisztítandó szennyvíz terében, részben a levegőtérben mozog. A forgó tárcsák felületén 
kifejlődött biológiai hártyafelület kb. 40 %-a a már első lépcsőben előülepített 
szennyvízbe merül, majd a forgás révén az atmoszférába emelkedik ki, így biztosított az 
aerob baktériumok oxigénellátása. A forgás révén a felvett, vékony rétegű szennyvíz a 
hártya felszínén lefelé csörgedezik, ill. a hártyába diffundál. A biológiai tisztítás azáltal 
jön létre, hogy a hártyában levő baktériumok a szennyvíz lebontható szerves anyagait 
tápanyagként hasznosítják. A tárcsafelületen rögzült hártya egy része, amint a hártya 
újra a szennyvízbe merül, lenyíródik és a szennyvíztérbe jut. 
A forgó merülőtárcsás berendezésekből elfolyó szennyvíz a dobszűrőre kerül, ahol 
végbemegy a tisztított szennyvíz mechanikai elválasztása az iszaptól. A szűréssel 
leválasztott iszapot szivattyú szállítja vissza az iszapot - a recirkulációs vezetéken - a 
kétszintes ülepítő iszapterébe. 
A biológiailag tisztított és szűrt szennyvíz a fertőtlenítő medencébe (Vh=15 m3) kerül. A 
maximális szennyvízhozamnál a tartózkodási idő jóval 30 perc felett van, mely a 
fertőtlenítés hatékony biztosítására elegendő. A fertőtlenített szennyvíz mérést 
követően az fertőtlenítőbe telepített 1+1 db tisztított szennyvíz átemelő szivattyúk és a 
tervezett DN 110 KPE L= 813 m-es nyomóvezetéken keresztül kerül a befogadóba Kis-
Koppány patakba. 
Havaria esetén a technológia megkerülése a tervezett megkerülő vezetéken kerül 
biztosításra. A technológiát kiszolgáló tervezett kezelőépület tartalmazza a szükséges 
szociális és folyamatirányító helyiségeket (itt kerül elhelyezésre a két merülőtárcsás 
berendezés sor villamos szekrénye), kézi raktárt és tárolót és a vegyszeradagoló 
helyiséget. Ez utóbbi helyiségből biztosított a fertőtlenítő NaOCl-tal és a biológiai 
tisztítás vegyszeres Peltávolítással való kiegészítése poli-alumínium-klorid (BOPAC) 
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adagolással. A technológia végén keletkező és a kétszintes ülepítőben betárolt 
várhatóan napi ~ 1,78 m3 mennyiségben képződő és 2-3 %-os szárazanyag-tartalmú 
iszap elszállításra kerül a Siófoki szennyvíztisztító telepre további kezelés céljából, a 
kezelt iszap (rothasztás, víztelenítés, komposztálás) végül mezőgazdasági 
hasznosításra kerül. 
A technológia hatásfoka jellegénél fogva a környezeti hőmérsékletre érzékeny. A 
szennyvíztisztítás hatásfoka szempontjából a telep üzemeltetése két üzemi periódusra 
bontható: 12 Celsius fok alatti (XI.16.-IV.30.) és 12 Celsius fok feletti (V.1.-XI.15. között) 
üzemi periódusokra. 
 
A telep létesítményei: 

- Nyers szennyvíz telepi átemelő (szerelvényaknával),  
- Gépi rács és homokfogó, 
- Rácsgépház-felépítmény, 
- Kétszintes ülepítő, 
- Fixfilmes merülőtárcsás berendezések, 
- Dobszűrő, 
- Fertőtlenítő (átemelő szivattyúkkal), 
- Kezelőépület, 
- Szagtalanító berendezés. 
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1. sz. melléklet 
 
Az előzetes véleményezési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek 
véleményeinek értékelése 
 

Ádánd község településrendezési eszközök módosításához- szennyvíztisztító telep 
helyének kiszabályozása- 16 db vélemény érkezett. A 16 véleményező közül 11 nem 
kíván a további véleményezési eljárásban részt venni. Öt véleményező a Somogy 
megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész, Siófok város jegyzője-  
Építéshatósági csoport, Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Vízügyi 
felügyelőség, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Somogy megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság a további véleményezési eljárásban részt kíván venni. 
 
 
Részletes értékelés: 
 

  Érintettségi kör: 

Államigazgatási 
szervek, 

közműszolgáltatók, 
szomszéd 

települések: 

Véleményi eljárás 
további 

szakaszában 
részt kíván venni: 

Előzetes vélemények: 

1. Településrendezés 

A Somogy megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi Hivatal 
Állami Főépítésze  

I 

Előzetes véleményében kéri, hogy " 
kegyeleti okokból mérlegelni 

szíveskedjenek, hogy a temető és a 
tervezett szennyvíztisztító telep közelsége 
kegyeletsértő lehet-e?" Felhívja a figyelmet 
az OTÉK 1. számú függelékében szereplő 

védőterület előírására amely jelen 
szennyvíztisztító esetében 150 méter. 

Ismerteti a véleményeztetési, egyeztetési 
eljárás szabályait, rendjét.  

Szakmai ellenvéleményt nem fogalmaz 
meg. 

2. Településrendezés 

Siófok Város 
Jegyzője- 
Építéshatósági 
Csoport 

I 
Közli, hogy a véleményezési eljárásban 

részt kíván venni. 

3. 
Környezetvédelem, 
természetvédelem, 
vízügy 

Dél-dunántúli 
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi 
és Vízügyi 
Felügyelőség 

I 

Ismerteti a jogszabályi környezetet, felhívja 
a figyelmet  

az OTÉK-ra  valamint a 306/2010(XII.23) 
kormányrendeletre. Az egyeztetési 

eljárásban részt kíván venni. 

4. Népegészségügy 

Somogy megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Szakigazgatási 
Szerv 

N 
 Kizáró ok részéről nem merült fel, a 

tervmódosítás további szakaszában nem 
kíván részt venni. 

5. Katasztrófavédelem 
Somogy megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

I Kifogást nem emel, az egyeztetési 
eljárásban részt kíván venni. 

