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2017. október

I.

BEVEZETÉS

Alsóörs Község Önkormányzata egy részterületen kívánja módosítani településrendezési eszközeit. A partnerségi
egyeztetés a 2/2017. (II. 01.) Kt. határozat szerint történik.
A településrendezési tervek készítésére és módosítására vonatkozó véleményezési eljárásokat a 314/2012. (XI. 8.)
Kormányrendelet (továbbiakban: TFR rendelet) határozza meg. A TFR rendelet 32. § (3) bekezdése értelmében a fenti
változtatások teljes eljárás keretében kerülnek módosításra. A módosítás során területfelhasználás változás történik, új
beépítésre szánt terület bevonásával.
Alsóörs község településrendezési eszközei a következők:


38/2004. (IV. 08.) Képviselő-testületi határozat a településszerkezeti tervről



7/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendelet a helyi építési szabályzatról a 6/2006. (VI.7.), 7/2006.(IX.20.),
9/2007.(IX.5.), 5/2010.(II.19.), 20/2010.(XII.15.), 6/2011.(III.25.), 6/2012.(V.30.), 12/2013.(VIII.09.), 10/2015. (IV.
15.), 20/2015. (XII. 19.), 19/2016. (XII. 07.), valamint a 20/2016. (XII. 07.) önkormányzati rendeletekkel egységes
szerkezetben.

A módosítás során a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv is változtatásra kerül.
A TFR rendelet átmenti rendelkezései alapján az Önkormányzat a településrendezési eszközeit az Országos
Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 6-án hatályos
településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembe vételével kívánja módosítani. A felsőbb
jogszabályok szerint a hatályba lépésnek 2018. december 31-ig meg kell történnie.
Jelen dokumentum tartalmazza a módosítási javaslatot (jóváhagyandó munkarészek), valamint azok alátámasztását
(alátámasztó javaslat).
Az előzetes tájékoztatási szakasz egy második módosítási szándékot is tartalmazott, mely a belterületen a szennyvízelvezető rendszerrel nem rendelkező területeken a beépítés feltételeként előírt kötelező rákötés lazítását kezdeményezte.
Erről a módosításról az előzetes tájékoztatási szakaszban az állami főépítész és a katasztrófavédelem részéről érkezett
véleményeket megismerve lemondott az önkormányzat. Szintén változás az előzetes tájékoztató levél tartalmához képest,
hogy a beérkezett vélemények megismerését követően az önkormányzat nem kívánja a felső, 0132/8 hrsz-ú telket
beépítésre szánt területbe sorolni.
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

II.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

…../2017. (……….) Kt. határozat
Alsóörs Község Képviselő-testülete a 38/2004. (IV.08.) Kt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet a
következőképpen módosítja:

1. A 38/2004. (IV.08.) Kt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv az 1. mellékletben jelölt tervezési területek
tartalmával módosul.
2. Az 1. pont szerinti településszerkezeti terv módosításához kapcsolódó településszerkezeti tervi leírást a 2. melléklete
tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, továbbításra 15 nap

K.m.f.

.................................................
Hebling Zsolt
polgármester

.................................................
Báró Béla
jegyző
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Alsóörs Község Képviselő-testülete ……/2017. (……) Kt. határozatának 1. melléklete:

Lovasi út 1/5 hrsz-ú telek és környezetét érintő módosítás
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Alsóörs Község Képviselő-testület ...../2017. (…..) Kt. határozatának 2. melléklete:

2.1. 1 melléklet szerinti módosítás leírása: A Lovasi út mellett az 1/5 hrsz-ú telek településközponti vegyes
területből kisvárosias lakóterületbe kerül átsorolásra lakóterületi fejlesztés érdekében, valamint a
szomszédos, jelenleg általános mezőgazdasági területbe tartozó 0132/8 hrsz-ú telek újonnan kialakított,
Különleges terület: Kilátókert övezetbe kerül. A Lovasi út déli oldalán lévő zöldterület a felsőörsi út mellé
kerül áthelyezésre.
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II.2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2017. (…….) sz. rendelete a helyi építési
szabályzatról szóló 7/2005. (XI.11.) rendelet módosításáról
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi Járási
Hivatal, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Honvédelmi
Minisztérium, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Veszprém Megyei
Önkormányzat, Paloznak Község Önkormányzata, Felsőörs Község Önkormányzata, Balatonalmádi Város Önkormányzata,
Lovas Község Önkormányzata, valamint a Veszprém Megyei Közgyűlés, Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközösség,
Magyar Közút Nzrt. Veszprém Megyei Igazgatósága és a lakosság véleményének megkérésével és a partnerségi egyeztetés
szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:
1. § /1/ Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének helyi építési szabályzatáról szóló 7/2005. (XI. 11.) sz.
rendelet (továbbiakban: R.) 16. § /4/ bekezdésben szereplő táblázat a következő építési övezettel és paramétereivel
egészül ki:
AZ ÉPÍTÉSI TELEK
övezeti

beépítés

legkisebb

jele

módja

területe

legkisebb
legnagyobb
telekszéles-ség szintter.

