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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . (1) bekezdése alapján „a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezés i
Szabályzat megállapításáról szóló 2000 . évi CXII. törvény módosításáról” szóló T/5589 .
számú törvényjavaslathoz a bizottság az alábbi módosító javaslatot terjeszti elő .

A törvényjavaslat 21 . §-a az alábbiak szerint módosul :

27. § (1) A történeti települési terület övezetének (T-2) területét — a kulturális örökségvédelem
tekintetében illetékes államigazgatási szervek állásfoglalása alapján — a településrendezés i
tervekben a tényleges kiterjedésnek megfelelően a (2) bekezdésben foglaltak érvényesülés e
érdekében szükség szerint védőövezetével együtt kell lehatárolni és e törvény előírásait a
településrendezési tervekben lehatárolt területen kell érvényesíteni .

(2) A történeti települési terület övezete (T-2) tekintetében az OTrT által meghatározott
kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelend ő terület országos övezetre, valamint a
történeti települési terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti el ő írások
mellett a következő elő írások alkalmazandók :
a) a település szabályozási tervében, a helyi építési szabályzatban és a helyi építészeti öröksé g
védelméről szóló rendeletben — a külön jogszabályban meghatározottak szerint — meg kel l
határozni, és elő kell írni a látványvédelmet, a településkép-védelmet, a zöldfelületek
fejlesztését, az épületek paramétereit, az építmények helyi építészeti hagyományokho z
illeszkedő megjelenését meghatározó el őírásokat és a helyi építészeti hagyományoknak
megfelelő építési anyagok használatát ;
b) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos m űtárgyaik
kiépítésénél illetve a meglév ő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétika i
követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi
szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani ;
[c) csarnok jellegű épület és reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem
engedélyezhető ; ]
d) új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint
hulladékártalmatlanító és hulladékátrakó állomás nem létesíthet ő

Indokolás

Lásd a bizottság május 28-i ülésének jegyzőkönyvét .

Budapest, 2008 . május 28 .
Gy. Németh Erzsébet
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