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I. BEVEZETÉS
Jelen dokumentáció Alsóörs Község településrendezési eszközeinek módosítását alapozza meg és a tervezett
változtatásra tesz javaslatot. A dokumentáció magába foglalja a jóváhagyandó munkarészeket, és a tervezési
szintnek megfelelően a megalapozó vizsgálatokat, alátámasztó javaslatokat.
A módosítások külön eljárásban indultak 2021. júniusában, illetve júliusában. Ugyanakkor az állami főépítész
560 hrsz‐ú telek és a személygépkocsi elhelyezésének módosítására vonatkozó véleménye alapján ezek a
változtatások nem állami főépítészi, hanem egyszerűsített eljárásban kerülnek lefolytatásra. Ezért jelen
dokumentum két indító határozatot és két főépítészi nyilatkozatot tartalmaz. Alsóörs Község Önkormányzata
Képviselő‐testületének 50/2021. (IV.29.) és 51/2021. (IV. 29.) határozataiban döntött a településrendezési
eszközök módosításáról. Az eljárás során a Csokonai utca és a Füredi utca között található üdülőterület
kisvárosias lakóterületbe való átsorolása, valamint a Gagarin utca és az Ady Endre utca sarkán található
560 hrsz‐ú telek területén a szabályozási elemek módosítása történik. A módosítások érintik a
Településszerkezeti Tervet, a Helyi Építési Szabályzatot és a Szabályozási Tervet is.
Alsóörs Község településrendezési eszközei elérhetők a következő weboldalakon:
 Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő‐testület 38/2004. (IV. 8.) számú határozatával elfogadott ‐
többször módosított ‐ Településszerkezeti terve (TSZT)
https://www.alsoors.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4256&Itemid=253
 Alsóörs Község Önkormányzat 7/2005. (XI.11.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és
Szabályozási Tervről az 5/2019. (IV.24.), a 3/2020 (VI.15.) önkormányzati rendeletekkel egységes
szerkezetben (HÉSZ és SZT)
https://www.alsoors.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2370&Itemid=244
A településfejlesztési koncepciókról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Kormányrendelet (továbbiakban: TFR rendelet) 32. §‐a alapján a településrendezési eszközök módosítása
egyszerűsített eljárásban történik. A partnerekkel történő egyeztetése a 2/2017. (II.01.) Önkormányzati
rendelet szerint történik.
A módosítások a következő területeket érintik:
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
1. ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő‐testületének
…./2021. (……..) határozata
Alsóörs Község Településszerkezeti Tervének módosításáról

1. A 38/2004. (IV. 8.) számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv az 1. mellékletben jelölt tervezési
terület normatartalmával módosul.

2. Az 1. pont szerinti településszerkezeti terv módosításához kapcsolódó településszerkezeti tervi leírást a 2.
melléklet tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, továbbításra 15 nap

K.m.f.

……………………………………………
Hebling Zsolt
polgármester

……………………………………………
Báró Béla
jegyző
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1. melléklet a ……/2021. (……) önkormányzati határozathoz: Településszerkezeti terv módosításai

JELMAGYARÁZAT:
Tervezési terület határa

2. melléklet a …./2021. (….) önkormányzati határozathoz: A településszerkezeti tervi módosítás leírása
A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.
Üdülőházas üdülőterület (Üü) területfelhasználásból 0,79 ha terület (846 hrsz‐ú ingatlan) kisvárosias lakóterület
(Lk) területfelhasználásba, 0,23 ha terület (862/2 hrsz‐ú ingatlan) kertvárosias lakóterület (Lke)
területfelhasználásba, további 0,15 ha hibajavításként, a szabályozási tervi szabályozáshoz és valós állapothoz
igazítva szintén kertvárosias lakóterület (Lke) területfelhasználásba kerül átsorolásra.

5

ALSÓÖRS TRE MÓDOSÍTÁS ‐ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő‐testületének
...../2021. (….) önkormányzati rendelete
Alsóörs Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2005. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő‐testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésének alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, Veszprém Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Balaton‐felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép‐dunántúli
Vízügyi Főigazgatóság Veszprém Megyei Szakmérnökség, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Országos
Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály, Innovációs és Technológiai
Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal,
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali
Főosztály, Veszprém Megyei Rendőr‐főkapitányság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság,
valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló 2/2017. (II.01.) önk. rendeletnek megfelelően a következőket rendeli el:

1. § (1) Alsóörs Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2005 (XI.11.) sz. rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 7.
melléklete, jelen rendelet 1‐2. mellékleteken jelölt tervezési területek normatartalmával módosul.

2. § (1) A HÉSZ 10. §‐a a következő /6/ bekezdéssel egészül ki:
/6/ Minden önálló lakás és üdülő rendeltetési egység után legalább egy személygépjármű
elhelyezését szükséges biztosítani telken belül. Amennyiben jogszabály ennél nagyobb számú
személygépkocsi elhelyezését írja elő, úgy azt az előírást kell alkalmazni.