2

m

Lk-4

SZ

2500

AZ ÉPÍTMÉNYEK
legnagyobb

legkisebb

beépítettsége

zöldfelületi

legnagyobb
burkolt felület

%

aránya %

aránya %

mutató

25

0,6(+0,2)*

25

40

35

építmények legnagyobb
építménymagassága

homlokzatmagassága

m

m

5,5

6,0

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

/2/ A R. 16. § /6/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
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,
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/4/ A R. 16. § /9/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„/9/ Lábonálló kerti tető építmény legfeljebb 20 m2-es vízszintes vetülettel helyezhető el.”
/5/ A R. 16. § a következő rendelkezésekkel egészül ki:
/10/ „Az Lk-4 övezetben fekvő építési telek a Különleges beépítésre nem szánt terület: Kilátókert területéről (Kk-K)
kialakítható magánúttal is megközelíthető.
„/11/ Az Lk-4 építési övezetben, jogszabály szerinti építészeti-műszaki dokumentációhoz látványtervet kell készíteni a
tervezett építmények tájba illeszkedésének igazolására. Legalább a közterületek felőli homlokzatokról látványtervet kell
bemutatni, mely a tömegformálás és a homlokzat részletein túl megjeleníti a tervezett színezést is a valós táji
környezetben.
/12/ Az Lk-4 jelű építési övezetben minden önálló rendeltetési egység elhelyezéséhez 350 m2 telekhányad biztosítandó.
/13/ Az Lk-4 jelű építési övezetben az előkertben terepszint alatti építmény elhelyezhető.
/14/ Az Lk-4 jelű építési övezetben terasz csak építményhez kapcsolódóan, a terepszintnél maximum 1 méterrel
magasabban, lefedés nélkül létesíthető.
/15/ Az Lk4 jelű építési övezetben az elhelyezhető épületek maximális földszinti alapterülete 250 m2 lehet. Az épület
pinceszintjében elhelyezett gépjárműtároló legfeljebb 5 méterrel nyúlhat túl az épület földszinti kontúrján.
/16/ Az Lk-4 jelű övezetben létesítendő parkolóhelyek 30%-át az épületeken belül kell elhelyezni.
/17/ Lk-4 övezetben a felszíni parkolók kialakításának általános szabályai:
a) parkolókat fásítottan kell kialakítani: 1 fa/ 3 parkolóhely.
b) Egy csoportban legfeljebb 4 parkolóhely létesíthető.
c) Az OTÉK által meghatározott kötelező érték feletti többlet parkoló igény a Kk-K övezetben is elhelyezhető.”
2.§ /1/ A. R a következő szakasszal egészül ki:
Különleges beépítésre nem szánt terület: Kilátókert területe (Kk-K)
39/A.§
/1/ Különleges terület Kilátókert területe (Kk-K) a kikapcsolódást, pihenést szolgáló építmények és gépjármű
várakozóhelyek elhelyezésére szolgál.
/2/ Az övezetben épület nem létesíthető.
/3/ Az övezetben a következő műtárgyak helyezhetők el:
a) pihenés, és kikapcsolódás céljára szolgáló műtárgyak,
b) kilátó műtárgya a természetes felszínhez képest maximálisan 5 méter járószinti magassággal,
/4/ A területen 40%-os minimális zöldfelületi arányt kell biztosítani.
/5/ A terület állandó közcélú használatát, elérhetőségét biztosítani kell.
/6/ Az övezetben felszíni parkoló létesíthető az alábbi feltételekkel:
a) a parkolót fásítottan kell kialakítani: 1 fa/ 3 parkolóhely,
b) egy csoportban legfeljebb 4 parkolóhely létesíthető.
/7/ Az övezetet határoló 0131 hrsz-ú út (Fő utca) mentén a telken belül fasort kell telepíteni a parkoló, vagy kilátó
létesítésével egy időben.
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3.§ /1/ A R. belterületi szabályozási terv melléklete jelen rendelet 1. mellékletén jelölt tervezési területek
normatartalmával módosul.
/2/ A R. külterületi szabályozási terv melléklete jelen rendelet 2. mellékletén jelölt tervezési terület normatartalmával
módosul.
4. § /1/ Jelen rendelet az elfogadást követő 30. napon lép hatályba.