6. Közlekedés (közút, 
vasút,vízi) 

Somogy megyei 
Kormányhivatal 
Közlekedési 
Felügyelőség 

N 
A szakhatósági hozzájárulást kikötés nélkül 

megadja. Az egyeztetésben nem kíván 
részt venni. 
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7. Légi közlekedés 

Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság Légügyi 
Hivatal 

N A kérelem teljesítéséhez hozzájárul. Az 
egyeztetésben nem kíván részt venni. 

8. 
Mezőgazdasági 
területek rendezése 

Somogy megyei 
Kormányhivatal 
Földművelésügyi 
Igazgatóság 

N 
Észrevétele nincs, a véleményezési eljárás 

további szakaszában nem kíván részt 
venni. 

9. 
Erdőrendezés, 
erdővédelem 

Somogy megyei 
Kormányhivatal 
Erdészeti 
Igazgatóság  

N 

Közli, hogy a 267/4 hrsz-ú földrészlet 
nyilvántartása szerint nem üzemtervezett 

erdőterület. A tervmódosításához 
hozzájárul, a szabályozási terv módosítását 

elfogadja. 

10. Honvédelem 
Honvédelmi 
Minisztérium- 
Hatósági Hivatal 

N 
Észrevételt nem tesz, a további 

véleményezési eljárásban nem kíván részt 
venni. 

11. Hírközlés 
Nemzeti Média és 
Hírközlési Hatóság I 

Szabványlevelében kéri a tervet  
véleményezésre megküldeni. 

12. 
Szomszéd 
települések 

Nagyberény 
község N 

Támogatja az infrastruktúra fejlődését. A 
véleményezési eljárásban nem kíván részt 

venni. 

13. Szomszéd 
települések 

Nyim község N 
A módosítással egyetért, a tervmódosítás 

további szakaszában nem kíván részt 
venni. 

14. 
Szomszéd 
települések Ságvár község  N 

A módosítással egyetért, a tervmódosítás 
további szakaszában nem kíván részt 

venni. 

15. Szomszéd 
települések 

Som község N 
A módosítással egyetért, a tervmódosítás 

további szakaszában nem kíván részt 
venni. 

16. Szomszéd 
települések 

Szabadhídvég 
község 

N A véleményezési lehetőséggel nem kíván 
élni. 

 
 
 



 
 

Határozat kivonat 
 

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. október 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből 

 
1.) Ádánd Község rendezési tervének felülvizsgálata – beszámoló a munkák jelenlegi 
állásáról, megbízás adása a község településrendezési terv módosítására 
szennyvíztisztító telep elhelyezése céljából  
 
 
Pollák Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta meg: 

62/2011.(X.26.) Kt. határozat 
 

A képviselő-testület a település rendezési tervének módosítását kezdeményezi a 
létesítendő szennyvíztisztító telep vonatkozásában, vagyis 267/4 hrsz-ú telek – 
amely jelenleg KG övezeti jelű, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
övezetbe tartozik – átminősítését különleges, szennyvíztisztító övezetté, 
sürgősségi eljárással.  
A képviselő-testület mérlegelte, hogy a temető közelsége kegyeletsértő lehet-e, de 
a helyi viszonyok ismeretében úgy foglal állást, hogy nem kegyeletsértő a 
szennyvíztelep közelsége. Megfelelő védősáv kialakításával a temetőből nem 
lehet közvetlenül a telepre látni, a közbenső út megfelelő elválasztást biztosít, 
mely további védősáv kiépítését eredményezi, továbbá a jelentős szintkülönbség 
van a temető jelenlegi temetkezési vonala és a tervezett szennyvíztisztító telep 
között.  
Határozat: értelem szerint 
Felelős: Pollák Tibor polgármester 

 
 
 

K.m.f. 
       Pollák Tibor sk.       Baumann Anita Gabriella sk. 
       polgármester                       jegyző 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 

Ádánd, 2011. november 15. 
 
 
 
 
                                     Baumann Anita Gabriella 
            jegyző 
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Pollak Tibor reszere

Polgarmester

Adand Kozseg Polgarmestere

Adand

Kossuth Lajos utca 50.

8653
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Ugyiratszamunk:
Ugyintezonk:

Telefon:

Datum:

Ugyiratszamuk:

Ugyintezojuk:

08-263-2/2011.
Kadlicsko Krisztian

84/316-714

2011. oktobeMO.

2203-10/2011.

Targy: Adand telepiilesrendezesi eszkozok keszitesenek elozetes velemenyezese

Tisztelt Polgarmester Or!

m
Adand Kozseg telepulesrendezesi terv keszitesenek velemenyezesi eljarasaban reszt kivanunk
venni.

A telepulesrendezesi eszkozok keszitese targyaban megkiildott levelere kiilon elozetes
velemenyt fogunk adni.

A szennyviztisztito telep modositasi szandekaval kapcsolatban az alabbiakrol tajekoztatjuk.

A megkiildott anyag a telepiilesfejlesztesi dontest nem tartalmazza, melyet az Etv. 10. § (4)
bekezdes eloir, hogy az elozetes megkereseshez csatoini sziikseges. Kerjiik, hogy a dontest 8
napon beliil resziinkre megkiildeni sziveskedjenek.

A tervezett szennyviztisztito telep a mellekelten megkiildott terkepi abrazolas alapjan a temeto
kozelsegebe keriilne. Kerjiik, kegyeleti okokbol merlegeini sziveskedjenek, hogy a temeto es a
tervezett szennyviztisztito telep kozelsege kegyeletserto lehet-e.

Az OTEK 1. szamu fiiggelekeben szerepel szennyviztisztito, szennyviziszap-kezelo, -faro/6 es -
elhelyezo epitmenyek legkisebb tavolsaga (vedoterulete) lako-, vegyes-, gazdasagi- (a jelentos
merteku zavaro hatasu ipari kivetelevel), udulo- es kulonleges (a hulladeklerakok teruletenek
kivetelevel) teriiletektol szolo eloiras, Melynek nem felel meg a 150 meteren beliil talalhato
temeto (kulonleges) teriilet, illetve a lakoteriilet. Ennek figyelembevetelet kerjiik a
tovabbtervezes soran.

Reszletes szakmai velemenyiinket a kidolgozott telepulesrendezesi eszkozok alapjan fogjuk
megtenni. A most megkiildott anyag ezt nem teszi lehetove.

Kerjiik, hogy a megkiildendo dokumentaciot papiralapu adathordozon, eredeti meretaranyban
sziveskedjenek rendelkezesiinkre bocsatani.

