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I. BEVEZETŐ
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.
Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő‐testületének 15/2021. (III. 1.) határozatában döntött a
településrendezési eszközök módosításáról. Az eljárás során az Endrődi Sándor utca – Füredi utca – Vasút utca
csomópontjának közvetlen környezetében történik módosítás, mely érinti 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 a 3/2020 (VI.15.) rendelettel módosítva (HÉSZ és SZT)
https://www.alsoors.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2370&Itemid=244
A Balatoni Bringakör komplex fejlesztését az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánították. 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 tárgyalásos eljárásban történik, a partnerekkel történő egyeztetése a 2/2017. (II.01.)
Önkormányzati rendelet szerint történik.
Az eljárás során a vasútállomás közvetlen környezetére a szabályozási tervben hibajavításként feltüntetésre
kerül a „területegység határa”.
A módosítás és a hibajavítás 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
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2. melléklet a …./2021. (….) önkormányzati határozathoz: A településszerkezeti tervi módosítás leírása
A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.
Zöldterület‐közpark területfelhasználásból 142 m2, míg vasúti terület területfelhasználásból 40 m2 közlekedési
területbe kerül átsorolásra. Az elvett zöldterület a Sirály park területén kompenzálásra került, itt 147 m2 került
központi vegyes területből zöldterület‐közpark területfelhasználásba.
A kerékpáros útvonal a tervezett nyomvonalra kerül áthelyezésre.
Kerékpárutak9 c. fejezet a következőképp módosul:
A regionális kerékpárút‐hálózati kapcsolatokat a meglévő északnyugat‐dunántúli kerékpárút, valamint
az ehhez kapcsolódó, észak‐déli irányú, tervezett Alsóörs‐Felsőörs‐Veszprém kerékpárút fogja
kielégíteni. Az előbbi kerékpárút a Balaton partján húzódik, és egészen Őriszentpéterig vezet, ebből
következően elsősorban turisztikai szerepe van. A Balaton partjára tervezett és részben már kiépült
Balatoni Bringakör Alsóörs területén szintén ezen a nyomvonalon halad. A kerékpárút érinti Alsóörs
víziturisztikai központját (Sirály park), valamint a Szerdahelyi‐dűlőt, a tervezett turisztikai központot.
Ebbe a kerékpárútba csatlakozik be a Veszprém felé tervezett kerékpárút, amelynek turisztikai funkciója
mellett hivatásforgalmi szerepe is várható. Helyi kapcsolatokat elégít ki a Balaton parti kerékpárútról
leágazó, turisztikai helyszíneket is összekötő, Séd‐patak völgyi kerékpárút, mely érinti az újonnan
kialakított Endrődi Sándor parkot és létesítményeit, valamint az Alsóörsi Amfiteátrumot.
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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 és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály, 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 Közlekedési Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Útügyi Osztály, Innovációs és
Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság, Honvédelmi Minisztérium Állami
Légügyi Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Veszprém Megyei Rendőr‐főkapitányság,
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi
Főosztály Növény‐ és Talajvédelmi Osztály, 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. mellékleteken jelölt tervezési területek normatartalmával módosul.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

……………………………………………

……………………………………………

Hebling Zsolt

Báró Béla

polgármester

jegyző
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1. melléklet a …./2021. (….) önkormányzati rendelethez:
SZT‐2 jelű Alsóörs ‐ Belterület Szabályozási Terv módosításai
Kerékpárút szabályozása:
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Hibajavítás (Területegység határának pótlása):
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Jelmagyarázat:
Tervezési terület határa
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III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEK
HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
A módosítással érintett terület az Endrődi Sándor utca, a Vasút utca és a Füredi utca kereszteződésénél
található. A tervezési terület környezetében zöldterületek, vasúti terület és üdülőházas üdülőövezet
területfelhasználások találhatók. A módosítás során a kialakítani kívánt kerékpárúthoz a szabályozási
szélességek módosítása szükséges. A módosításra vonatkozóan a VONALVEZETŐ Mérnöki és
Gazdaságfejlesztő Kft. készítette el az Engedélyezési tervet. A kerékpárút kialakítása érdekében az
engedélyezési tervnek megfelelően a településrendezési eszközök módosításra kerülnek, ezzel közterület
szélessége a Vasút utca végén található vasúti átjárónál kb. 15 m‐rel nő.
A kerékpárút kiépítésével a Füredi utca szélességének növelése is szükséges. A vasúti területből így 1,0‐1,2 m
szélességű szakaszok kerülnek kisajátítása.

