
Alsóörs vízpart-rehabilitációs tanulmányterve egyeztetési anyagának 
lakossági fórumán elhangzott javaslatok, észrevételek összefoglalója. 
2019.11.05. 17:05-től. 

A polgármester ismerteti a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv – TNM rendelet – felülvizsgálatai 
folyamatának előzményeit és jelenlegi állását:az Önkormányzat 2018 szeptemberében küldte el a 
Miniszterelnökségnek a 10 pontból álló javaslatát,a tervezet Önkormányzattal való egyeztetésére 
eddig nem került sor, jelenleg a lakossági egyeztetés zajlik. 

A Polgármester, a Jegyző és a Főépítész bemutatják az új tervezet térképszelvényeit keletről nyugat 
felé haladva. 

Hebling Zsolt (polgármester): 

– A kutyaiskola területénél a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv 2005-ös változatában intenzív 
beépítés lehetősége szerepelt, a jelenlegi javaslat szerint ez a terület kikerül a tanulmányterv által 
szabályozott „Balaton vízparti területei” sávból. 

– Az Ezüsthíd Horgász Egyesület területénél a sétány jelölés nem biztos, hogy szükséges, a javasolt 
nyomvonal a DRV szennyvízátemelőjénél haladna el. 

– A Riviéra kemping területének besorolása változatlanul „különleges kemping” (Kp) marad. 

Tarróné Gyarmathy Andrea (helyi lakos): 

– A vasút és a kemping közötti út-kerékpárút nincs külön színnel jelölve, hanem a kemping 
területéhez jelölték. 

– A játszótéri parkoló (Hrsz: 865/19) „zöldfelületnek” van jelölve (valamint a központi parkoló is). 

Hebling Zsolt (polgármester): 

– A felhagyott (üresen álló) vízmű épület (Hrsz: 875) és környezetének (Hrsz: 865/21) besorolása 
legyen összhangban a szabályozási tervvel! 

Deák Gábor (Marina Hotel képviseletében): 

– A vasútállomás használaton kívüli vágányainak területére tervezett parkoló megvalósításával 
kapcsolatosan mi a helyzet? 

Hebling Zsolt (polgármester): 

– A villamosítás során vágány áthelyezésre és megszüntetésre is sor fog kerülni, a projektet a NIF 
valósítja meg. 

Szabó Gábor (helyi lakos): 

– A kutyafuttatónál is lehetne parkolót kialakítani. 

– A volt Sirály étteremmel mi a helyzet? 

Hebling Zsolt (polgármester): 

– A volt DexionDisconál a tulajdoni viszonyokból adódó patthelyzet nem változott. 

Böhm László (helyi lakos): 

– A kikötők mólóinak egy része miért van a tómederhez rendelve? 

Takács Péter (Pelso Camping képviseletében): 

– Lehetséges-e, hogy a HÉSZ alapján módosították a tanulmánytervet? 

 



Tarróné Gyarmathy Andrea (helyi lakos): 

– A BAHART területén (a központi mólónál)„a fejlesztés során kialakított parkot a szabályozási terv 
kikötő terület-felhasználásba, a móló szárazföldi szakaszát pedig út terület-felhasználásba sorolja. A 
jelenlegi HÉSZ-ben mindkettő zöldterületként jelzett. Az új besorolás megteremti a lehetőségét 
annak, hogy a kialakított parkot, sétányt a magántulajdonra hivatkozva lekerítsék, elzárják az itt élők 
elől. Sajnos más településeken is hasonló változásokat tartalmaz a terv, Fonyód már petíciót nyújtott 
be az elképzelés ellen.” 

Hebling Zsolt (polgármester): 

– Lezárásra nem kerülhet sor, a móló és a BAHART további területeit érintően is ragaszkodni fogunk, 
hogy a Balaton-parti sétány összefüggő, mindenki számára elérhető maradjon. 

Deák Gábor (Marina Hotel képviseletében): 

– A „különleges strand”(St) besorolást felül kellene vizsgálni a Marinától nyugatra fekvő (Hrsz: 876) 
területen! 

– Mi a helyzet a „telek közhasználat elől el nem zárható területe” jelölésekkel, Pl. a Vízügy telephely 
(Hrsz: 868/5) terültével? 

Sebők László (helyi lakos): 

– A változások jelölését tartalmazó térképre is szükség lenne, megkönnyítené a megértést. 

– A nádasba is bele van jelölve a „parti sétány javasolt nyomvonala” a Hrsz: 981/1 területnél (azt 
hogyan lehet megvalósítani)? 

Takács Péter (Pelso Camping képviseletében): 

– A tervezetben szereplő „javaslati elemek” felülvizsgálata szükséges! 

Hebling Zsolt (polgármester): 

– A horgásztanya területe „különleges sportterület” (Sp) besorolásból „egyéb különleges 
terület”besorolásba került, ami bővíti a szabályozás mozgásterét, a beépíthetőség 10%-os mértéke 
azonban nem változik. 

Zbiskó Lászlóné (Szerdahelyi dűlőben tulajdonos): 

– Nehéz eligazodni a terv egyeztetési anyagában. Van-e más hasznosítási lehetősége a területnek? 

Deák Gábor (Marina Hotel képviseletében): 

– Van-e mozgástere az Önkormányzatnak a Miniszterelnökség felé? 

Sebők László (helyi lakos): 

– Az Alsóörsi lakosoknak az az érdeke, hogy a Szerdahelyi dőli szabályozása maradjon úgy, ahogy 
most van, vagy a terület használata maradjon mező, legelő! Alsóörs maradjon kistelepülés, ne 
jelenjen meg további terhelés a területen! 

Tarróné Gyarmathy Andrea (helyi lakos): 

– Én is egyetértek azzal – amit egyébként az Önkormányzat eddig is képviselt –, hogy Alsóörs 
maradjon élhető léptékű kistelepülés. 

Takács Péter (Pelso Camping képviseletében): 

– A „közhasználat elől el nem zárható” területre nem ad szabályozást a tervezet. 

– Az „összevont terület-felhasználási egység” területeinél van mozgástere az Önkormányzatnak. 

– Ismereti a Pelso Camping körüli fejlesztések történetét. 



– A kemping partvonala mentén is lehessen kikötő, kerüljön feltüntetésre a kikötő jel! 

– A kemping partvonalánál szereplő „vízgazdálkodási célú területet” jobb lenne „zöldterületbe” 
sorolni.Épület nem lóg bele ebbe a területbe, és még a „beépítetlenül megőrzendő parti sáv” 
területébe sem. 

Tarróné Gyarmathy Andrea (helyi lakos): 

– Javaslom, hogy a jelenlévő civil szervezetek vezetői is írják meg a Miniszterelnökségnek az 
elmondott véleményüket. 

Hebling Zsolt (polgármester): 

– Egyetértek, mindenki írja meg a saját nevében is a véleményét a Miniszterelnökségnek, az 
Önkormányzat is meg fogja tenni ezt. 

Horváth Katalin (Szerdahelyi dűlőben tulajdonos): 

– A „különleges Sp,Okt,Eü” besorolás feloldását szeretnénk. 

 

 

 

       Készítette: Mártonffy Gábor  

         Alsóörs község főépítésze 