3. § (1) A HÉSZ 16. § /4/ bekezdése a következő Lk‐5 sorral egészül ki:
AZ ÉPÍTÉSI TELEK
beépítés legkisebb
övezeti jele
módja területe m2
Lk‐5

SZ

3000

AZ ÉPÍTMÉNYEK

legkisebb
telek‐
szélesség

legnagyobb
szintter.
mutató

legnagyobb
beépítettsége
%

legkisebb
zöldfelületi
aránya %

legnagyobb
burkolt felület
aránya %

20

0,75

30

40

30

legnagyobb
építmény‐ homlokzat‐
magassága magassága
m
m
7,5

8,5

4. § (1) A HÉSZ 16. §‐a a következő (18)‐(19) bekezdésekkel egészül ki:
(18) Az Lk‐5 építési övezetben 170 m2 telekhányad/rendeltetési egység biztosítandó.
(19) Az Lk‐5 építési övezet telkein elhelyezésre kerülő parkolók legalább 50 %‐át a Füredi út (71. sz. főút) felől
megközelíthetően kell elhelyezni.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉS

5. § (1) Hatályát veszti a HÉSZ 18/A §‐ának (2) bekezdése.
(2) Jelen rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

……………………………………………

……………………………………………

Hebling Zsolt
polgármester

Báró Béla
jegyző
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1. melléklet a …./2021. (….) önkormányzati rendelethez
SZT‐2 ‐ Alsóörs Belterületi szabályozási terv módosítása – A 846 és a 862/2 hrsz‐ú telek szabályozásának
módosítása

Jelmagyarázat:
Tervezési terület határa
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2. melléklet a …./2021. (….) önkormányzati rendelethez
SZT‐3 jelű Alsóörs ‐ Ófalu Szabályozási Terv módosítása – Az 560 hrsz‐ú telek építési helyének módosítása:

Jelmagyarázat:
Tervezési terület határa
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III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
1. ELHELYEZKEDÉS, TERÜLET BEMUTATÁSA
1.1.

AZ EGYKORI PELIKÁN HOTEL TERÜLETE (846 ÉS 862/2 HRSZ‐Ú TELKEK)

A módosítással érintett terület belterületen, a Csokonai utca és a Füredi utca közötti tömbben található. A 846
hrsz‐ú, közel 8000 m2‐es telken található az egykori Hotel Pelikán több éve felhagyott épülete. A fejlesztő a
telken lakásokat kíván kialakítani: a meglévő hotelépület átalakításával és az egykori konyha építési helyének
felhasználásával (huszonhat lakás), valamint a telek jelenleg beépítetlen részein négy vagy öt épületben további
húsz lakás elhelyezésével.
A terület két irányból közelíthető meg, a 71. számú Lepsény – Fenékpuszta másodrendű főútról és a vele
párhuzamos Csokonai utcáról. Közvetlen környezetében kertvárosias lakóterület, vele szemben a 71. sz. főút
túloldalán vasúti terület és vasúti megállóhely, valamint kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület található. A
tervezési terület a 29 sz. Székesfehérvár ‐ Tapolca vasútvonal mellett helyezkedik el, 200‐300 m‐es távolságban
a vasúti megállóhelytől. A vasút menti 50 m‐es védőtávolság a 846 hrsz‐ú telek déli részét kis mértékben érinti,
de a beépíthető területet nem befolyásolja.
A telken eredetileg három épület állt, ebből a konyhai rész, valamint a főút mentén álló egykori földszintes
épület elbontásra került. A hotel három szintes főépülete (alsó szint szuterén jellegű) átalakítás alatt áll. A telek
jó része eredetileg beépítetlen volt, elsősorban sportolási lehetőséget (teniszpályák) biztosított. A szabálytalan
alakú telek dél felé lejt: a Csokonai utca és a főút szintje között közel 3 méteres szintkülönbség van.
A terület környezetében kertvárosias lakóterületként szabályozott üdülő és lakóépületek találhatók, melyek
általában földszintes, tetőteres, vagy kétszintes kialakításúak.
A tervek szerint 46 db felszíni parkoló és 6 db garázs létesül a területen. A garázsok a főépület legalsó szintjén
kerülnek kialakításra. A telek északi oldalán a Csokonai utcáról nyílóan kerékpártárolásra is lesz lehetőség a
parkolók mellett kihelyezésre kerülő kerékpártámaszok segítségével. A megközelíthetőség a jelenlegi
közterületekről megoldott.

1. ábra: Tervezési terület elhelyezkedése (kép forrása: Google Earth)
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2. ábra: Az építés alatt álló egykori Hotel Pelikán főépülete a Füredi utca felől

3. ábra: Az építés alatt álló egykori Hotel Pelikán főépülete és a lebontott hátsó szárny a Csokonai utca felől

A terület összközművel ellátott: az elektromos‐hálózat és a hírközlő‐hálózat a főút irányából, a földgázellátás, a
vízellátás a Csokonai utca irányából oldható meg. A terület jelentős lejtése miatt a vízelvezetés a főút mentén,
nyílt árkos rendszerbe vezetéssel történik.

4. ábra: A terület közművesítettsége (forrás: ekozmu.e‐epites.hu)

11

ALSÓÖRS TRE MÓDOSÍTÁS ‐ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

1.2.

AZ 560 HRSZ‐Ú TELEK TERÜLETE

Az 560 hrsz‐ú telek a Gagarin utca és az Ady Endre utca sarkán található. A területen egykor a Polgármesteri
Hivatal állt, ma már azonban használaton kívüli, üres telek. Az Ófalu déli részén található telektől nem messze
található az AMK Endrődi Sándor Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, valamint a Gagarin utcán
továbbra is működik a hivatal egyik telephelye.
A telek területe közel 3500 m2, melyet 5 telekre szeretnének felosztani, és rajta két rendeltetési egységet
magában foglaló épületeket létrehozni. A telek jelenlegi építési paraméterei és előírásai megfelelőek, de az
építési hely és az építési vonal módosításra szorul. Jelen módosítás a HÉSZ szövegét és a Településszerkezeti
tervet nem érinti.

5. ábra: Tervezési terület elhelyezkedése (kép forrása: Google Earth)

Jelenlegi állapot:
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2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEK
2.1.