Kihirdetés napja: 2017. ……

..............................................
Hebling Zsolt
polgármester

..............................................
Báró Béla
jegyző
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melléklet a …./2017. (…) önkormányzati rendelethez:

Lovasi út 1/5 hrsz-ú telek és környezetét érintő módosítás
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melléklet a …./2017. (…) önkormányzati rendelethez: Külterületi szabályozási tervlap módosítása
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Külterületi szabályozási tervlap jelmagyarázata
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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

III.1. MÓDOSÍTÁSOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEI

Alsóörs hosszú ideje tervezi a község belterületének északnyugati részén, a Lovasi út és a Felsőörsi út közötti terület
fejlesztését. A terület jó adottságokkal rendelkezik, hiszen a
terület a településhez szervesen kapcsolódik, kiváló Balatoni
panorámával rendelkezik, ennek ellenére a területen nem
valósult meg fejlesztés az elmúlt évtizedekben.
Az 1/5 hrsz-ú területen a tulajdonos a kor igényeinek
megfelelő, több egységet magában foglaló, lakórendeltetésű
épületeket tervez elhelyezni. A területen jelenleg nem áll
épület. Felső részén ligetes növényállomány található, alsó
része gyeppel borított, a 2/2 hrsz-ú ingatlan pedig
buszfordulónak ad helyet. A módosítással érintett terület
szomszédságában keletre Ófalu történeti településszövete
található, melynek látványát meghatározza a domboldalban álló református templom épülete. A területet északról erdő,
délről kertvárosias lakóterület, nyugatról kiépítetlen közpark és mezőgazdasági terület határolja. A terület jellemzője az
észak felé folyamatosan emelkedő terep, melynek köszönhetően a Felsőörsi útról szép kilátás nyílik a Balaton irányába.
A hatályos településrendezési eszközök alapján a terület központi vegyes területbe tartozik, melynek előírásai szerint
lakóépület nem helyezhető el. A szabályozási tervek a May János utca folytatásában közút kialakítását írják elő egészen a
Felsőörsi útig, azonban a külterületi és belterületi tervlap közötti összhang pontosításra szorul.

Részlet a hatályos településszerkezeti tervből

Részlet a hatályos szabályozási tervből
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Részlet a hatályos külterület szabályozási tervből

A módosítással érintett terület felső részét a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve térségi jelentőségű
tájképvédelmi övezetbe sorolja, valamint a terület közelében, a Felsőörsi úttól északra az ökológiai hálózat magterületének
övezete található.
Javaslat:
Az 1/5 hrsz-ú telek központi vegyes területből kisvárosias lakóterületbe kerül átsorolásra, mely lehetővé teszi lakóépületek
elhelyezését. A kisvárosias lakóterületbe sorolás előnye, hogy a tervezett lakópark jellegét hangsúlyozza a falusias,
kertvárosias karakterhez képest, és több lakórendeltetés elhelyezését teszi lehetővé, az Alsóörs területén kijelölt falusias
és kertvárosias lakóterületi övezetek előírásaihoz képest. A területen a minőségi lakókörnyezet kialakítása, valamint a
községben még tolerálható intenzitásnövekedés (pl. forgalom, zaj, egyéb zavaró tényezők) szintjének biztosítása
érdekében meghatározásra került a rendeltetési egységek létesítéséhez szükséges minimális telekhányad, melynek
mértéke rendeltetési egységenként 350 m2. Ez az előírás a tervezett telekalakítással létrejövő 6500 m2-es telekmérettel azt
jelenti, hogy a területen a létesíthető rendeltetési egységek száma legfeljebb 18 egység lehet. A terület domborzati
adottságai, valamint a környezethez való illeszkedés miatt több, kisebb léptékű épület elhelyezése indokolt, ezért az
elhelyezhető épületek maximális földszinti alapterületét 250 m2-ben határozza meg a javaslat. A felső, 0132/8 telek
beépítésre nem szánt különleges terület Kilátókert övezetbe kerül, mely egyrészt közcélú pihenőhelyként fog szolgálni,
továbbá helyet biztosít a kilátóhoz érkezők, valamint az 1/5 hrsz-ú ingatlan többlet parkolási igénye számára.
A terület egyedi sajátosságai miatt új kisvárosias övezet kerül kialakításra, melynek paraméterei a következők:
AZ ÉPÍTÉSI TELEK

övezeti

beépítés

jele

módja

Lk-4

SZ

legkisebb
területe
2

m

2500

legkisebb
telekszélesség
25

AZ ÉPÍTMÉNYEK
építmények legnagyobb

legnagyobb

legnagyobb

legkisebb

szintter.

