
Előterjesztés : 

a 969 hrsz-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása és rendezési terv módosítási 

eljárás megindítása határozat kiegészítése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

150/2020. (XI.23.) önk. határozattal döntés született a 969 hrsz-u területen tervezett fejlesztés kiemelt 

beruházássá nyilvánításáról a határozatot ki kell egészíteni azzal, hogy a testület megismerte a 

területre vonatkozó Telepítési tanulmánytervet. (A kiegészítések dőlt betűvel.) 

A tervezéssel érintett zárványterület Alsóörs és Paloznak határán található. A 969 hrsz-ú telek egy 

része roncsolt felszínű, rajta jelenleg nem található épület/építmény, területe megközelítőleg 5100 m
2
. 

Északi oldalát a 71. sz. főút: Lepsény (7. sz. főút) – Fenékpuszta (76. sz. főút), más néven Füredi utca 

határolja. Déli oldalán a 29. (2) számú országos törzshálózati vasúti pálya: Székesfehérvár – Tapolca 

húzódik. A projekt terület jelenleg növényzettel spontán benőtt, nagyrészt bozótos, értékes 

faállománnyal nem rendelkezik. 

A rendezés célja olyan beépítésre szánt terület kijelölése (Gksz), mely lehetővé teszi üzemanyag-

töltő állomás elhelyezését, és biztosítja a fennmaradó területen az elvadult növényzet megújulását, 

mely a falu zöldfelületi rendszerének szerves részét fogja képezni.  

A módosítással párhuzamosan rendezhető a Vadtelepiek azon régi igénye, hogy biztonságosan 

megközelíthessék a Balaton partját a 71. sz. főúton és a vasúton keresztül. A megközelítés 

elsősorban Alsóörs közigazgatási területén, ezen belül a 969 hrsz-ú telek területének 

igénybevételével, a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembe vételével történhet. A lehetséges 

átkötési helyszínek: a 71. sz. főúton a csomópontnál, a vasútvonal esetén a paloznaki 

településhatártól számított kb. 100 méteres térségben. 

Várható hatása, hogy a vasút és a főút között fekvő rendezetlen belterületi telek a településszerkezeti 

és közlekedési pozíciójával összhangban lévő rendeltetést kap, egyúttal olyan színvonalas 

szolgáltatás települ a községbe, mellyel együtt fejlődhet a település zöldfelületi rendszere, és a 

jelenleg elhanyagolt településkapu megjelenése rendezettebbé tehető. Tekintettel arra, hogy a telek 

tágabb körzetében igényes – tervezett és meglévő, illetve hagyományos – üdülőterületek találhatóak 

célszerű, hogy a jelenlegi adottságok értékeit az új funkció is átmentse, és egy kifejezetten 

környezetbarát, zöldbe ágyazott töltőállomás létesüljön. Egyúttal a környezetvédelmi előírások 

betartásával minimálisra kell csökkenteni a benzinkút környezeti kockázatát. 

A gyalogos kapcsolat kiépítésével a Vadtelepieknek megteremtődik az esély a biztonságos gyalogos 

átkelésre a Balaton felé, és felszámolható a veszélyes és illegális átjárás a főúton és a vasúton. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján a 

településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a 

településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a képviselő-testület döntésével kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt. A Korm. rendelet 2. 

§ 4a. pontja értelmében kiemelt fejlesztési területnek számít egy adott fejlesztés megvalósítása 

céljából, képviselő-testületi döntésben változásra kijelölt terület.  

A tárgyalásos eljárás szakaszai:  

1.településrendezési eszköz tervezet véleményeztetése a partnerekkel a végső szakmai 

véleményezési szakasz kezdeményezése előtt  

2.a polgármester a beérkezett véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel (a partnerségi egyeztetés 

a döntéssel lezárul) 



3.a polgármester kezdeményezi a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami 

főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel  

4.az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől 

számított 5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást(azt megelőző 8 nappal elektronikus 

úton meghívja a meghatározott államigazgatási szerveket) 

5.az egyeztető tárgyalást követően az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal a jegyzőkönyvet és záró szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a 

polgármesternek.  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 15.§. (1) bek. b. pontja alapján a döntést telepítési tanulmánytervvel kell alátámasztani. 

A Város Teampannon kft készített a 969 hrsz-u területre vonatkozó Telepítési tanulmánytervet mely 

az előterjesztés mellékletét képezi.  

A képviselő-testület a tervet megismerte, és a 103/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozattal 

elfogadta. 

Határozati javaslat 

150/2020. (XI…23.) számú önkormányzati határozat kiegészítéséről 

…./2020. (XII…..) számú önkormányzati határozat 

 

Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.03) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület 

tagjainak véleményének kikérésével a 150/2020.(XI.23.) számú önkormányzati határozatot az 

alábbiakkal egészítem ki: 

A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján a 969 hrsz-ú területet kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítja benzinkút létesítése érdekében.  

A képviselő-testület 103/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozattal a Város Teampannon kft 

által készített a 969 hrsz-u területre vonatkozó a beruházást alátámasztó Telepítési tanulmánytervet 

elfogadta. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Alsóörs, 2020. december 08. 
 
 
 
 
         Hebling Zsolt 
         polgármester 

 