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

2. ábra: Vasút utcai vasúti átjáró (kép forrása: Mártonffy Gábor)
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A közlekedési területekre a HÉSZ 31.§‐a ad előírásokat:

/1/

/2/126

/3/127

/4/
/4a/128
/5/

/6/129

/7/
/7a130

/8/
/9/

/10/

/11/

„Közlekedési terület (Köu, V)
31. §125
A közlekedési terület az országos és helyi közutak, kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek, járdák és
gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a
közforgalmú vasutak, fasorok, fák továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.
A közúti közlekedési területek Köu kialakításának feltételei:
a) Az új kiszolgáló utak szabályozási szélességét a szabályozási terv szerint kell kialakítani.
b) Beépítésre nem szánt területeken az utak védőterületei:
ba) országos mellékút esetén 50‐50 m az úttengelytől mérve és
bb) gyűjtőutak esetén 10‐10 m az úttengelytől mérve”
A közúti közlekedési Köü jelű területeken elhelyezhető a közlekedést kiszolgáló:
– közlekedési építmények,
– kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület.
Az épületelhelyezés és kialakítás feltételei a következők:
– a beépítés mértéke a területnek legfeljebb 5 %‐a
– a legnagyobb építmény‐ és homlokzatmagasság: 4,5 m
– beépítési mód: szabadonálló.
A V1 jelű területen csak a vasúti közlekedés létesítményei (építményei, műtárgyai, nyomvonalai)
helyezhetők el. A területen épületek nem helyezhetők el.
A 9 méteres vasúti védősávval érintett területen épület nem helyezhető el.
A V2 jelű területen (vasútállomás) az (5) bekezdés létesítményein kívül elhelyezhető:
– az állomásépület a kapcsolódó raktározási, karbantartási, igazgatási, szociális funkcióval; szolgálati lakás
és az áruszállítással kapcsolatos szolgáltatási, raktározási épületek, építmények
– a közúti közlekedés és a (3) bekezdés épületei, építményei.
A V2 területen az épületelhelyezés és kialakítás feltételei a következők:
– beépítés mértéke: a teljes V2 területnek legfeljebb 5 %‐a
– legnagyobb építménymagasság: 6,0 m
– beépítési mód: szabadonálló
Vegyes forgalmú és gyalogutak: A 10,0 m és az annál kisebb szabályozási szélességű meglévő utak
szabályozási szélességén belül épület, építmény nem helyezhető el.
A Jósika köz területét úgy kell kialakítani, hogy a megfordulás lehetőségének biztosítása érdekében a
közterület kiszélesedő részein sem helyezhető el építmény a közművek és közlekedés műtárgyainak
kivételével, és zöldfelület nem alakítható ki.
Kerékpárutak: A kerékpárutakat kétsávos kerékpáros közlekedésre alkalmas módon kell kialakítani.
Alsóörs területén üzemanyagtöltő állomás csak a következő telkek területén helyezhető el: hrsz. 2/1; 2/2;
3/1; 972; 973; 974; 975 és a 71. sz. főút területe.
Az üzemanyagtöltő állomáson csak az üzemanyag töltéséhez, a gépkocsik kiszolgálásához, ellátásához
tartozó funkciók és a kapcsolódó szolgáltatások helyezhetők el; önálló vendéglátó épület nem helyezhető el.
Az üzemanyagtöltő állomás területét vagy telkét legalább 1 fasorral és 1 cserjesorral kell körbevenni.
Az építményelhelyezés előírásai:
– beépítési mód: szabadonálló
– legnagyobb építménymagasság: 6,0 m.
Alsóörs területén a következő helyeken van vasúti átjáró:
 May János utca,
 Endrődi Sándor utca
 933 sz. út vonalában.
A közút és vasút szintbeni kereszteződésénél a rálátási háromszög területén belül az út és vasút szintjétől
számított 50 cm‐nél magasabb építményt elhelyezni, 50 cm‐nél magasabb fát, növényzetet ültetni tilos.”