beépítettsége

zöldfelületi

legnagyobb
burkolt felület

mutató

%

aránya %

aránya %

0,6(+0,2)*

25

40

35

építménymagassága

homlokzatmagassága

m

m

5,5

6,0

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

Az önkormányzat a tervezés során az építménymagasság 5,5 m-ben való meghatározását kérte, ugyanakkor szakmai
véleményünk szerint indokoltabb ennek az értéknek a 6,0 méterben való megállapítása: a tervezett 6,5 méteres
építménymagasság 6,0 m alá csökkentése a tervezett kétszintes épületek esetén szintén kedvezőtlen településképi
megjelenést eredményezhet, az épülettömeg „szétzilálását” eredményezheti. Ilyet eredményezhet például az emelet
visszahúzása, extrém esetben az épülettömeg lépcsőztetése.
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A tervezés során az önkormányzat a Lovasi út felé 10 méteres előkert, valamint 10 méteres oldalkert megállapítását kérte.
A 10 méteres oldalkert meghatározása teljes mértékig támogatható, mivel ez a református templom jobb láthatóságát
szolgálja. A Lovasi út felé való 10 méteres előkert előírását viszont nem tartjuk helyesnek, mivel ezt településképi
szempontok nem indokolják, ugyanakkor az épületek telepítése ez által nehezebbé válik. A nagyobb előkert az építési
helyet indokolatlanul összeszűkíti, mellyel az elhelyezhető épületek összezsúfolódnak, és így nagyobbnak tűnik az
együttes. Az építési hely felfelé tolódik el, így az épületegyüttes hangsúlyosabban jelenik meg a tájképben. Ez
összhatásként erőteljesebb tájképi és településképi megjelenést eredményezhet.
A módosítás a May János utca felső, még nem kiépített szakaszát települési gyűjtőútként, 18 m-es szabályozási
szélességgel való kialakítását javasolja. Ennek elsődleges oka, hogy a Felsőörsről a Balaton felé irányuló forgalom Lovason
keresztül is kiszolgálható, ezért nem várható olyan mértékű forgalom a May János utca ezen szakaszán, amely a korábban
meghatározott, szélesebb (22 méteres) keresztmetszetet igényelne. A May János utca felső szakaszának nyomvonala a
hatályos tervhez képest nyugatabbra tolódik el, ezzel egy időben az 1/5 hrsz-ú telek keleti oldala zöldterületként kerül
kiszabályozásra. Ezzel a változással a létesíthető épületek távolabbra kerülnek a református templomtól, melynek a
településképi szerepe ez által jobban érvényesül. A May János utcán vezet át az Alsóörs-Felsőörs-Veszprém között
tervezett kerékpárút, mely a 7 méteresre kiszélesített, 0132/9-es hrsz-ú dűlőúton folytatódik tovább. A tervlapokon
szereplő utak pontos csatlakoztatásával megvalósul a belterületi és a külterületi tervlap összhangja.
Mivel a Lovasi úton a közlekedés nem veszi igénybe, a 2/2 hrsz-ú telek nyugati része az 1/5 hrsz-ú telekhez kerül
hozzácsatolásra. A módosítás a 2/2 telek buszfordulónak használt részét nem érinti, kialakítása, besorolása és funkciója
nem változik. A May János utcának a Lovasi úttól délre levő, 22 méteres szabályozási szélessége változatlan marad.
A Felsőörsi út mentén a Lovasi út menti zöldterület áthelyezésével új zöldterület kerül kialakításra, melynek köszönhetően
védelmet kap az ökológiai hálózat magterülete. A Lovasi út menti zöldterület áthelyezésével az út mentén elhelyezkedő
ingatlanok „jogilag” is megközelíthetővé válnak a közútról, amivel megoldódik az ingatlanok elérhetőségével kapcsolatos
jogi probléma. A zöldterület áthelyezése során teljesül a biológiai aktivitásérték szinten tartása, melyet a tájrendezési
javaslat mutat be részletesen.
TSZT módosítási javaslat

SZT módosítási javaslat
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III.2. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
A módosítással érintett területen védett vagy védelemre érdemes természeti értékek nem találhatók. A terület nem része
Natura 2000 területnek és az országos ökológiai hálózat övezeteinek a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
véleménye alapján. Ugyanakkor az előzetes véleménykérés során a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság felhívta a
figyelmünket arra, hogy tervezési terület közvetlen közelében az ökológiai hálózat magterülete található. A magterület
védelme érdekében a Felsőörsi út dél-keleti oldalán zöldterület kerül kijelölésre, hogy puffert biztosítson a magterület és a
lakóterület között.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve szerint a 0132/8 hrsz-ú telek területe a térségi jelentőségű
tájképvédelmi övezete alá tartozik, ezért a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az előzetes véleménykérés
során nem támogatta lakóterület kijelölését. A Főosztály javaslatának eleget téve, a telek területét beépítésre nem szánt
Különleges terület: Kilátókert övezetbe kerül, magas előírt zöldfelületi arány és telekhatár menti fásítás előírásával, amely
szintén védelmet biztosít a magterületnek.
Az OTrT által kijelölt tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete nem fed rá a módosítás területére.
Mivel a módosítás keretében kis mértékben új beépítésre szánt terület is kijelölésre kerül (2/2 hrsz-ú telek Lovasi úttal
párhuzamos nyugati része), így a biológiai aktivitás érték szinten tartásáról gondoskodni kell.
A számítás során, mivel a Különleges beépítésre nem szánt terület: Kilátókert övezete nem szerepel a biológiai
aktivitásérték mutatóit meghatározó 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendeletben, az övezetet fásított köztér, sétány értékével (1,2
BAE pont/HA) helyettesítettük, mivel véleményünk szerint ez a kategória felel meg legjobban az övezet rendeltetésének.
A területfelhasználás változással járó módosítások BA érték változását a következő táblázat mutatja be:
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI
EGYSÉG
Má – általános
mezőgazdasági terüelt
Vk – központi vegyes
terület
Lk – kisvárosias
lakóterület