Szekhely: Kaposvar, Csokonai u. 3. e-mail: foepitesz@kozig.somogv.hu web: vvvvw.kozig.somoqy.hu

Ugyintezes helye: Keszthely, Lovassy u. 7/b. 8361 Keszthely, R. 132. 8 83/511 -445 fax: 83/314-820



Felhivjuk a figyelmet, hogy a telepulesrendezesi tervek jogszerusege es szakmai megalapozottsaga
erdekeben az 1997. evi LXXVIII. torveny (tovabbiakban Etv.) 9. §-aban lefrtakat kotelezoen be kell
tartan i.

A szakmai velemenyezesi eljaras a kovetkezo fontosabb szakaszokbol all:
Etv. 9. § (2) bekezdes c) pont: elozetes allasfoglalas, az OTEK 3. szamu mellekletben felsorolt
erdekelt allamigazgatasi szervek bevonasaval;
Etv. 9. § (3) bekezdes: reszletes szakmai velemenyezes - kozbenso velemeny -, az elozo
pontban megnevezett erdekeltek bevonasaval, ha a fenti allasfoglalas alkalmaval ezt kertek.
Etv. 9. § (4) bekezdes: az eltero velemenyek egyeztetese, a polgarmester altal osszehivott
targyalas soran;
Etv. 9. § (6) bekezdes: az elkeszult terv jovahagyas elotti - zaro - velemenyeztetese a teruleti
fpepfteszi iroda altal;
Etv. 9. § (8) bekezdes: a jovahagyott telepulesrendezesi eszkozok megkuldese jogszabalyban
megnevezett szervezeteknek.
A telepulesrendezesi terv keszitese soran a 2003. evi XXVI. torvennyel elfogadott, majd a 2008.
evi L. torvennyel modosftott Orszagos Teruletrendezesi Terv (OTrT), illetve a Balaton Kiemelt
Udulokdrzet Teruletrendezesi Tervenek elfogadasarol es a Balatoni Teruletrendezesi Szabalyzat
megallapitasarol szolo 2000. evi CXI I. torveny (Balaton-torveny) telepulesre vonatkozo elofrasait
kotelezoen ervenyesiteni kell, kulonos tekintettel a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (2)
bekezdeseben foglaltakra.

Felhivjuk a tervezo figyelmet, hogy amennyiben a terv keszitesekor az OTEK-ban meghatarozott
hatarertekeknel megengedobb ertekeket kfvannak alkalmazni, akkor ehhez irodanktol hozzajarulast
kell kerni, kulon osszefoglalva a modosftas targyat es annak indoklasat.

Figyelmebe ajanljuk, hogy az alkalmazott jogszabalyi hivatkozast a szabalyrendelet fuggelekeben
celszeru szerepeltetni, hogy a valtozasok miatt a helyi rendeletet ne kelljen modositani.

Az Etv. 12. § (4) bekezdese es az OTEK 4. § (4) bekezdese ertelmeben a szabalyozasi terv
jovahagyando munkareszeit, magassagi adaiokat is tartalmazo, az iiletekes foldhivata! altal
hitelesitett, zaradekolt foldmeresi alapterkep felhasznalasaval kell keszfteni. A szabalyozasi terven fel
kell tuntetni, hogy ,,Keszult az allami alapadatok felhasznalasaval".

Az egyes tervek, illetve programok kornyezeti vizsgalatarol szolo 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. §
(3) bekezdesenek eloirasaitfigyelembe kell venni.

Kerjuk, hogy a terv velemenyezesebe a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet ertelmeben az iiletekes
epitesugyi igazgatasi ugyekben eljaro hatosagot is - mint kesobbi jogalkalmazot - vonjak be.

Kulon felhivjuk a figyelmet a szomszedos telepulesi es megyei onkormanyzat, a lakossag, az
erdekkepviseleti szervek stb. egyeztetesi eljarasba torteno bevonasara.

Amennyiben a szerkezeti terv is modosul, ugy az Etv. 10. § (4) bekezdese ertelmeben az elozetes
velemenyt kero dokumentacionak tartalmaznia kell az azt szuksegesse tevo telepulesfejlesztesi
dontest, valamint tajekoztatasul az elfogadott telepulesfejlesztesi koncepciot.

Az erdekelt allamigazgatasi szervekhez velemenyezesre kuldott tervdokumentacioban kerjuk
megindokolni a modositas szuksegesseget es pontosan korbehatarolni a modositassal erintett
teruleteket, valamint kerjuk csatolni a tervezesi teruletre vonatkozo, ervenyben levo rendezesi terv
kivonatat.

Felhivjuk figyelmet, hogy irodank adja ki a jovahagyashoz szukseges szakmai velemenyt az
egyeztetesi kor lezarultat kovetoen elkeszult, veglegesitett dokumentaciorol. Ehhez kerjuk megkuldeni
a velemenyezok eszreveteleit es az azokra adott tervezoi kozremukodessel elkeszitett onkormanyzati
valaszokat, tovabba a polgarmester nyilatkozatat arrol, hogy az Etv. altal kotelezove tett
velemenyezesi eljarast lefolytatta, valamint melyek azok az erdekelt allamigazgatasi szervek, melyek
az Etv. 9. § (5) bekezdese alapjan kifogast nem emelo velemenyezonek tekinthetok.

Szekhely: Kaposvar, Csokonai u. 3. e-mail: foepitesz@kozig.somogy.hu web: www.kozig.somogy.hu

Ugyintezes helye: Keszthely, Lovassy u. 7/b. 8361 Keszthely, Pf, 132, S 83/511 -445 fax: 83/314-820



Elozetesen jelezzuk, hogy az Etv. 9. § (12) bekezdese ertelmeben a jovahagyast kovetoen a jegyzo
koteles megkuldeni a kormanyhivatalnak a telepijlesrendezesi eszkozoket, azok osszes munkareszet,
a velemenyezesi eljaras dokumentumait es az allami foepiteszi velemenyt.