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Az 560 hrsz‐ú telek területének módosítása nem érinti TSZT‐t, így a változtatásokat csak a Pelikán Hotel
területére szükséges bemutatni.
A terület jelenleg üdülőházas üdülőterület területfelhasználásban van, a tervezett lakórendeltetések
elhelyezését nem teszi lehetővé, ezért kisvárosias lakóterület területfelhasználásba szükséges átsorolni.

6. ábra: Hatályos Településszerkezeti Terv kivágata

7. ábra: Javasolt Településszerkezeti Terv kivágata

Ebben a tömbben nemcsak a 846 hrsz‐ú terület került üdülőházas üdülőterületbe, hanem a terület északi
részén található 921/2, /3, /5 hrsz‐ú telkek és a 862/2 hrsz‐ú telek is. A folytonos településszerkezet
megköveteli, hogy ezen telkek esetén is megtörténjen a területfelhasználás változás. A HÉSZ a 921/2, 921/3,
921/5 telkek esetén Lke‐8 építési övezetbe sorolja a telkeket. A 862/2 hrsz‐ú telek esetén a szomszédos
telkekhez való hasonulás érdekében kertvárosias lakóterületbe sorolás indokolt a kisvárosias lakóterület
területfelhasználással szemben. Ezért mindkét esetben a településrendezési eszközök összhangjának
biztosítása érdekében üdülőházas üdülőterületből a kertvárosias lakóterületbe sorolás szükséges.
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2.2.

HATÁLYOS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV

A Pelikán Hotel területe jelenleg Üü‐5 építési övezetbe tartozik, míg az 560 hrsz‐ú telek Lf‐15 építési övezetbe
sorolt. Az Üü‐5 üdülőházas üdülőterület övezetére a HÉSZ általános előírásai mellett a 21. § (1)‐(3), valamint
(11)‐(12) bekezdései vonatkoznak:
„Üdülőházas üdülőterület (Üü)
21. §1
(1) Üdülőházas üdülőterület övezeteiben – az Ófalu területének kivételével –
a) üdülőépület,
b) kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltató épületek,
c) üdülőtábor,
d) kemping,
e) sportlétesítmény vagy
f) az üdülőterület ellátását szolgáló kereskedelmi és szolgáltató funkciójú épületek
helyezhetők el.
(2) Az építési övezet építési telkének kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb
beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét, beépítési módját a következő táblázat szerint
kell meghatározni:
AZ ÉPÍTÉSI TELEK
övezeti beépítés
jele
módja

AZ ÉPÍTMÉNYEK

legkisebb legkisebb legnagyobb legnagyobb
legkisebb
területe
telek‐
szintter. beépítettsége zöldfelületi
m2
szélesség
mutató
%
aránya %

legnagyobb
legnagyobb
burkolt
építmény‐ homlokzat‐
felület
magassága magassága
aránya %
m
m

Üü‐1

SZ

1000

20

0,5

30

40

20

4,5

5,5

Üü‐1*

SZ

1000

20

0,5

30

40

20

5,0

5,5

Üü‐2

SZ/Sh

1500

20

0,9

25

50

20

10,0

10,5

Üü‐3

SZ

2000

20

0,7

25

50

20

7,5

8,5

Üü‐4

SZ

2000

20

0,7

30

40

20

6,0

7,0

Üü‐5

SZ

3000

20

0,75

30

40

20

7,5

8,5

Üü‐6

SZ

3000/K

20

0,25

10

50

30

7,5

8,0

Üü‐7

SZ

K

20

1,0

30

40

40

16,0

18,0

Üü‐8

SZ

10000

0,3

15

50

25

6,0

7,0

SZ – szabadon álló beépítés, Sh – sorház, K‐kialakult állapot

(3) Az övezet telkein elhelyezhető melléképítmények (Ófalu kivételével):
a) közmű becsatlakozási műtárgy,
b) hulladéktartály tároló (legfeljebb 2,0 m‐es belmagassággal),
c) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintet
1m‐nél nem magasabbra emelkedő, épülethez csatlakozó lefedés nélküli terasz),
d) kerti víz‐ és fürdőmedence, napkollektor,
e) kerti épített tűzrakó hely,
f) lugas, továbbá lábon álló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel
g) kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,
h) szabadon álló és legfeljebb 5,0 m magas zászlótartó oszlop,
i) kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m‐es mélységgel) és
j) utcai kerítés”
„(11) Lábonálló kerti tető építményként a telekterület 5 %‐ának megfelelő, de legfeljebb 80 m2‐es vízszintes vetületi
felülettel helyezhető el.
(12) Az övezetek telkein – kivéve Üü‐4 övezetet – elhelyezhető a fő funkciójú épületet kiszolgáló 2,5 méter, vagy
annál kisebb építménymagasságú, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény. Az építmény alapterülete
legfeljebb 30 m2 lehet, mely nem helyezhető el előkertben.”