ÖVEZET TERÜLETE
MÓDOSÍTÁS ELŐTT HA

BAE
PONT/HA
8,5 x 3,7 =
31,4
0,5 x 0,5 =
0,25

ÖVEZET TERÜLETE
MÓDOSÍTÁS UTÁN HA

BAE PONT/HA

VÁLTOZÁS

8,25

8,25 x 3,7 =
30,5

-0, 9

0

0

-0,25

0

0

0,65

0,65 x 1,2 =
0,78

+ 0,78

Z- Zöldterület-közpark

0,32

0,32 x 6 =
1,92

0,37

0,37 x 6 = 2,22

+ 0,30

Kk-K Különleges terület:
Kilátókert

0

0

0,18

0,18 x 1,2 =
0,21

+ 0,21

8,5
0,5

+ 0 ,44

A biológiai aktivitásérték a módosítás során tehát nem csökken, mely megfelel az 1997. évi LXXVIII. törvény, az épített
környezet alakításáról és védelméről 7.§ (3) bekezdésének b) pontjának:
„b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás
értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”.
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III.3. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT, BEÉPÍTÉSI TERV

beépítési terv (saját vázlat)

A szabályozás alátámasztásához készített beépítési terv a helyi építési szabályzat módosítási tervezete szerinti
megengedett egységet (18 db) hat, különálló épületben helyezi el. A lakások sorházas elrendezésben, egységenként kb.
100 m2 alapterülettel kerülnek elhelyezésre, épületenként 2-4 db lakást magában foglalva. Az épületek elhelyezése a
szintvonalakat követi, finom törésekkel az Ófalu szerkezetét megidézve. A telek alsó- és felső részén 3-3 épület tervezett
egy magasságban, feltárásuk a Lovasi út, valamint a May János utca felől történik. A terület alsó és felső része között belső
gyalogutak biztosítják a kapcsolatot.
A helyszín a településen belül elfoglalt pozíciójának köszönhetően kapu szerepet is betölt, hiszen mind a Lovas, mind a
Felsőörs felől érkezőket a fejlesztéssel érintett terület látványa fogadja. A telepítésnek köszönhetően a Felsőörsi útról nyíló
kilátást nem zavarják az épületek, így a Balatoni panoráma továbbra is megmarad a Felsőörs felől érkezőknek. A Lovasi út
felé a beépítés térfalat képez, mely a létesített fasorral együtt a településképet meghatározó elem lesz. Ez a térfal nem a
Lovasi úttal párhuzamos, hanem enyhén felfelé nyitott a református templom irányába. Ezzel a megoldással a református
templom kerül a Lovasi út felől feltáruló látvány fókuszpontjába.
A telepítésnek köszönhetően a zöldfelület egyenletesen terül el az épületek között, így minden lakás rendelkezni fog
zöldfelületi kapcsolattal. Nagyobb, összefüggő zöldfelület a fent, a kilátó céljára kijelölt területen, valamint a zöldterületi
besorolású 2/1 hrsz-ú telken alakul ki. Emellett az épületek között, az 1/5 hrsz-ú telek belsején alakul ki egy teresedés,
mely az itt lakók közösségi terévé tud válni.
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III.4. KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT
A 2/2005. (I.11) Kormányrendelet értelmében az Önkormányzat saját hatáskörében dönthet arról, hogy szükséges-e a
környezeti vizsgálat lefolytatása. Amennyiben az Önkormányzat úgy dönt, hogy eltekint ettől, azt a rendelet 5. § (3)
bekezdése alapján indokolnia kell.
A módosítás nem jár jelentős környezeti hatással:









a módosítás kis kiterjedésű, vagy pontszerű;
a módosítás csak kis mértékben érint termőföldet;
a módosítás nem érint üzemtervezett, vagy kiváló termőhelyi adottságú erdőterületet, országos szintű
természetvédelmi oltalom alatt álló területet, ökológiai hálózatot;
a módosítás nem érint környezeti problémákkal terhelt területet;
a módosítással érintett terület nem érint kulturális örökség szempontjából sérülékeny területet (régészeti
területet, műemléket);
a módosítás természeti erőforrások igénybevételével nem jár;
a módosítás más tervekre, programokra hatással nem lesz, a környező területfelhasználások rendeltetésszerű
használatát nem korlátozza;
a módosítást a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása nem érinti;

Az előzetes tájékoztatás szakasz során beérkezett vélemények megerősítették, hogy a fenti indokok alapján környezeti
hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