Az Etv. 9. § (8) bekezdes szerint az elfogadott helyi epitesi szabalyzatot, valamint a jovahagyott
telepijlesrendezesi terveket vagy azok vonatkozo reszet, illetoleg kivonatat a polgarmesternek meg
kell kuldenie a velemenyezesben resztvevoknek, tovabba a hitelesitett dokumentaciot irodanknak es
az orszagos hataskoru Dokumentacios Kozpontnak (cim: VATI Magyar Regionalis Fejlesztesi es
Urbanisztikai Kozhasznu Tarsasag, 1016 Budapest, Gellerthegy u. 30-32.). Felhivjuk a figyelmet, hogy
a dokumentaciokat a tervezoknek, jegyzonek es a polgarmesternek is ala kell irni.

A telepulestervezo reszerol tervezoi nyilatkozattal kerjuk igazolni, hogy a hatalyos jogszabalyokat
betartotta. A terveken fel kell tuntetni a kozremukodo tervezok nevet, jogosultsagat igazolo
nevjegyzeki szamot, valamint az altaluk keszitett munkareszeket alairasukkal kell ellatni.

Elozetes szakmai velemenyunket az Etv. 9. § (2) bekezdes c) pontja alapjan adtuk.

Keszthely, 2011. oktobeMO.

Ifj. Horvath Janos hivatalvezeto es allami foepitesz neveben es megbizas^

Fabacsovics Zoltan

szakmai tanacsado

Kapjak:

(ĵ 1 Cimzett

2. Irattar

Szekhely: Kaposvar, Csokonai u, 3. e-mail: foepitesz@kozig.somogy.hu web: vwvw,koziq.somogy.hu

Ugyintezes helye: Keszthely, Lovassy u, 7/b. 8361 Kesztheiy, Pf. 132, 9 83/511 -445 fax: 83/314-820



Targy; Reszveteli szandek jelzese velemenyezesi eljarasban

P O LGARMESTERI .H l V A T A L
'.iossutb L u.SO. S/FAX: H-j.'J57-552

SIOFOK VAROS JEGYZOJE
8600 SIOFOK, F6 ter 1. '&: (84) 504 - 100, Fax: (84) 504-103.
Levelezesi cim: 8601 Siofok, Pf. 26. Email: epites@siofok.hu

lyiUSZAKI OSZTALY
EPITESHATOSAGI CSOPORT

Ogyiratszam: 23271/2011
Ugyintezo: Sziics Attila
Telefon: 84/504-175

Adand Kozsegi Onkormanyzat
Pollak Tibor polgarmester

Adand
Kossuth Lajos u. 50.
8653

Tisztelt Poigarmester Or!

2011. szeptember 28-an kelt megkeresesere tajekoztatom, hogy Adand telepules telepulesszerkezeti terv, helyi epitesi szabalyzat
es szabalyozasi terv keszitese soran a velemenyezesi eljarasban reszt kivanok venni.

Erkezeti:

SzimT"
2011 OKI. 2

Eifiszi,,,:

Ertesul:
/£> Cimzett

2. Irattar

Siofok, 201 loktober 14.
Dr. PavlekTundejegyzo megbizasabol:

i,if

Halasine Simon IVIaria
epiteshatosagi csoportvezeto

S:\Muszaki\Csoportok\Epiteszet\2011\szucsattila\ievelek\AD_HESZreszvetel.doc



Ugyiratszam: 23.3/45/3733/1/2011
Ugyintezonk: Majne Nanasi Katalin
Ugyintezojuk:

SOMOGY
KORMANYHIVATAL

Erdeszeti Igazgatosaga

Targy: Velemenyezes
Melleklet:
Hivatkozasi szam: 2203-10/2011

L. u. 50.
8653

Tisztelt Cim!

'OLGARMESTERI H t V A T A L
3 8653 AjWnd, Koswrth L. u. 50. ©/FAX: 84/357-553

£rkezett: TinTuKT. T7

SzSm:

Eiosz^rrs: !M<j!l6klet:

Adand helyi szabaiyzat es szabalyozasi tervenek modosltasahoz kerte
velemenyemet a 23,3/45/3733/1/2011. szam alatt iktatott, 2203-10/2011 hivatkozott
megkereseseben.

Az 267/4 hrsz-u foldreszlet nyilvantartasunk szerint nem erint
uzemtervezett erdoterulet.

A Telepiilesrendezesi Terv rnodositasanak tovabbi szakaszaban Igazgatosagom akkor kivan reszt
venni, ha a valtoztatasok az erdorol, az erdo vedelmerol es az erdogazdalkodasrol szolo 2009. evi
XXXVII. tOrveny hatalya ala eso teriiletet erintenek (pi: az erdoterulet igenybevetele,
torteno fakitermeles). Igazgatosagom erdeszeti igazgatasi feladatainak korit a 328/2010. (12,27.)
Korm. rend. 12§ (4) bekezdese allapitja meg.

A tervmodosftashoz hozzajarulok, a szabalyozasi terv modositasat elfosadom.

Kaposvar, 2011. oktober 5.

Kapjak:
(p Cimzett
2 Irattar

Szabo Jozsef
igazgato

7400 Kaposvar, Petofi ter 1-3.; Pf.: 149; Telefon: (82) 529 200 Fax: (82) 314 501
E-mail: aesz_kap@aesz.hu; Honlap: wywJsozifl.sorriogyjTu; www.mgszh.gov hi;

1/1
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Foldmuvelesugyi Ig~<.

o L G A R M E S T E R I HiVATA?
&**

Ugyiratszam: 23.4/1124-2/2011.
Ugyintezo: Havranek Mihaly
Telefon: 82/527-580

Hivatkozas: 2203-10/2011.
Melleklet:

ADAND KOZSEG ONKORMANYZATA
Adand
Kossuth Lajos u. 50.
8653

V E G Z E S

Adand Kozseg Onkormanyzatanak Polgarmestere megkereste Hivatalunkat

Adand Kozseg telepulesszerkezeti tervenek modositasaval kapcsolatban, A

megkereses alapjan

tajekoztatjuk,

hogy Igazgatosagunknak elsodleges feladat es hataskoret tekintve nines

eszrevetele es jelezzuk, hogy az eljaras tovabbi szakaszaban nem kivanunk reszt

venni.

I N D O K O L A S :

Az Etv. 9.§ (2) bekezdes alapjan Adand Kozseg Onkormanyzatanak

Polgarmestere megkereste Hivatalunkat Adand Kozseg telepulesszerkezeti

tervenek modositasaval kapcsolatban. E torvenyhely alapjan Hivatalunk

elsodleges feladat es hataskoret tekintve nines eszrevetele.