1

Módosította: 20/2010. (XII. 15.) Önkormányzati rendelet 3. §‐a
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A falusias lakóterület építési övezeteire vonatkozó előírásokat a HÉSZ 18. §‐a, az Lf‐15‐re vonatkozó speciális
előírásokat a HÉSZ 18/A §‐a tartalmazza. Mivel az 560 hrsz‐ú telek területe az Ófalu része, így rá a 9. §‐ban
előírtak is betartandóak. Az építési övezetre vonatkozó releváns előírások a következők:
„Falusias lakóterület építési övezetei (Lf)
18. §2
/1/ Falusias lakóterület lakóépületek, mező‐ és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot
szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.
/2/ A falusias lakóterületen elhelyezhető főfunkciójú épületek:
 legfeljebb kétlakásos lakóépület,
 mező‐ és erdőgazdasági építmény,
 nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
 szálláshely szolgáltató épület,
 kézműipari építmény,
 helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
 sportépítmény,
 múzeum és egyéb kulturális épület
 műterem
/3/ Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb
beépítettségét, továbbá az építhető építmény‐ és homlokzatmagasság mértékét, a beépítés módját
következő táblázat szerint kell meghatározni:
AZ ÉPÍTÉSI TELEK
övezeti
jele

beépítés
módja

legkisebb
területe
m2

legkisebb
telek‐
szélesség

legnagyobb
szintter.
mutató

legnagyobb
beépítettsége
%

legkisebb
zöldfelületi
aránya %

Lf‐153

O/SZ

700

18

0,5

30

45

AZ ÉPÍTMÉNYEK
legnagyobb
legnagyobb
építmény‐ homlokzat‐
burkolt felület
magassága m magassága
aránya %
m
20

4,5

SZ – szabadon álló, O – oldalhatáron álló

/4/4 Az építési övezet telkein a fő rendeltetés szerinti funkció – az állattartó épületet kivéve – kizárólag egy
épületben helyezhetők el az Lf‐4, és Lf‐16 övezet kivételével. Az Lf‐4 és Lf‐16 övezetben legfeljebb
három épületben helyezhetők el a (2) bekezdés szerinti funkciók.”
„/5/ Új épület elhelyezése esetén a kiszolgáló funkciójú épület, gépjárműtároló csak a főfunkciójú épülettel
egy tömegben helyezhető el. Meglévő főépület esetében legfeljebb egy kiszolgáló funkciójú épület
építhető.
/6/

Az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet szerinti állattartó épület csak a megengedett
beépítési mérték 5%‐át meg nem haladó mértékű lehet.”

„/8/ Az övezetben elhelyezhető kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és szálláshely szolgáltató épület nem
haladhatja meg a nettó 500 m2‐t.”
„/10/ Az Ófalu területén sportépítmény nem helyezhető el.”
„Az Lf‐15 övezetre vonatkozó külön rendelkezések5
18/A. §
(1) Egy tömegben legfeljebb 200 m2 bruttó alapterületű épület helyezhető el.
(2) Egy telken belül elhelyezendő fő rendeltetésű épületek között legalább 9,0 méter távolságot kell hagyni.
(3) Az egy telken belüli fő funkciójú épületek és azokhoz tartozó telekrészek sövénysorral, vagy legfeljebb 1,0
m magas szárazon rakott kő, vagy nyersbeton mellvéddel (támfallal) választhatók el egymástól.
(4) A telek beépítésére vonatkozó telepítési, kulturális örökségvédelmi, valamint a településképpel,
építészeti kialakítással kapcsolatos követelmények a településképi véleményezési eljárás keretein belül
előzetesen tisztázandók.”

2

Módosította a 9/2007. (IX. 5.) önk. Rendelet 18. §‐a
Kiegészítette a 10/2015 (IV.15.) Önkormányzati rendelet
4
Módosította: a 20/2016 (XII.07.) Önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése
5
Kiegészítette a 10/2015 (IV.15.) Önkormányzati rendelet
3

15
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2.3.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVASOLT MÓDOSÍTÁSAI

2.3.1. Pelikán Hotelhez kapcsolódó módosítás
Az átsorolást követően kisvárosias lakóterületbe kerül a 846 és a 862/2 hrsz‐ú terület, melyet a HÉSZ 16.§‐a
szabályoz. A területen új övezet létrehozása szükséges melyre az alábbi szabályozások fognak vonatkozni (az új
előírások piros színnel találhatók):
„Kisvárosias lakóterület építési övezetei (Lk)
16. §
(1) Kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek
elhelyezésére szolgál.
(2) A kisvárosias lakóterületen elhelyezhető, főfunkciójú épületek:
− lakóépület,
− a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, funkciónként legfeljebb
nettó 200 m2 alapterülettel,
− egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
(3) Kivételesen elhelyezhető:
− szálláshely szolgáltató épület
(4) Az építési övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb
beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét ‐ a beépítési mód függvényében ‐ a következő
táblázat szerint kell meghatározni:
AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÍTMÉNYEK
legnagyobb
legnagyobb
építmény‐ homlokzat‐
burkolt felület
magassága magassága
aránya %
m
m
20
7,5
8,5

övezeti
jele

beépítés
módja

legkisebb
területe
m2

legkisebb
telek‐
szélesség

legnagyobb
szintter.
mutató

legnagyobb
beépítettsége
%

legkisebb
zöldfelületi
aránya %

Lk‐1

SZ

3000

25

0,8

30

40

Lk‐2

SZ

1500

25

1,1

30

40

20

10,5

10,5

Lk‐3

SZ

1500

25

0,8

30

40

20

7,5

8,5

Lk‐46

SZ

2500

25

0,6(+0,2*)

25

40

35

5,5

6,0

Lk‐5

SZ

3000

20

0,75

30

40

30

7,5

8,5

SZ – szabadon álló beépítés
*Kizárólag parkoló létesítésére, valamint a rendeltetési egységhez tartozó tárolók, gépészeti helyiségek és ezekhez szükséges
közlekedő területek kialakítására felhasználható szintterület, ha az pinceszinten, vagy azzal összefüggő terepszint alatti
építményként kerül kialakításra.

