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Módosító javaslat2 

Módosítópont sorszáma: 1. 
A javaslat érintett rendelkezése: 71. § 
Módosítás jellege: módosítás

(1) A Balaton vízparti területein új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
(2) Meglévő beépítésre szánt területen nagyvárosias, kisvárosias és falusias
lakóterület, továbbá ipari gazdasági terület települési területfelhasználási egység nem
jelölhető ki, illetve nem minősíthető át.
(3) Vízparton a vegyes terület kijelölésével egyidejűleg biztosítani kell a partmenti 30
méter széles közhasználat elől el nem zárható sávot, és azon a parti sétány
kialakítását.
(4) A Balaton szabályozási partvonalától számított 30 méteres sávon belül - a
medencés kikötő és a hozzá kapcsolódó épületek kivételével - épület nem helyezhető
el, kivéve, ha különleges terület- és településrendezési ok vagy kialakult állapot miatt
a Balaton vízparti területeinek közcélú területfelhasználása tárgyában e törvény
felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet ettől eltérően rendelkezik. Meglévő
épület a Balaton szabályozási partvonalától számított 30 méteres sávon belül
felújítható.
(5) Új településrendezési eszköz kidolgozása vagy településrendezési eszköz
módosítása során a módosítással érintett beépítésre szánt területnek a Balaton
vízparti területeivel érintett területén a megengedett legnagyobb beépítettség nem
növelhető.
(6) A Balaton elérhetősége közérdek, ezért a kialakult állapot és tulajdonviszonyok
figyelembevétele mellett is, a Balaton vízparti területei közcélú
területfelhasználásának meghatározása során és a településrendezési eszközökben
biztosítani kell a part szabad megközelíthetőségét.

1 Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra
vonatkozó javaslat.

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-logikailag
összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az egy módosító
javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként kezelendők.



(7) A meglévő, feltöltött zagyterek területét zöldterület, erdőterület, vízgazdálkodási,
közlekedési vagy különleges beépítésre nem szánt terület települési
területfelhasználási egységbe kell sorolni.
(8) Új zagyterek csak a természetes és természetközeli élőhelyek károsodása nélkül,
vízgazdálkodási települési területfelhasználási egységbe sorolt területen a települések
lakó- és üdülőterületétől legalább 500 méter távolságban alakíthatók ki.
[(7)]_(.g} A Balaton vízparti területein a településrendezési eszközökben kijelölt
települési területfelhasználási egységeken elhelyezhető rendeltetéseket, valamint a
zagyterek felhasználásának feltételeit a Kormány rendeletben határozza meg.

Indokolás

1. 

A már meglévő nagy kiterjedésű zagyterek, és különösen a hamarosan létesítendő,
szükség parancsolta új zagyterek létesítése miatt indokolt, hogy egy "valamint a
zagyterek" utalásnál méltóbban jelenjen meg a zagytér a törvényben.
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