A 253/1997. (XII.20.) Kormanyrendelet 5.§ (3) bekezdeseben foglaltak alapjan

tajekoztatjuk, hogy a velemenyezesi eljaras tovabbi szakaszaban nem kivanunk

reszt venni.

Kaposvar; 2011. oktober 4.

Tisztelettel:

/

igazgato

7400 Kaposvar, Petofi ter 1-3. Pf.: 250.; Tel.: 82/527-580; 527-590; 414-894 Fax: 82/414-894;
email: vadhal-somogy@mgszh.gov.hu
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£rKezett: nil n"! O R Targy: tajekoztatas

L ' uu ...... ..... Ogyintezo: dr. Schaffer Anita
Tel.: 72/508-827

Hiv. sz.: 2203-10/2011
Vic!i!eklet:

Adand Kozse Polgarmestere
U*._.«_~. _ * ., L~ ™.~-" — _- .̂-.̂ ..wv.— - — " . •••— ™ --- ' ""-•»- -•! •• ........ .1— , . — ~~-

md
Kossuth L u. 50.
8653

Tisztelt Cfm!
•

A Nemzeti Media- es Hfrkozlesi Hatosag Hivatala (a tovabbiakban: Hatosag), mint a Adand kozseg
telepulesrendezesi tervenek es helyi epftesi szabalyzatanak elokeszftesebe bevont
allamigazgatasi szerv az alabbi tajekoztatast adja a rendezesi feladat ellatasahoz szukseges - a
hatosag nyilvantartasanak reszet kepezo - elektronikus hfrkozlesi szolgaltatokrol,
szolgaltatasokrol, akik, amelyek a rendezes ala vont terulettel erintettek, valamint a hataskorebe
tartozo kerdesekben a jogszabalyokon alapulo kovetelmenyekrol.

A rendezes ala vont teruleten a hatosagi nyilvantartasba bejegyzett elektronikus hfrkozlesi
szolgaltatokrol es szolgaltatasokrol a Hatosag internetes honlapjan: www.nmhh.hu a teljeskoru
nyilvantartas megtalalhato.

Az elektronikus hfrkozlesi epftmenyek vonatkozasaban, az elektronikus hirkozlesrol szd/d 2003.
evi C. torveny 94. § (1) bekezdese szerint: ,,/A telepules tervezesenel, rendezesenel, utak es
kozmuvek epitesenel, korszerusitesenel, egyeb epitmenyek es mas letesftmenyek
megvalosftasanal, felujitasanal - a kulon jogszabalyban meghatarozott modon - biztosftani kell
az elektronikus hirkozlesi epitmenyek elhelyezesenek lehetoseget."

A postal letesftmenyek vonatkozasaban a postarol szd/d 2003. evi Cl. torveny 40. § (1)
bekezdese alapjan: ,,A telepules tervezesenel, rendezesenel, utak es kozmuvek epitesenel,
korszerusitesenel, egyeb letesftmenyek megvalosftasanal, felujftasanal - a kulon jogszabalyban
meghatarozott modon - biztosftani kell a postal letesftmenyek elhelyezesenek lehetoseget."

Az elhelyezes teruletet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdese szabalyozza,
tovabbi muszaki iranymutatast az MSZ 7487 szamu szabvany ad, mfg az elhelyezes
engedelyezesenek felteteleit a 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet hatarozza meg.

A Hatosag tevekenysegenek - jogszabalyban meghatarozott - celja az elektronikus hfrkozlesi
piac zavartalan, eredmenyes mukodesenek es fejlodesenek, az elektronikus hfrkozlesi
tevekenyseget vegzok es felhasznalok erdekei vedelmenek, tovabba a tisztesseges, hatekony
verseny kialakulasanak, illetve fenntartasanak elosegftese az elektronikus hfrkozlesi agazatban.

A tavkozles, a tavkozlesi infrastruktura fejiodese telepulesrendezesi eszkozokkel befolyasolhato,
tamogathato vagy korlatozhato, ezert indokoltnak tartom, hogy az erintett hfrkozlesi szolgaltatok
az elokeszftesben reszt vegyenek ugy, hogy ismertethessek a telepules fejiodese es epftesi rendje
szempontjabdl terveiket, es ezek varhato lefolyasat.

A hfrkozlesi szolgaltatokrol adatok talalhatok honlapunkon (www.nmhh.hu). de munkatarsaink
mas modon torteno erdeklodes eseten is keszseggel allnak rendelkezesukre.



Postal teriileten az esetleges fejlesztesre vonatkozo informaciokkal a Magyar Posta Zrt.
rendelkezik.

Kerem, hogy a terv elkeszultet kovetoen, szfveskedjek azt a Hatosag reszere velemenyezesre
megkuldeni, iktatoszamunk valaszlevelukon torteno feltuntetesevel es a hfrkozlesi szakagi
munkareszek csatolasaval.

2011. oktober 3.

Petres Istvan
kompetencia kozpont vezeto



HONVEDELMIMINISZTERIUM
HATOSAGIHIVATAL

1135 Budapest, Lehel utca 35-37. • Postacim: 1885 Budapest Pf.: 25.
Telefon: 06 (1) 237-5556 • HM 27-933 • Fax: 06 (1) 237-5557 • HM 27-945

E-mail: hatosagihivatal@hm.gov.hu

Nyt. szam: HSZO/619-1/2011.
Hiv.szam: 2203-10/2011. _

POLGARMESTERI H lVATAi .
i>4 8653 Adand, Ko; suth L. u. 50. © /FAX: 84/357-55:

AdsifictlKjDzseg Polgarmesteri Hivatala
C -y A «-, •
v><.CtIII, /J f*. -. /

Elosz^m: Malleklet: EISadA:

^

1. szamu peldany

8653 Adand
Kossuth u. 50.

Targy: Adand telepiilesszerkezeti tervenek, helyi epitesi
szabalyzatanak es szabalyozasi tervenek keszitese

Tisztelt Cim!

Megkeresesiikre ertesitem Onoket, hogy a telepiilesszerkezeti terv, helyi epitesi
szabalyzat es szabalyozasi terv keszitesevel kapcsolatban eszrevetelt nem teszek.