III.5. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT
4.1. Közúthálózati kapcsolatok, főbb csomópontok
A tervezési területet egy országos mellékút érinti, a területet keletről és délről határoló 72116j. Lovas-Alsóörs bekötőút. A
területet ez a bekötőút kapcsolja a térség többi országos útjához és a település helyi úthálózatához. A kis forgalmú
(2450Ejmű/nap) útnak a területet érintő csomópontjai egyszerű, táblával szabályozott kereszteződések.
A hatályos szerkezeti terv szerint:
"A kialakult közúti hálózat rendszere megfelelő, új szerkezeti jelentőségű nyomvonalak kialakítása nem szükséges, de a
meglévő szerkezeti jelentőségű utak összekötését két helyen ki kell építeni: Római út és Alkotmány utca, valamint a May
János és a 7219-es Veszprémi út összekapcsolása.”
A fenti mondatból a területünket a May János és a 7219-es Veszprémi út összekapcsolása érinti. A megfogalmazás kicsit
pontatlan, de a TSZT tervlap alapján egyértelmű, hogy a May János utca és a 7219j. Alsóörs-Veszprém összekötőút
(Felsőörsi út) északi szakaszának a 72116j. úton keresztüli összekötéséről van szó. A tervezett útkapcsolat nyomvonalát és
területi lehatárolását illetően a hatályos szerkezeti tervlap, külterületi szabályozás, és belterületi szabályozás között nincs
összhang.
A módosítás a kialakult hálózati kapcsolatok, és főbb csomópontok, illetve a fenti tervezett útkapcsolat szempontjából
lényegi változtatást nem jelent. Pontosításra kerül viszont a tervezett összekötő útszakasz nyomvonala és területigénye,
szerkezeti és szabályozási szinten is. A tervezett útcsatlakozások a meglévőekhez hasonló egyszerű csomópontok.
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4.2. Belső úthálózat
A tervezett beépítés területe egybefüggő terület, amit belső közutak nem szabdalnak. A parkolókhoz, garázsokhoz telken
belüli utak vezetnek. A kiszolgáló, megközelítő funkciót is (nem csak a hálózati kapcsolatokat) a határoló úthálózat, ezen
belül elsősorban az új összekötő útszakasz látja el. Az új útszakasz a May János utca folytatása, ezért fontosabb helyi út
funkciót tölt be, 18 méteres szabályozási szélességgel. A területet délről határoló viszonylag széles közterületnek csak egy
részét foglalja el a Lovasi út. Adatszolgáltatásként azt az információt kaptuk, hogy a közterület északi, a közút számára nem
szükséges, annak szintjénél most magasabban is lévő sávját (2/2 hrsz-ú telek) a tervezett beépítés telkéhez csatolják. A
szabályozási javaslat ennek megfelelő. Az említett sávon a tervezett beépítéshez szükséges parkolók egy részének
elhelyezését tervezik (a terepbe bevágva), a Lovasi útról megközelíthetően. Néhány parkoló az új összekötő útszakaszról is
nyílik. A 72116j. útnak a területet északkeletről határoló külterületi szakaszán a hatályos településrendezési eszközök 30
méteres tervezett szabályozási szélességet jelölnek, a módosítás kapcsán ezzel szemben a kialakult közterület megtartását
javasoljuk.
A módosítás miatt a hatályos HÉSZ közlekedési előírásain nem kell változtatni.
A May János utca folytatásának keresztmetszetét a következő rajz mutatja be:
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4.3. Közösségi közlekedés
A módosítás a közösségi közlekedésre nincs hatással. Az ellátást változatlanul a Lovasi úton közlekedő autóbusz
viszonylatok biztosítják. A terület keleti szélén az „Alsóörs forduló” nevű végállomás van, ami ténylegesen egy buszforduló.
A buszfordulót a tervezett szabályozás nem érinti.
4.4. Kerékpáros, és főbb gyalogos közlekedés
A hatályos terv helyi kerékpárutat jelöl a Lovas út, a Felsőörsi út, és a tervezett összekötés mellett. A módosítás a gyalogos
és kerékpáros közlekedésre nincs befolyással, viszont pontosítottuk a tervezett összekötés mentén vezetett kerékpárút
nyomvonalát. A kerékpárút a May János úttól északra az összekötő útszakasz mellett, a közút területén belül halad, majd a
032/9 hrsz meglévő helyi külterületi útra fordul, és azon keresztül éri el a Felsőörsi utat.
A tervezési területen az összekötő útszakaszon a tervezett beépítés oldalán épül új járda.
4.5. Parkolás
A módosítással érintett területen a parkolást/rakodást továbbra is az OTÉK és a HÉSZ előírásai szerint kell megoldani. A
tervezett beépítéshez az adottságokat kihasználva az építmény alatt garázsok, és felszíni parkolók is fognak épülni.

III.6. KÖZMŰFEJLESZTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT
A fejlesztés során létesítendő épületek energiaigénye csak a hálózat fejlesztése során biztosítható. A hálózat fejlesztése
során 22 kV-os földkábel, 22/04 kV-os telepített transzformátorállomás és kisfeszültségű közcélú földkábeles hálózat
tervezett. A fejlesztés nem csak a jelenlegi beruházást szolgálja, hanem a későbbiekben a környezetében esetlegesen
felmerülő igények kiszolgálására is alkalmas lehet. A tervezett transzformátorállomás a tervek szerint az 1/3 hrsz-ú,
zöldterület besorolású telekre kerül. A fejlesztés víz, szennyvíz és távközlési ellátása a Lovasi út mentén futó vezetékekre
csatlakozva történik, míg a gáz hálózati csatlakoztatása a 0132/9 hrsz-ú közút irányába valósul meg.

III.7. A TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÉS A TERVMÓDOSÍTÁSOK ÖSSZHANGJA
Alsóörs településrendezési eszközeinek módosítása során a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényt (Balaton törvény),
valamint az ország területrendezési tervéről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) előírásait kell figyelembe venni. Mivel az
OTrT előírásai 2013. január 1-jétől megváltoztak, viszont a Balaton törvény felülvizsgálata és módosítása a mai napig nem
történt meg, ezért a megyei területrendezési tervek övezeteinek és területfelhasználásainak alkalmazása során figyelembe
kell venni az OTrT 31/B. § szerinti átmeneti rendelkezéseket is.
Térségi szerkezet
A módosítás két térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózati elemet, a Lovasi utat és a Felsőörsi utat érinti, de
nyomvonalukban nem történik változás, így a módosítás összhangban van a műszaki infrastruktúra-hálózattal.
Térségi területfelhasználás
A módosítás során a Balaton törvény övezeteiben általános mezőgazdasági övezetbe tartozó terület kerül beépítésre nem
szánt különleges területbe. A Balaton törvény 4/B. §-nak b) bekezdése szerint a mezőgazdasági térséget legalább 95%-ban
mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület
nem jelölhető ki.
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A szabályoknak való megfelelést az alábbi táblázat mutatja be:
(vonatkozó szabály röviden)

Térségi területfelhasználás

BTSZ TSZT
(ha)*

Alsóörs TSZT
módosítás előtt (ha)

változás (ha)

Alsóörs TSZT
módosítás után
(ha)

Mezőgazdasági térség (a mg.
térséget legalább 95%‐ban mg.
területfelhasználási egységbe kell
sorolni, a fennmaradó területen
nagyvárosias lakóterület nem
jelölhető ki.)

210,69

207,81

-0,25

207,56

összhang

98,51%
A terv összhangban van a
Btv.-vel

*forrás: TEIR
Mezőgazdasági területen beépítésre nem szánt különleges terület kerül kijelölésre, mely összhangban van a
területrendezési tervekkel.
Térségi övezetek
Az OTrT 2013-as jogszabályváltozásának köszönhetően az átmeneti rendelkezések alapján több térségi övezetet nem kell
alkalmazni, melyek a következők: országos komplex tájrehabilitációt igénylő területek, történeti település terület övezete,
együtt tervezhető térség övezete, vízeróziónak kitett terület övezete, térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete,
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete, felszíni vízminőségvédelmi terület övezete.
A község közigazgatási területét több térségi övezet érinti, de az övezetek közül csak a térségi tájképvédelmi terület, az
általános mezőgazdasági terület és a települési terület övezete érinti a módosítás területét. A módosítással a
mezőgazdasági terület és a települési terület lehatárolása változik, melyek kapcsán az OTrT 12/A.§ (4) így rendelkezik:
településrendezési tervek készítésénél a hatályos kiemelt térségi és megyei területrendezési terv övezeteinek
lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-kal
változhat.
A jogszabályoknak való megfelelést a következő táblázat mutatja be:
Övezet

BTSZ TSZT
(ha)*

Alsóörs TSZT
módosítás előtt (ha)

Alsóörs TSZT
módosítás után
(ha)

U-1 Település terület övezete

275,45

279,12

279,35

M-1 Általános mezőgazdasági
terület övezete

103,49

100,01

99,76

összhang
+1,42 %
A terv összhangban van a Btv.-vel
–3,60%
A terv összhangban van a Btv.-vel

A fentiek alapján a 0132/8 hrsz-ú telken beépítésre szánt terület kijelölése összhangban van a területrendezési tervekben
az érintett övezetekre vonatkozó szabályokkal!
A térségi tájképvédelmi övezet lehatárolásának módosítására nincs szükség, mert új beépítésre szánt terület nem kerül
kijelölésre. A beépítésre nem szánt különleges terület kijelölése összhangban van a területrendezési tervek előírásaival,
mert hozzájárul az adottságoknak megfelelő tájhasználat kialakításához (magas zöldfelületi arányú kilátókert létesítése). A
magas zöldfelületi arány előírásával, valamint épület elhelyezésének tiltásával a tájkép védelme biztosított marad,
összhangban van a kialakult tájkarakterrel.
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Általános mezőgazdasági terület övezete, hatályos
lehatárolás

