
Jegyz kiinyv

Képziilt: a Balaton-felvidéki Nemzeti Park lgazgat ság hivatalos helyiségében 2aű.
október 18. napjan

A helyszí,ni sz_emle résztvev i:

1. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park lgazgat ság (BfNPI) képviseletében:
* Petróczi Imre szakmai igazgat helyettes;

- Nagy Károly építészeti és természetvédelmi szakreferen

- Mészaros András rkeriilet-vezet ;

- Simon Pál teriilet r

2 . 

^Nagyvázsonyi 
Önkorm irrry zat képvi s eletében :

-Németh Ferenc teleptilé srendezés i v ezetó tervez

Targy: Nagyvazsony ktizség TRT módosításo a 082 hrsz- ingatl anravonatkozó vélemények
egyeáetése

Felek rtigzítik a kovetkezóke,t:

Igazgat ságunk 2017. október 11-én kelt 1686-6l2aű szérrílvélemény ét az egye számu
módosítasban leírt indokok alapjén az Önkorm ényzat egyeztetést tartott sziikségesnek a
kovetkeá 

ilti,i,"* ili'"ffi tcirvény alapjan a 082 hrsz-ti ingatlan nem tartozik az országos
Öt<otOgiuHálózatban. A hatályos foldhivatali adatok kozott nincs bejegyezve az ),ex
lege" védettség.

A tervezóst a fenti adatok ismeretében végeátik, azzal egyiitt, hogy a Nemzeti Park
Igazgatóság megktildte a rendelkezésre áLl adatokat, mely alapján a fenti ingatlan Országos
ÖtotOgi ai Hál zatban magteriilet vezetében tartozik valamint ,,ex lege" védett természeti
értékek talalhatók rajta.
Mivel a tervezett funkciók a Balaton ttirvény Öt civezetének is megfeleltethet k, ezért
kezdeményezte az onkotwtényzat a szakmai egyeztetést. Ennek során az,ex lege'o védettség
el írásai l térgyaltak.
A szakmu egyeztetés során a felek az alábbiakat állapítottak meg:

-Az Igazgatóság munkatarsai vállaltík az o,ex lege" lápteriilet pontos kijel lését. Az
Önkormányzat a pontos kijelolés alapján a 082 hrsz-ri ingatlant, a lápteriilet
ismeretében a rendezési tervben megosztja egy vezethatarral és a továbbiakban csak
a lápteriileten kíviili teriiletet módosítja a korábban is megkiild tt Má-4 vezetre. Az
vezet beépítési%-át a sziikséges minimrrínra szorítja le.

-A fentiek alapjan módosított elfogadott Rendezési Terv alapján javasoljuk a082 hrsz-
li ingatlan fdldhivatali megosáását, hogy a ténylegesen nem láptertiletr 1

lekeriilhessen az ,ex legeo' láp jogi jelleg. A megosztast kóvet en Igazgat ságunknál
kell kezdeményezni a leválasztott nem lap tertilet védettségének megsztintetését.
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/,4 / -,Németh Ferencpetróczi Imre
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