Keresiiknek megfeleloen tajekoztatom, hogy a tovabbi velemenyezesi
eljarasban nem kivanok reszt venni.

Budapest, 2011. oktober 4.

Tisztelettel:

i
Dr. Gulyas Andras mernok ezfedes

igaz§at6

Kesztilt: 2 peldanyban
Egy peldany: 1 lap
Ugyintezo (tel/fax): Karl Mihaly vezeto-fotanacsos (tel: +36 (1) 237-5527; fax: +36(1) 237-5557)
Kapjak: 1. sz. pld.: Cimzett

2. sz. pld.: Irattar



Somogy Megyei
Katasztrofavedelmi Igazgatosag

H-7400 Kaposvar, Somssich P.u.7. H H-7401 Kaposvar, Pf: 71 E-mail: somogy.mki@katved.gov.hu
Tel:82/528-999BM: 03/ 1-22-701 Fax: 82/424-983 BM: 03/1-22-715

Szam: 798-2/2011 / TU.
Targy: Adand telepules

(telepulesszerkezeti terv, helyi
epitesi szabalyzat es szabalyozasi
terv) keszitesehez elozetes
velemenyadas.

Hiv.szam: 2203-10/2011.
Ugyintezo: Grof Robert tii.fhdgy.
Telefonszam: 82 / 528-999 / 22674

Pollak Tibor
polgarmester

Adand Kozseg Onkormanyzatanak
Polgarmesteri Hivatala

Adand
Kossuth Lajos u. 50.
8653

P O L G A R M E S T E R i H r v AT A i
57J 8653 Adand. Kossuth L. u. 5G. *5:"VFA •• ^t2:±^£i-

Erkezett:
2011 OKI. 00

Szam:

Tisztelt Polgarmester Ur!

Ertesitem, hogy Adand telepules telepulesszerkezeti terv, helyi epitesi szabalyzat es
szabalyozasi terv keszitese kapcsan kiildott elozetes egyeztetesi anyagat az 1997. evi
LXXVIII torveny es a 253/1997. (XII. 20.) Kormany rendelet 5. § (1) bekezdese alapjan
feliilvizsgaltam.

Az elozetesen megkiildott rendezesi terv modositasa ellen tiiz- es polgari vedelmi
szempontbol kifogast nem emelek.

A terv tovdbbi egyeztetesi eljdrdsdban reszt kivdnunk venni, illetve a,__rendezesi_ terv
modositdsdt kovetoen azt szakvelemenyezesre kerem irdsban megkuldeni.

Kaposvar, 2011. oktober 3.

Heizler Gyo'rgy tii. ezredes a Somogy Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatosag Igazgatqjanak felhatalmazasa alapjan:

Tisztelettel:

Kesziilt: 2 peldanyban
Egy peldany 1 oldal
Kapja: 1. Irattar

2. Cfmzett

Dr. Horvath Jeho ttt. ezre
igazgatohelyettes /£}







KOZLEKEDESI PEL

Ogyiratszam: SO/UO/346/1/2011.
Ugyintezo: Hies Krisztina
Hiv. szam: 2203-10/2011.

e s T E

SOMOGY fv
KDRMANYHIMIAL

Targy: *'Adand Kozseg
Telepulesrendezesi terv
modosftas.

Adand Kozsegi Onkormanyzat Polgarmestere
Adand
Kossuth L. u. 50.
8653

Adand Kozseg Onkormanyzata altal a telepules rendezesi tervenek modositasa ugyeben
inditott allamigazgatasi eljaras soran tortent megkeresesere az 1997. evi LXXVIII. TV. 9.§ (2)
c) pontja alapjan a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5.§ (2), (3), es a 3. sz. melleklet 5.
pontjaban foglaltak figyelembevetelevel az alabbi utugyi velemenyt adorn.

Adand Kozseg tervezett szennyviztisztfto telep helyenek kijeloleserol szolo beepftesi
javaslati egyeztetesi anyaganak attanulmanyozasa utan a telepulesrendezesi terv
modosftasokhoz a szakhatosagi hozzajarulast

k i k o t e s n e l k i i l m e g a d o m .

Targyi telepulesrendezesi terv modosftasat tamogatom, az egyeztetesi eljaras tovabbi
szakaszaban nem kivanunk reszt venni.

Szakvelemenyem ellen onallo jogorvoslatnak nines helye, az a hatarozat, illetve az eljarast
megszunteto vegzes elleni jogorvoslat kereteben tamadhato meg.

Indokolas

Adand Kozseg Onkormanyzatanak Polgarmestere Adand Kozseg telepulesrendezesi
tervenek modositasa ugyeben 2011. szeptember 28.-an kelt leveleben megkereste
hatosagomat szakhatosagi allasfoglalas, velemeny kiadasa erdekeben, az 1997. evi LXXVIII.
TV. 9.§ (2) pontja alapjan.

Az Onkormanyzat altal megkuldott (267/4 hrsz-u ingatlanra vonatkozo beepitesi javaslat)
tervlap valamint a modositassal erintett terulet atvizsgalasaval megallapitottam, hogy a
tervezett beepftes es terulet-felhasznalasi egyseg atsorolas utugyi erdekeket nem sert.

A fentiekre tekintettel a rendelkezo reszben foglaltak szerint dontb'ttem.

A szakhatosagi allasfoglalasom, velemenyem az epitett kb'rnyezet alakitasarol es vedelmerol
szolo 1997. evi LXXVIII torveny 9.§ (2) c) pontban biztosftott jogkoromben, a kbzuti

7400 Kaposvar, Vasarteri u. 2, Telefon: +36-82 527-640; Fax: +36-82 527-675;
E-mail: ut-somogy@nkh.gov.hu Honlap: wvwv.kozig.somogy.hu



kozlekedesrol szolo 1988. evi I. torveny, a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz.
mellekletenek 5. pontja, ill. a kb'zigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos
szabalyairol szolo 2004. evi CXL. torveny 44. § (1); (3); (6) bekezdesein alapszik.

Hatosagom a Nemzeti Kozlekedesi Hatosagrol szolo 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §
(5) bekezdeseben meghatarozott hataskore alapjan, a fovarosi es megyei
kormanyhivatalokrol szolo 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 1. §-ban megjelb'lt illetekessegi
teruleten jart el.

Kaposvar, 2011. oktober 3.