(5) Az építési övezet telkein a fő rendeltetés szerinti funkciók több épületben is elhelyezhetők.
(6)7 A kisvárosias lakóterületen a melléképítmények közül a következők helyezhetők el:
a) közműbecsatlakozási műtárgy,
b) hulladéktároló a kerítéssel egybeépítve (legfeljebb 2,0 m‐es belmagassággal),
c) kerti építmény
d) kerti medence, kerti épített tűzrakó hely,
e) támfalak, kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,8”
„(9)9 10Lábonálló kerti tető építmény legfeljebb 20 m2‐es vízszintes vetülettel helyezhető el.”
„(18) Az Lk‐5 építési övezetben 170 m2 telekhányad/rendeltetési egység biztosítandó.
(19) Az Lk‐5 építési övezet telkein elhelyezésre kerülő parkolók legalább 50 %‐át a Füredi út (71. sz. főút) felől
megközelíthetően kell elhelyezni.”

6

Kiegészítette a 14/2017.(XI.21) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése
Módosította 5/2010. (II. 19.) önk. Rendelet 16. § /2/ bekezdése
8
Módosította a 14/2017.(XI.21) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése
9
Kiegészítette: 5/2010. (II. 19.) önk. Rendelet 16. § /3/ bekezdése
10
Módosította a 14/2017.(XI.21) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése
7
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8. ábra: Hatályos Szabályozási Terv kivágata

9. ábra: Javasolt Szabályozási Terv kivágata

846 hrsz‐ú telekkel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a beruházó a telken a meglévő szálloda épületét és az
egykori konyha területét kívánja újrahasznosítani, valamint a telek nyugati területén az egykori teniszpálya
helyén kíván többegységes lakóépületeket elhelyezni a területre előírt beépítési paraméterek intenzívebb
módosítása nélkül. A beépítési paraméterek az eddig Üü‐5 építési övezethez hasonlóan alakulnak, továbbra is
30% beépíthető max. 7,5 m‐es építménymagassággal. A burkolati arány növelése a terület használata
szempontjából (parkolók, járdák kialakítása) szükségszerű, nem befolyásolja hátrányosan a zöldfelületek
kialakítását. Az új épületeket ugyanakkor a meglévő épületektől távolabb szükséges elhelyezni, ezért az övezet
nyugati oldalán 8 méter szélességben nem beépíthető telekrész kerül kijelölésre. A telken belüli parkolóhelyek
legalább 50%‐át a Füredi út felől kell kialakítani, ezzel is elkerülve a Csokonai utca nagyobb mértékű zavarását.
A jelenlegi paraméterek keretein belül jóval több lakás helyezhető el a területen, mint amennyit a fejlesztő
tervez megvalósítani. A 170 m2 telekhányad/rendeltetési egység előírása biztosítja, hogy a tervezett lakás
mennyiségén túl további lakások, illetve egyéb rendeltetési egységek (pl. üdülő, kereskedelmi egység)
elhelyezésére ne kerülhessen sor.
A 862/2 hrsz‐ú fekvő telek elkeskenyedő részén kevés hely áll rendelkezésre megfelelő épület elhelyezésére,
erre mód elsősorban annak nyugati felén, a nagyobb telekrészen lehetséges. Ezért indokolt a telek be nem
építhető részének kijelölése ezen a keskenyebb területen.
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2.3.2. 560 hrsz‐ú telekhez kapcsolódó módosítás
A területen a beruházó két rendeltetési egységet
magában foglaló lakóépület elhelyezését tervezi.
A házak alapterülete kb. 200 m2 lesz, a beépítés
mértéke 25‐30 %. Az épületek tetőtérbeépítéssel
fognak rendelkezni, a 4,5 m‐es építmény‐
magasságot és az 5,0 m‐es homlokzatmagasságot
nem lépik túl.
A gépjárművek elhelyezése részben fedett
garázsokban, részben telken belüli burkolt
felületen történik. A hátsókertben további
épület/építmény elhelyezése nem tervezett.

10. ábra: Részlet a Telepítési koncepcióból (forrás: Telepítési
vázlat – DELTA MÉRNÖKI IRODA – 2020. 04.)

A telekre vonatkozó építési paraméterek nem kerülnek változtatásra, a módosítás során kizárólag a
szabályozási terv kerül változtatásra. A Gagarin utca az Ady Endre utcai csomópont előtt beszűkül, melyet az
utca további szakaszához igazodva 6 m‐re javaslunk kiszabályozni. A hatályos tervben az építési hely kijelölése
egy korábbi, csoportos beépítés lehetőségét biztosítva, több nagy kiterjedésű egységet alkot, mely a telek
felosztása érdekében felülvizsgálandó. A tervezési területen belül 5 telket terveznek kialakítani. A hatályos
szabályozási terven szereplő Gagarin utca felé eső építési vonalak a HÉSZ előírásainak megfelelően
módosulnak, a terület közepén lévő építési vonal törlésre kerül. A telekosztást követően a kötelező oldal‐,
illetve hátsókertek betartása miatt a terület közepén megjelenített telek nem beépíthető része szintén
értelmét veszti. Ugyanakkor az Alkotás köz meghosszabbításában meg kell tartani a terület beépítetlenségét, a
szomszédos 555 hrsz‐ú telken lévő épületre, valamint a meglévő közműsávra tekintettel. A szomszédos
telkeken elhelyezni kívánt épületek között minimum 6 m‐es távolság megtartása – az építési hely kijelölésével –
biztosítható.
A terület déli oldalán, az Lf‐6 építési övezet határán hibajavításként pótlásra került az övezethatár jele.

