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ÉRTESÍTÉS

A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörében eljárva – a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdésére figyelemmel – értesítem az érintetteket, hogy a BALABO
Környezetbarát Technológiát Gyártó és Fejlesztő Kft. (székhely: 8623, Balatonföldvár; KÜJ: 103755304; a
továbbiakban: Ügyfél) részére, a Balatonföldváron, a Nyugati strand és a Kvassay-sétány csatlakozásánál
tervezett  175 férőhelyes,  2,31  ha-os  korszerű,  elektromos  meghajtású  és  vitorlás  kishajók  befogadására
alkalmas kikötő létesítésével kapcsolatban hivatalból közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az ügy tárgya: előzetes vizsgálati eljárás

Az ügy rövid ismertetése:

Az Ügyfél  megbízásából  a Tervező által  összeállított  dokumentáció szerint  az Ügyfél Balatonföldváron a
Nyugati  strand  és  a  Kvassay-sétány  csatlakozásánál,  175  férőhelyes,  2,31  ha-os  korszerű,  elektromos
meghajtású és vitorlás kishajók befogadására alkalmas kikötőt kíván létesíteni. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:

A kikötő medence a Balatonföldvár  02/15 hrsz.-ú Balaton medrét  is érintő ingatlanon található.  Tervezett
kikötő két mólószára kialakítású, íves kialakítású, medencés kikötő. A kikötő 262 m-re nyúlik be a Balatonba.

A  tevékenységgel  érintett  terület  övezeti  besorolása  a  27/2008.  (XII.  3.)  KvVM-EüM együttes  rendelete
alapján  „Üdülőterület,  különleges területek közül az egészségügyi területek”.  A meghatározott  hatásterület
elhelyezkedése  É-i  irányban  a  Balaton,  illetve  a  hatályos  rendezési  terv  szerint  D-i  irányba  zajtól  nem
védendő területet érint.

A teljes hatásterület 1568, 1569/2, 1570, 1669/1, 1567/4, 1567/3, 1566/1 és az 1571 hrsz.-ú ingatlanokat
érinti.

Ügyiratszám: VE/30/08363/2022.

Az eljárás megindulásának napja: 2022. november 9.

Közzététel napja: 2022. november 10.

Az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő intervalluma legfeljebb 45 nap

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán

nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető
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