Tisztelettel:
Patak Norbert

szakig. szerv vezeU, K
neveben es megbiz4sab6I:

Andras En
osztalyvezetdxli^K ^



ISJemzeti
Kozlekedesi
Hatosag

Legugyi Hivatal

POLGAR
EE3 8653 Adand.

£rkezett:

MESTERI H I V A T A L
Ko5S«*h L. «, 50, ©/PAX: S4/JS7-SS2

m OKI. 1
gjjjCh-

ElSsz^m: Maiteklet:

1

•22/to#
Elfiado^

Ikt. szam: LR/RK/NS/B/1851/1/2011

Hiv.szam: 2203-10/2011

Ugyintezo: Marton Sandor

Tel.: +36 1 2735533

Fax: 84-357-552

ALLASFOGLALAS

A(z) Adand Kozseg Polgarmestere megkeresesere Adand kozseg
telepulesszerkezeti terve, szabalyozasi terve es helyi epitesi szabalyzata
targyaban inditott hatosagi ugyben a kovetkezo allasfoglalast adorn ki:

A kerelem teljesltesehez a legiigyi hivatal hozzajarul.

Allasfoglalasom az epitett kornyezet alakltasarol es vedelmerol szolo 1997.
evi LXXVIII. torveny 9. § (2) pontja, valamint az orszagos telepulesrendezesi es
epitesi kovetelmenyekrol szolo 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. sz. melleklet 6.
pontjan alapul.

A tovabbi egyeztetesi eljarasban nern kivanunk reszt venni.

Budapest, 2011. oktober 06.

A legugyi elnol|̂ |fSi4 îvatalvezet6 megbizasabol:
/$ ^3^ ^\

11. Marton Sandor

Polgari Repuioteri es Kornyezetvedelmi Osztaly
H-1675 Budapest Pf, 41. Telefon: +36 1 273 5533 Fax: +36 29 354 224 Internet: www.nkh.hu



Balaton-felvideki Nemzeti Park Igazgatosag
8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Telefon: 87/555-260 • Fax: 87/555-261

E-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu

Ugyiratszam: 5194-4/2011
Ugyintezonk: Rozner Gyorgy
Ugyintezqjiik:

30/33-49-572
Targy: Adand kozseg TRT modositas elozetes velemenyeze-

se
Melleklet:
Hivatkozasi szam: 2203-10/2011

Pollak Tibor Ur
Adand Kozseg Polgarmestere

Adand
Kossuth Lajos u. 50.
8653

POLGARMESTER! H l V A T A L !
El 86S3Adand, Kossuth L. u, SO. 8J/FAX: H4/3S7-SJ2

Erkezett: M
Sz r̂n:

Melî klet:

Tisztelt Polgarmester Ur!

Megkeresesukre, a Adand Kozseg Telepiiles Rendezesi tervenek modositasaval kapcsolatban, a megkul-
dott anyag ismereteben a kovetkezo elozetes szakmai velemenyt adjuk:

A Balatoni-felvideki Nemzeti Park Igazgatosag a reszere megkiildott dokumentaciok alapjan a fenti
anyagban szereplo modositasok ellen kifogast nem emel.

A tervek, valamint az azokban rogzitett telepiilesfejlesztesi irany alapvetoen megfelel a taj- es termeszet-
vedelmi, valamint a telepiileskep-vedelmi szempontoknak. A fentiek flgyelembevetelevel Adand Kozseg
telepulesrendezesi tervenek modositasat, mint a telepulesrendezesi celok megvalositasanak eszkozet, taj-.
es termeszetvedelmi szempontbol elozetesen elfogadjuk.
A tertiletet erinto tovabbi egyeztetesi folyamatban reszt kivanunk venni.

Jelen velemenyezest a 347/2006. (XII.23.) Korm. rend. 37. §. e) bek. es a 253/1997. (XII.20.) Korm.
rend. 3. sz. melleklet 2. pont ertelmeben adtuk.
A velemenyezes szakmai vonatkozasban az 1996. evi LIII. (a termeszet vedelmerol szolo) tv., a
31/1997. (IX.23.) KTM rendelet (a Balaton-felvideki Nemzeti Park letesiteserol) es a 2000. evi CXII. tv.
rendelkezesein alapul.

Csopak, 2011. oktober 12.
Tisztelettel:

Petr6cz|imre

Kapjak: 1. Cimzett
2. Irattar



SOMOGY MEGYEI
KORMANYHIVATAL

NEPEGESZSEGUGYI SZAKIGAZGATASI SZERV
h.

Iktatoszam: 4292- 72011.
Targy: Szakhatosagi velemenyezes

(Adand Kozseg telepulesren-
dezesi terv modosftasa)

Eloado: Schlegl Lne / T.:82/528-403
Hivatkozasi szam:2203-10/2011.
Melleklet:

Adand Kozseg Polgarmesteri Hivatal

Pollak Tibor
polgarmester reszere

Adand
Kossuth L. u. 50
8653

PGLGARMES
El 86S3 Adand,

" H I V A T A L

^rkezett: m OKI. i i

Meliekle

Tisztelt Polgarmester Or!

Az Adand Kozseg Polgarmestere altal , Adand telepijlesszerkezeti tervenek, szabalyozasi tervenek
es helyi epftesi szabalyzatanak modosftasa ugyeben benyujtott dokumentaci'6 alapjan
kozegeszsegugyi szempontbol kizaro ok nem merult fel.

A telepulesrendezesi terv modositasanak tovabbi szakaszaiban , amennyiben a megkuldott
dokumentumokban foglaltak erdemi valtoztatasa nem tortenik, nem kivanunk reszt venni.

Kaposvar, 2011. oktober 7.

Tisztelettel:

d it
i szerv vezeto

7400 Kaposvar, Fodor Jozsef ter 1. Telefon: (82) 528 400 Fax: (82) 319 444
E-mail: titkarsag@ddr.antsz.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu



Nagybereny Kozseg Polgarmester etol 8656 Nagybereny F6 u. 12.
Telefon: 84/582-022, Fax: 84/382-^.._E=maili^bereny_@enternet.hu

Ugyiratszam: 908/2011.

Adand Kozsegi Onkormanyzat
8653 Adand, Kossuth L. u. 50.