Hatályos Szabályozási Terv kivágata

Javasolt Szabályozási terv kivágata

A HÉSZ 18./A § (2) bekezdésében előírt telken belüli 9 m‐es épületek közötti távolság a telkek felosztásával
irrelevánssá válik. A két főrendeltetési egység összeépíthetősége miatt az adott bekezdést törölni javasoljuk.
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11. ábra: Építési helyek összehasonlítása

A módosítás során kijelölt építési helyek a telekmegosztás következtében kerültek kijelölésre, igazodva az
újonnan kialakuló elő‐, oldal‐, és hátsókertekhez. A fenti ábrán látható, hogy a Gagarin utca és az Ady Endre
utca felé az építési helyek 1‐1 m‐rel kerülnek közelebb az utcafronthoz, ám ez a hatályos HÉSZ‐ben előírt
minimális előkerti mélységnek megfelel. A tömb közepe felé a minimális oldalkert 3,0 méter, az Alkotás köz
menti építési helyekhez igazodva minimum 5,0 méter. A javasolt építési helyek jobban pozícionálják az
épületek elhelyezhetőségét. A módosítás egyfajta korrekciónak tekinthető, hiszen a településképet, a beépítést
lényegében nem befolyásolja.

12. ábra: Látványterv a tervezett beépítésről (forrás: DELTA MÉRNÖKI IRODA – 2021. 02.)

A település zöldterületi állományát nem érinti a módosítás. A telek beépíthetősége nem kerül módosításra, a
minimális zöldfelületi arány megmarad. A terület megközelíthetősége nem változik, szabályozási szélesség nem
kerül módosításra.
A terület műemléki környezetben található, régészeti területek érintik. Az 560 hrsz‐ú telek beépítésekor a
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait szükséges betartani. Az Országos
Építésügyi Nyilvántartás szerint a védett ingatlanok között megtalálható az 560 hrsz‐ú telek, melyet a következő
régészeti területek érintenek:
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2.3.3. A személygépjármű elhelyezésére vonatkozó szabályozás módosítása
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet
(továbbiakban: OTÉK) 4. melléklete határozta meg a rendeltetési egységekhez a személygépkocsik
elhelyezésének biztosítását. A HÉSZ‐ben nincs külön előírás arra vonatkozóan, hogy hány gépjármű számára
szükséges az elhelyezést biztosítani. A HÉSZ 10.§‐a ad előírásokat a gépjárművel elhelyezésére:
"Járművek elhelyezése
10. §
/1/11

Alsóörs területén minden 20 várakozóhelyet elérő parkolót vízzáró burkolattal kell kiépíteni. A vízzáró
burkolatú parkolók felszíni csapadékvíz elvezetéséhez hordalék‐ és olajfogó beépítése szükséges.

/2/

Alsóörs területén minden, járművek várakozására szolgáló hely (parkoló) csak fásítva alakítható ki: 1
db lombos fa 3 db várakozóhelyként.

/3/

Új épület építése, a rendeltetésmód változása esetén, vagy ha meglévő épületet úgy bővítenék, hogy
azzal a fő funkció körébe tartozó új, önálló egység jön létre, akkor az előírt mennyiségű gépjármű
tárolását telken belül kell megoldani. Ettől eltérni csak a helyi parkoló rendelet szerint lehetséges.

/4/12 A Szerdahelyi‐dűlő IV., V., tömbjében kialakítandó telkek keleti határától számított 20 m‐en belül,
illetve a II., III., VII. tömbben az SZT‐4‐es tervlap szerint jelölt helyen lehet telken belüli parkolót
kiépíteni.
/5/13”

A HÉSZ elfogadásakor (2005. XI. 11.) az OTÉK 1. pontja meghatározta, hogy „egy személygépkocsi elhelyezését
kell biztosítani minden lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után”. Ezt a pontot az OTÉK 2021. április 21‐ei
módosításával törölték, így ettől kezdve nem kötelező személygépkocsi elhelyezésének biztosítása a lakás és
üdülőegységek után. Alsóörsön is érzékelhető a gépjárművek elhelyezésének problémája, mely elsősorban a
nyári időszakban szembetűnő. Egy‐egy rendeltetési egységhez nem ritkán több gépjármű is tartozik, mely
tovább fokozza az elhelyezés nehézségét és konfliktusokat.
Az OTÉK 42. § (1) bekezdése alapján a helyi építési szabályzat eltérő szabályozást is megadhat, ugyanakkor a
lakó és üdülőegységes esetén – szintén a legutóbbi módosítás következtében – legfeljebb egy személygépkocsi
elhelyezését írhatja elő, mely nem szigorítható:
42. § (2a)161 A (2) bekezdéstől eltérően, a lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után a helyi építési
szabályzatban meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy
a helyi építési szabályzat kötelezően legfeljebb egy személygépkocsi elhelyezését írhatja elő.

Ugyanakkor az elmúlt időszak megmutatta, hogy az OTÉK‐ban szigorúbb szabályozás is vonatkozott14 a
személygépkocsik elhelyezésére, így nem kizárt, hogy ez a szabály – utólagosan felmérve a módosítás
hátrányait – ismét szigorúbbá válik.
A község számára fontos, hogy a gépjárművek elhelyezése telken belül történjen, ezt az új épületek és új
rendeltetés kialakítása esetében a HÉSZ 10. § /3/ bekezdése szabályozza. Meglévő épületek esetében nincs
ilyen korlátozás, és az elhelyezendő gépjárművek száma sincs meghatározva a HÉSZ‐ben, így annak módosítása
szükséges.
A településen szezonálisan megjelenő nagy létszámú nyaralóra és a helyenként szűk utcákra való tekintettel
javasoljuk a 10. §‐t az alábbiak szerint kiegészíteni:
/6/ Minden önálló lakás és üdülő rendeltetési egység után legalább egy személygépjármű
elhelyezését szükséges biztosítani telken belül. Amennyiben jogszabály ennél nagyobb számú
személygépkocsi elhelyezését írja elő, úgy azt az előírást kell alkalmazni.