Általános mezőgazdasági terület övezete, módosított
lehatárolás

Települési terület övezete, hatályos lehatárolás

Települési terület övezete, módosított lehatárolás

Térségi tájképvédelmi terület övezete, hatályos lehatárolás

Térségi tájképvédelmi terület övezete (a lehatárolás nem
változik)
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A várost érintő Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv és az OTrT új térségi övezetei:
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési
Terve - Térségi szerkezeti Terv

Magterület, ökológiai folyosó területe,
pufferterület (nem érintett)

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete, erdőtelepítésre alkalmas terület
övezete

Kiemelt fontosságú honvédelmi és honvédelmi
terület övezete (nem érintett)

Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete (érinti a módosítást)

Országos vízminőség-védelmi terület övezete
(nem érintett)

Ásványi
nyersanyag-gazdálkodási
övezete (nem érintett)

Földtani veszélyforrás területe (nem érintett)

terület

A térségi tájképvédelmi övezet kapcsán hangsúlyozzuk, hogy a tájképvédelmi terület övezete által érintett terület
beépítésre nem szánt területfelhasználási egységbe kerül. Az 1/5 hrsz nem része a térségi tájképvédelmi terület
övezetének, de a tájkép jellegének és összhangjának megőrzését szolgálja a telek többi részén előírt, maximálisan 5,5 m
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építménymagasság, amely a terület Ófaluhoz illeszkedését biztosítja. A rendeltetési egység létesítéséhez előírt 350 m2
telekhányad biztosítja, hogy a fejlesztés során létrejövő sűrűség az Ófaluhoz megfelelő illeszkedés megvalósuljon, valamint
a tájképi megjelenést is kedvezően befolyásolja. A telekhányad előírásával a területen 18 rendeltetési egység helyezhető
el, amely nem okoz jelentős környezeti többletterhelést.
A zöldterület áthelyezésére a Balaton törvény 6/B §-ának előírásai vonatoznak. A törvény alapján zöldterület áthelyezése
csak legalább azonos zöldterület kijelölése mellett történhet meg, továbbá az átsorolni kívánt zöldterület nem tartozhat
természetvédelmi oltalom alá, valamint az újonnan kijelölt zöldterület csak állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő
területen jelölhető ki. Emellett a törvény előírja azt is, hogy az áthelyezés csak akkor történhet meg, ha a zöldterület
településszerkezeti adottságának fogva azonos vagy előnyösebb funkciót tud betölteni a település zöldfelületi
rendszerében.
A hatályos tervben zöldterületbe sorolt terület nem tartozik természetvédelmi oltalom alá, az újonnan kijelölt zöldterület
pedig önkormányzati tulajdonban van, így nincs jogszabályi akadálya az áthelyezésnek. Az újonnan kijelölt zöldterület
kijelölésével nagyobb, összefüggő, értékes zöldfelületi rendszer tud kialakulni, amely a magterület számára is védelmet
biztosít, ezért az áthelyezés településszerkezeti szempontból is kedvező. A zöldterület területének változását a következő
táblázat mutatja be:
áthelyezni kívánt zöldterület
2
területe (m )

újonnan kijelölt zöldterület
területe (ha)

változás

összhang

0, 06

0,08

+ 0,02

A terv összhangban van a Btv.-vel

A Balaton törvény 18. §-a értelmében a települések beépítésre szánt területeinek növelésekor a területnövekmény
legkevesebb 10%-ának megfelelő, 50%-ban azzal településszerkezeti kapcsolatban lévő közhasználatú zöldterületet kell
biztosítani. A beépítés szánt terület a 2/2 hrsz-ú telek egy részének beépítésre szánt övezetbe kerülésével, valamint a May
János utca nyomvonalának áthelyezésével növekedik, míg a zöldterület mérete az áthelyezés után meghaladja a meglévő
állapotot. Az előírásoknak való megfelelést az alábbi táblázat igazolja:
Újonnan beépítésre szánt terület
2
(m )

Újonnan beépítésre szánt terület
2
10%-a (m )

újonnan kijelölt zöldterület
területének növekménye

összhang

937

93,7

162

162> 93,7
a terv összhangban van a Btv.-vel

A Balaton törvény 17. §-a a következőt írja elő: a települések beépítésre szánt területe nem növelhető azokon a
településeken, ahol a szennyvízcsatorna-hálózat nem épült ki, vagy a szennyvízcsatorna-hálózat nem megfelelő kapacitású
tisztítóműre csatlakozik, vagy a hálózatra rákötött lakások, illetve üdülőegységek száma nem éri el az összes lakás- és
üdülőegység számának 80%-át. Az előírásoknak való megfelelést az alábbi táblázat igazolja:
A településen területén található lakások,
üdülőegységek száma

Hálózatra rákötött lakások, üdülőegységek
száma

csatornázottság aránya

2049

1886

92%

A csatornázottságról szóló információt a DRV Zrt. adatai alapján az önkormányzat szolgáltatta, melynek igazolása a mellékletek között megtalálható.
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MELLÉKLETEK

IV.1. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
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