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

A törvényjavaslat 22 . §-ában a szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület
övezetét meghatározó alcím és a 28/A. § helyébe az alábbi rendelkezés lép :

Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezet e

28/A .	 (1) A kiemelt üdülőkörzet területén szélerőmű , illetve 10 méternél magasabb
szélkerék
a) magterületen, ökológiai folyosón és pufferterületen ,
b) kiváló termőhelyi adottságú szántóterületem
c) térségi jelentőségű tájképvédelmi területen .,
d) történeti települési területen,
e) világörökség és világörökség-várományos területen ,
f) földtani veszélyforrás területén .,
g) vízeróziónak kitett területen.,
h) felszíni vízminőség-védelmi területen ,
i) tómederben t
D települési terület övezetén és annak 1500 méteres körzetébeni
k) kertgazdasági terület övezetén,
1) erdő területem
m) erdőtelepítésre alkalmas terület övezetén ,
n) turisztikai fejlesztési terület övezetén és annak 1500 méteres körzetében .,
o) sző lő termőhelyi kataszteri területen,
p) kiemelt fontosságú honvédelmi területen ,
g) műszaki infrastrukturális hálózatoktól és egyedi építményektő l dőléstávolságon belül ,
r) parti és partközeli települések közigazgatási területén ,
s) országos és térségi jelent őségű polgári repülőterek 10 km-es környezetében

nem telepíthető .
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(2) A településrendezési tervekben és a helyi építési szabályzatban — a helyi szélmérési adatok
figyelembevételével — kel l
a) a szélerőmű telepítésére vizsgálat alá vonható területeket pontosítani ;
b) az elhelyezés feltételeit meghatározni . "

2. A törvényjavaslat 2/7. számú melléklete az alábbiak szerint módosul :

,,2/7.számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez

A kiemelt térségi övezetek egymáshoz való viszonya és kapcsolata
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3 . A törvényjavaslat 4/5 . számú melléklete az 1 . pontban foglaltaknak megfelelően
módosul .



Indokolás

A szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezetére vonatkozó előírásokat - az
Országos Területrendezési Tervhez (OTrT) benyújtott módosító indítványoktól függetlenül - a
kiemelt üdülőkörzet területén meg kell határozni . Tekintettel arra, hogy az OTrT módosítását
célzó törvényjavaslat a nevezett övezet megjelenítését és szabályozási elemeit elhagyja, ezér t
a Balaton kiemelt üdülőkörzetben az elhelyezés feltételeit indokoltnak tartjuk azokka l
kiegészíteni .
Egyidejűleg a 2/7. számú melléklet korrekciójára is szükség van, mivel az övezetet a
továbbiakban nem az OTrT írja el ő , hanem a Balaton-törvény által egyedileg meghatározott
övezetek körébe sorolódik.
Szükségessé válik a kizáró feltételeknek megfelelően az elhelyezésre alkalmas területeket
ábrázoló melléklet módosítása is .

Budapest, 2008 . május 28 .

Gy. Németh Erzsébet
elnök
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