Pollak Tibor polgarmester ur reszere

P O L G A R iV:EST E RI H'l V A ~ T A L
_™??.l'l!ill̂ l:l;l"̂ :ll;-JiLSO. ®'/FA,;: .S-WS7-5S2

Sz^m:

Elfiszam:'

Tisztelt Polgarmester Ur!

A 2203-10/2011. ugyiratszamu leveleben kerte allasfoglalasomat arrol, reszt kivanunk-e venni
az Adand kozseg teruleten megvalosulo teriiletrendezesi eljaras velemenyezeseben.

A velemenyezesi eljaras tovabbi szakaszaban nem kivanunk reszt venni. Bizom az Onok
szakertelmeben, teljes mertekben tamogatom a kisterseg minden telepulesen az infrastruktura
fejlodeset.

A beruhazashoz es munkajahoz sok sikert kivanok!

Nagybereny, 2011. oktober 4.

Tisztelettel:
Tom AndrasdSroly g|

polgarmester;



SzaBcufHidveg T^pzsegi On^prmdnyzat

8138 SzaBadfi-ufveg, J(ozsegfidz u. 1.

<TeC: 25/509-600 faj^: 25/509-600

szfiidvegpo(garmester@Cf(pmnet. fiu

Ugyiratszam: II./938-2/2011
Ugyintezo:
Elerhetosege: 25/509-600

Targy: Adand telepiiles keszitesehez
elozetes velemeny megkiildese

Polldk Tibor polgdrmester urnak
Adand Kozsegi Onkormanyzat

Adand
Kossuth L. u. 50.

8653

POIGARMESTERL.HIVATAL
e 8653 Arifind, K»»ulh L. u. *

erkezett:
2011 OKI, 1 '1

Sz^m:

Tisztelt Polgarmester Ur!

Tajekoztatom, hogy az epitett kornyezet alakitasarol es.vedelmeral^ZQl6_1992,,eviLXXVin.
torveny 9. § (2) bekezdes b) pontjaban biztositott - javaslatteteli, eszreveteli, velemenyezesi -
lehetoseggel Szabadhidveg Kozseg Onkormanyzata nem kivan elni.

Szabadhidveg, 2011. oktober 04.

Tisztelettel

armester



Som Kozseg Polgarmestere
8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

84/582-001 Fax: 84/382-559
www.som.hu

Adand Kozseg Onkormanyzata

Pollak Tibor polgarmester

8653 Adand
Kossuth Lajos utca 50.

Ugyiratszam:1543 / 2011.

P O L G A R
(E3 8653 Adand,

Erkezett:

Szam:

ElSszirn:

_ ^r

r - S S T E R . M H - I V A T A U j

2011 AUG. 0 5 T

9 Q fY^- / h 1 'i "i ̂
Ms,:,ek^it: jEloado: Q

JO

±: 84/5 80-022 / 21
irgv: Adand TRT, HESZ
Sdositasa, elozetes velenieny.

Tisztelt Polgarmester Ur!

A velemenyezesre megkiildott Adand kozseg lij telepiilesrendezesi tervenek es a telepiiles szamara fontos
szennyvizberuhazas megkezdesehez sziikseges telepiilesrendezesi eszkozok kismertekli modositasarol szolo
egyeztetesi anyagat attekintve tajekoztatom Ont, hogy a tcrvczett modositasoktol eltero velemenyiink
nines. A tovabbiakban, a velemenyezesi eljarasban nem kivanunk reszt venni

Som, 2011. oktober4.

Tisztelettel:

nkey Tibor
Igarmester

2011.10.04. 11:59:34 E:\LEVELEZES20ll\Som\Addnd TRTm6d.201L.doc



Sagvar Kozseg Polgarmestere
j|j 8654 Sagvar, F6 u. 16.

B 84/380-013 Fax: 84/380-256
E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Adand Kozseg Onkormanyzata

Pollak Tibor polgarmester

8633 Adand
Kossuth Lajos utca 50.

D

Ugyiratszam:1507 / 2011.
Ugyintez6:Recsei Gabor
Hiv.szam: 2203/10/2011.
Tel.:84/580-022 / 21

O L G A R M E S T E R I. Hj V A T A L TArgy: Adand TRT, HESZ
<3 8653 Adand, Kossuth L, ;>. 50. f9/FA>': S4/357-552

ifkezett: nodositasa, elozetes velemeny.

Tisztelt Polgarmester Ur!

A velemenyezesre megkiildott Adand kozseg uj telepiilesrendezesi tervenek es a telepiiles szamara fontos
szennyvlzberuhazas megkezdesehez sziikseges telepiilesrendezesi eszkozok kismertekli modositasarol szolo
egyeztetesi anyagat attekintve tajekoztatom Ont, hogy a tervezett modositasoktol eltero velemenyiink
nines. A tovabblakban, a velemenyezesi eljarasban nem kivanurik reszt venni

Sagvar, 2011. oktober 4.

Tisztelettel:

Kgqlkes Gabor
garmester



Nyim Kozseg Polgarmestere
H 8612 Nyim, FOUL 65. |

84/380-044 Mobil: 70/536-62-64
nyimipolgarmester@gmail.com

Adand Kozseg Onkormanyz;

Pollak Tibor polgarmester

8653 Adand
Kossuth Lajos utca 50.

ta-

Erkezett:
AUG. 0 5

Eiciszam:
i

ft-te; -.ikiet: Eifiac

Ugyiratszdm: 1542/2011.
Jgyintezo:Recsei Gabor
iiv.szam: 2203/10/2011.
rel.:84/580-022 / 21
Fargy: Adand TRT, HESZ
modositasa, elozetes velemeny.

Tisztelt Polgarmester Ur!

A velemenyezesre megkiildott Adand kozseg uj telepiilesrendezesi tervenek es a telepiiles szamara fontos
szennyvizberuhazas megkezdesehez sziikseges telepiilesrendezesi eszkozok kismertekli modosl'tasarol szolo
egyeztetesi anyagat attekintve tajekoztatom Ont, hogy a tervezett modosftasoktol eltero velemenyiink
nines. A tovabbiakban, a velemenyezesi eljarasban nem klvanunk reszt venni

Nyim, 2011. oktober 4.

Tisztelettel:

IkovicsTibor
polgarmester

2011.10.04. 12:01:16 E:\LEVELEZES2011\Nyim\Addnd TRTmod.201L.doc