A módosítás során a vasút menti zöldterület csökkentése miatt, azzal egyenértékű területen zöldterület
kijelölése szükséges a területrendezési törvények szabályai alapján. A Sirály park parkolójának nyugati oldalán
található zöldterületi sáv bővítését javasoljuk a központi vegyes terület rovására a településszerkezeti tervben.
A terület jelenleg is közterületként, illetve zöldfelületként működik, a Szabályozási tervben zöldterületként
került megjelölésre, azt nem szükséges módosítani. A településrendezési eszközök közötti összhang
megteremtése és a zöldterület kompenzálása céljából 147 m2 terület központi vegyes területfelhasználásból
zöldterület‐közpark besorolásba kerül.
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Hatályos Településszerkezeti terv kivágata

Javasolt Településszerkezeti terv kivágata

Hatályos Szabályozási terv 1. kivágata
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Tervezett Szabályozási terv 1. kivágata
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Hatályos Szabályozási terv 2. kivágata

Tervezett Szabályozási terv 2. kivágata

A V‐2 jelű övezet (vasútállomás) határát jelző „területegység határa” jelölés hibajavításként pótoltuk az SZT‐2
jelű szabályozási tervlapon.
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2. ZÖLDFELÜLETI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLAT
A Sirály park északi része a tervezett beruházás miatt átalakul, ám a használatában jelentős változás nem
történik. Az egykori játszótér már megszűnt, a terület jelenleg gyepes zöldfelületként fenntartott. A kerékpárút
kiépítésével a vasút menti zöldterület 142 m2‐rel csökken, ám ennek kompenzálásaként a Sirály park területén
központi vegyes területből 147 m2 kerül zöldterület‐közpark területfelhasználásba. A kerékpárút tájba illesztése
során zöldsáv kialakítása ajánlott, melyet a VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. által készített
engedélyezési terv „F1” jelű Növénytelepítési szakági terve alapján javasolt beültetni. A növényállománynak
elsősorban honos, jó várostűrő fajokból kell állnia, lehetőség szerint nagy díszítő értékkel rendelkező
fásszárúakkal. A növények telepítésekor ajánlott a kevés termést produkáló fajok használata, hogy a
közlekedési felületek csúszás‐ és hulladékmentessége biztosítható legyen.

3. ábra: Növénytelepítés ‐ Általános helyszínrajz kivágat (terv forrása: VONALVEZETŐ Kft. /2021. 04./)