11

Módosította: a 10/2015 (IV.15.) Önkormányzati rendelete
Módosította az 5/2010. (II. 19.) Rendelet 11. § /1/ bekezdése
13
Módosította az 5/2010. (II. 19.) Rendelet 11. § /2/ bekezdése
14
Korábbi OTÉK szabály: Az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához a telken ‐ a helyi építési szabályzatnak a terület
településen belüli elhelyezkedése, tömegközlekedési ellátottsága és forgalmi terheltsége és az építmény rendeltetése alapján, a (10)
bekezdésben foglaltak figyelembe vételével meghozott eltérő rendelkezése hiányában ‐ a 4. számú melléklet szerint meghatározott számú
személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani azzal, hogyha egy építési telken négy vagy több lakás vagy üdülő önálló rendeltetési
egységet helyeznek el, önálló rendeltetési egységenként 1,5 személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.
12
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2.4.

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

Alsóörs Község településkép védelmének helyi szabályairól szóló Alsóörs község Önkormányzat Képviselő‐
testületének 4/2018. (III. 28.) Önkormányzati rendelete 2019‐ben került módosításra. A tervezési területeken
védett érték nem található.
A 71. sz. főúttól északra eső terület a Lakó‐ és üdülőterület karakterű területekhez tartozik, melyre az általános
követelmények mellett a 25. §‐ban foglaltak vonatkoznak:
„15. Lakó‐ és üdülőterületek egyedi építészeti követelményei
25. § (1) A hagyományostól eltérő anyagból (vöröskő, tégla) épített falak, oszlopok, lábazatok felületét vakolni kell.
(2) Melléképületet a főépület takarásában kell elhelyezni.
(3) A melléképület homlokzatát színezésében, anyaghasználatában, felületkialakításában a főépülettel
harmonizáló módon kell kialakítani.
(4) A kerítés anyaghasználatának (elsősorban a lábazat kialakítása), formavilágának, színezésének a
főrendeltetésű épülettel harmonizálnia kell.”

Az Ófalu településképi előírásait a 17‐20. §‐ok szabályozzák. Az 560 hrsz‐ú telek műemléki környezetbe tartozik,
valamint helyi védett terület is. Az építés és a tervezés során figyelembe kell venni az építési követelmények
mellett a településképi követelményeket is. A TKR a műemléki környezetre nem határoz meg előírásokat, a
helyi védelemre vonatkozó általános szabályokat a 4. §, a helyi területi védelemmel érintett területekre
vonatkozó településképi követelményeket a 11. § tartalmazza:
„4. Helyi védelem általános szabályai
4. § (1) A helyi területi és a helyi egyedi védelem az 1. és 2. mellékletben meghatározott területekre és
elemekre terjed ki.
(2) Nem végezhető olyan építési tevékenység, amely a védett érték létét, állagát veszélyezteti, vagy
károsítását jelenti.
(3) A helyi egyedi védelem alatt álló épületek esetében azok beépítési módját, tömegét, tetőformáját,
homlokzat képzésének karakterét meg kell tartani. Amennyiben az eredeti állapotról adatok
rendelkezésre állnak, akkor azzal harmonizálóan kell helyreállítani, valamint továbbfejleszteni.
(4) Helyi védett építmény teljes bontása csak a védettség megszüntetése után lehetséges. A védettség
megszüntetésének feltétele az állapotrögzítő dokumentáció elkészítése, mely alapján az egyes
épületrészek, tartozékok megőrzése vagy az új épületbe való beépítésének kötelezettsége előírható.
(5) Az állapotrögzítő dokumentáció tartalma:
a) Az épülettömeg (tömegarány, tetőzet), homlokzatok kialakításának (díszítés, nyílásrend)
leírása
b) Épületrészek jellemző anyaghasználatának, színezésének bemutatása
c) Fotódokumentáció (karakteres elemek)
d) Helyszínrajz (beépítés, melléképületek)
e) A védettség keletkeztetésének, vagy megszűntetésének rövid indoklását”