A környezetvédelemhez kapcsolódóan az engedélyezési tervhez „E1” jelű Környezetvédelem szakági terv
készült, mely alapján a beruházás jelentős zaj‐ és rezgésterheléssel, illetve légszennyezéssel nem jár. A jelenleg
is mértékadó 71. sz. főút forgalmát (így a terhelését) nem befolyásolja. A csapadékvíz elvezetése nyílt árokba
történik, a várható kerékpáros és gyalogos forgalom nem okozza a felszíni vizek érdemi szennyezését.
A módosítással érintett terület természetvédelmi oltalom alatt álló területet, tájképvédelmi területet nem érint.
Fontos élőhelyet, kiemelt táji környezetet nem érint. Legközelebb 140 m‐re található a Balaton medre, de azt a
módosítás nem befolyásolja.
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3. KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰVESÍTÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT
3.1. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
Hálózatok, csomópontok, keresztmetszetek
A beruházási terület a 71. számú Lepsény – Fenékpuszta másodrendű főút környezetében található. Az érintett
tervezési terület Alsóörs déli részén, a 71. számú főút – Endrődi Sándor utca csomópontjánál helyezkedik el. A
meglévő csomópont szintbeli 4 ágú jelzőtáblával szabályozott.
A meglévő 71. számú Lepsény – Fenékpuszta másodrendű főút 2x1 forgalmi sávos, két irányú, kb. 7,00 m
szélességű, aszfalt burkolatú út, mindkét oldalán kiemelt szegély megtámasztással, vízelvezetése zárt
csapadékvíz csatornán keresztül megoldott. A csomópontban biztosított a balra kanyarodás többletforgalmi
sávval az alárendelt csatlakozások irányába. A csatlakozó 388 hrsz.‐ú Endrődi Sándor utcai gyűjtőút 2x1 sávos 7
m széles aszfalt burkolatú út, egy oldali esésű, vízelvezetése nyílt burkolt vízelveztő árkokkal megoldott.
Az érintett Vasút utca vegyes használatú út 2x1 forgalmi sávos kb. 5,50 – 6,00 m szélességű, aszfalt burkolatú
út, egy oldali esésű, vegyesen kiemelt, K‐szegély és süllyesztett szegély megtámasztású. A burkolaton
keletkező csapadékvíz a környező zöldterületeken kerül elszikkasztásra. A meglévő kerékpárút része az OTrT
országos kerékpáros hálózatnak. A Balatoni kerékpárút egy kerékpárútrendszer, ami a Balaton körül húzódik,
általa kerülhető meg a tó biztonságosan kerékpárral, melynek az Északi parton húzódó szakasza része az
Eurovelo 14 útvonalnak. A kerékpárút kb. 2,00 m‐es szélességű, aszfalt burkolatú, szegély nélküli
megtámasztású, melynek kétoldali padkáján a növényzet kezeletlen, ez által a szélességet folyamatosan
csökkenti és a megfelelő vízelvezetést is akadályozza. A burkolat több helyen repedezett, a helyszínen lévő fák
gyökerei a burkolatot tönkre tették, felnyomták.

4. ábra: 71. sz. főúttal párhuzamos kerékpárút (kép forrása: VONALVEZETŐ Kft.)

A kerékpárút szakasz és a közúti/vasúti átvezetés kiépítésével a közúti hálózatban változás nem történik.
A meglévő Füredi utca ‐ Endrődi utcai csomópontban jelentős beavatkozás nem történik.
A tervezett nyomvonal 3,50 m szélességben átvezetésre kerül a meglévő Vasút utcán, mindkét oldalon
szintben csatlakozva a meglévő, megmaradó közúti aszfalt útburkolathoz, süllyesztett szegély beépítéssel. A
csomópont keleti oldalán található, megmaradó járda burkolatának felújítása előirányzásra kerül a
tervezés során, valamint a meglévő kiemelt szegély a süllyesztett szegély előtt 0 cm magasságra
süllyesztendő, min. 3 elem hosszon.
A meglévő 4 ágú csomópont továbbra is egyszerű szintbeli jelzőtáblával szabályozott marad.
A tervezési szakasz végén (0+147,55 km sz.) a kerékpárosok és gyalogosok közúton történő biztonságos
átkelése érdekében a Vasút utcán található, meglévő forgalom csillapító borda elbontandó és helyette
forgalomcsillapító sziget létesítése indokolt, amely a közlekedő gépjárműveket lassításra kényszeríti, ezáltal
biztosítva a kerékpárosok és gyalogosok átkelését az úttesten.
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Közúti közlekedés vizsgálata
Az országos közutak forgalmi adatai a Magyar Közút NZrt. (www.kozut.hu) honlapján közzétett „Az országos
közutak 2019. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” kiadványban elérhetők. A közút forgalmi adatai a
következők:
Az 71 sz. Lepsény – Fenékpuszta másodrendű főút évi átlagos napi forgalmi adatai a 25+997 – 33+241 km
szelvények között:
Autóbusz

Tehergépkocsi

Év

Forg.
(j/nap)

szgk.

kisteher
gk.

egyes

csuklós

közép.
nehéz

nehéz

pót‐
kocsis

nyerges

spec.