„11. A helyi területi védelemmel érintett területekre vonatkozó településképi követelmények
11. § (1) A helyi területi védelemmel érintett területen a telkek utcai szélességét, épületek, kerítések tagolását
meg kell őrizni.
(2) Meg kell tartani a történelmileg kialakult telekszerkezetet, a közterület‐hálózatot, beépítési módot,
tájkaraktert.
(3) Új épületek építésénél az utcaképet, az épületek tömeg, tetőzet, és homlokzati ritmusát, jellegét meg
kell őrizni.
(4) Az új épületeket a kialakult, jellemző utcai térfal síkjához igazodóan kell elhelyezni a szabályozási
tervvel összhangban.
(5) Az új épületek magassága nem térhet el az utcaképet meghatározó épületek magasságától.
(6) A közterület felé tömör kerítés létesíthető, ha az utcában kialakult utcaképhez való illeszkedés ezt
megköveteli.
(7) A kerítés magasságát a szomszédos meglevő kerítések magasságához illeszkedően kell meghatározni.
(8) A területen, a település helyi karakterének megtartása, a hagyományőrző arculatteremtés érdekében a
meglévő épületek, építmények részleges homlokzati felújítása során a környezettől idegen
anyaghasználat, és építészeti megoldások nem alkalmazhatók.”
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3. ZÖLDFELÜLETI JAVASLAT
A módosítással érintett területet nem érinti természetvédelmi oltalom alatt álló terület, ugyanakkor a
tájképvédelmi terület része, ahol az imént részletezett településképi rendelet előírásait be kell tartani.
Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, az új kisvárosias lakóterület beépíthetőségi paraméterei – a
burkolt felület maximális arányának kivételével – megegyeznek az eddigi Üü‐5 övezetének paramétereivel. A
területre előírt minimális 40 %‐os zöldfelületi arány megtartásra kerül. Nyugati irányban a meglévő
lakóingatlanoktól való megfelelő távolság biztosítása érdekében 8 m széles telek be nem építhető része kerül
kijelölésre. A létesíthető összes burkolt felület aránya a beépítés mértékéhez és a minimális zöldfelület
arányához igazodva maximálisan 30 % az eddigi 20 %‐kal szemben.
A 862/2 hrsz‐ú telek esetében az eddigi 40 %‐os zöldfelületi minimumhoz képest jelen módosítás után az Lke‐3
építési övezetben 50 % zöldfelület biztosítása szükséges. A burkolt felületek maximális aránya pedig 20 %‐ról
15%‐ra csökken.
A 560 hrsz‐ú telket érintő módosítás esetén a zöldfelületi előírások nem változnak.
A módosítás nem érint közlekedési, közműhálózatot, hírközlést.
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4. HATÁLYOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG VIZSGÁLATA
A Balaton parti településnek az alábbi felsőbbrendű tervekkel kell összhangban lennie:
 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény
(Trtv), valamint annak részeit képező:
o Országos Területrendezési Terv (OTrT)
o Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve (BKÜTrT)
 A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet
 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelete Veszprém
megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről (VMTrT)
Az említett jogszabályok befolyásolják és meghatározzák a települések fejleszthetőségének irányát, a műszaki
infrastruktúra‐hálózatot, illetve a térségi övezeteket.

4.1.

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

Kivágat a Trtv Országos Területrendezési Tervéből

Ökológiai hálózat magterületének és ökológiai folyosójának
övezetei (nem érintett)

Erdők övezete (nem érintett)

Alsóörs község területét nem érintik a következő övezetek:
 Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
 Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
 Világörökségi és világörökségi várományos terület által érintett települések övezet
 Honvédelmi és katonai célú terület övezete
Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a módosítás települési területen található, az OTrT övezeteit
és országos jelentőségű műszaki infrastruktúra elemet nem érint. A Trtv OTrT tervével és annak Országos
övezeteivel összhangban van.
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4.2.

BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

Kivágat a BKÜTrT‐ből

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezete (nem érintett)

Tómeder övezete
(nem érintett)

Kertes mezőgazdasági terület övezete
(nem érintett)

Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete
(nem érintett)

A módosítással érintett terület települési térségbe tartozik, a BKÜTrT övezetei nem érintik. A módosítás során
új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a BKÜTrT övezetei nem érintik, műszaki infrastruktúra elemeit
nem érinti, így azok összhangban vannak a területrendezési tervvel.
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4.3.

9/2019. (VI. 14.) MVM RENDELET

A MvM rendelet a Trtv‐vel összhangban állapít meg országos övezeteket az OTrT‐hez és a BKÜTrT‐hez is.
Alsóörs területét a következő övezetek érintik:

Tájképvédelmi terület övezete

Vízminőség‐védelmi terület övezete

Rendszeresen belvízjárta terület övezete (nem érintett)

Vízeróziónak kitett terület övezete (nem érintett)

Általános mezőgazdasági terület övezete (nem érintett)

Alsóörs község területét nem érintik az alábbi MvM rendeletben meghatározott övezetek:
 Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
 Nagyvízi meder övezete
 VTT‐tározók övezete
 Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések
 Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések
A módosítás települési térségben történik, és összességében a Tájképvédelmi terület övezetét, a vízminőség‐
védelmi terület övezetét érinti. A módosítás a vonatkozó rendeleti előírásokkal összhangban van, hiszen az
nem tesz lehetővé olyan tevékenységet, amely kedvezőtlenül befolyásolja a tájképet és vízminőséget.
A módosítás a Trtv‐vel és az MvM rendelettel összhangban van.
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4.4.

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI SZABÁLYZATA, TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVE ÉS
ÖVEZETEI

A VMTrT‐ben az országos elemek mellett a megyei szinten jelentős műszaki infrastrukturális elemek, a térségi
területfelhasználások, illetve az egyedileg meghatározott megyei övezetek kerülnek lehatárolásra. A Szerkezeti
terv nem tartalmazza Alsóörs területét, mivel azt a BKÜTrT szabályozza. A VMTrT meghatároz sajátos megyei
övezeteket, melyek már kiterjednek a BKÜTrT hatálya alá tartozó településekre is.
Alsóörs területét a következő VMTrT övezetek érintik:

Veszprém megye várostérségeinek övezete
(Balatonfüred várostérsége)

Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének
övezete

Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program
érdekében együttműködő települések övezete

A módosítás során lakóterületi fejlesztés történik, így a vonatkozó előírások szerinti különleges és rekreációs
területek nem kerülnek kijelölésre. Alsóörs a Balatonfüredi várostérségbe és az „Európa kulturális fővárosa
Veszprém 2023” program érdekében együttműködő települések közé tartozik, ugyanakkor a vonatkozó
előírások a településfejlesztési dokumentumok tartalmára vonatkozik, jelen módosítást nem érinti.
Az építési hely módosítása nem befolyásolja a turisztikai fejlesztéseket, illetve a tágabb várostérséget, hiszen
már kialakult lakóterületen történik. A tervezett épületek kialakítása az Ófalu látképét nem zavarja.
A módosítás összhangban van a VMTrT övezeteivel és előírásaival.
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IV. MELLÉKLETEK
1. melléklet: Önkormányzati határozatok
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2. melléklet: Főépítészi nyilatkozatok
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