2019

8926

6584

1528

166

0

52

68

37

67

0

Mkp.

Kp.

lassú

374

746

4

Az 71. sz. főút átlagos napi forgalma a fentiek alapján 9151 E/nap.

5. ábra: A kerékpárút forgalmi elemei (képek forrása: VONALVEZETŐ Kft.)

Vasúti közlekedés vizsgálata
Jelenlegi módosítás a 29 sz. Székesfehérvár ‐ Tapolca vasútvonalat érinti.
A jelenlegi kerékpárút a 71. számú főút és a 29 sz. Székesfehérvár ‐ Tapolca vasútvonal között húzódik az
Endrődi S. utca – Vasút utca csatlakozásáig. A Vasút utca keleti oldalán vezetett járdán közlekedő gyalogosok
átvezetését a vasúti útátjáróban labirint korlát szabályozza. A Vasút utca a közúti átjáróban fény‐ és fél
sorompóval ellátott.

6. ábra: Vasút utcai átjáró (kép forrása: VONALVEZETŐ Kft.)
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Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A tervezéssel érintett terület egy szakaszán kb. 86 m hosszon, jelenleg meglévő kerékpárút húzódik az Endrődi
Sándor utca csomópontig. A kerékpáros infrastruktúrába északi irányból érkező kerékpáros forgalom a 71. sz
főúton található kijelölt gyalogátkelőhelyen átvezetve kerül bekötésre. A hídon átkelve a kerékpárosok útjukat
vagy a meglévő közút burkolatán vagy a jelenlegi járdaburkolaton folytatják a közúti‐vasúti átjárón át a vegyes
használatú Vasút utcán.
Gyalogos forgalom a 71. számú Füredi út felől várható mind keleti és mind pedig nyugati irányból a számos
forgalom vonzó létesítmény végett (Balaton strand, Alsóörsi kikötő, vendéglátó egységek stb.). A keleti oldalon
a közút és az árok mellett lévő kb. 1,50 m széles aszfalt járda burkolaton keresztül érik el a Vasút utca mellett
húzódó gyalogos felületet. Nyugati irányból érkező gyalogosok a Vasút utcáig kiépített aszfalt járda burkolaton
érkeznek a csomóponthoz, mely burkolat összeszűkül és a gyalogosok a közúton átkelve érik el a keleti oldalon
húzódó járda szakaszt.
A kerékpárút tervezési szakasz kezdetén (0+000 km sz.) szintben csatlakozik a „Balatoni Bringakör kerékpáros
útvonal” tárgyú Balatonalmádi – Tihany között kerékpárforgalmi létesítmények tervezésének Alsóörsi (AO‐É‐
1) szakaszának engedélyezési tervéhez.
A tervezett kerékpárút közel 70 m hosszon 2,60 m burkolatszélességgel került meghatározásra a Füredi utcai
felálló területhez vezető kiválásig, a létesítmény további szakasza elválasztás nélküli gyalog – és kerékpárútként
került kialakításra. A tervezett nyomvonal a Endrődi Sándor utcai csomópontig a 71. számú másodrendű főút és
a 29 sz. Székesfehérvár ‐ Tapolca vasútvonal között halad.
A 0+070,10 km szelvénytől a tervezett létesítmény, illetve a ~0+075,00 km szelvényben található főúti
csomóponthoz tervezett kiválás elválasztás nélküli gyalog ‐ és kerékpárútként került kialakításra 3,50 m
burkolatszélességgel, az északi irányból érkező szezonálisan jelentkező gyalogos és kerékpáros forgalom
közlekedésének biztosítása érdekében, elkerülve a közút mellett található szűk keresztmetszetű járda szakasz
igénybevételét. A kiválás R = 2 és 4 m sugarú helyszínrajzi ívek alkalmazásával csatlakozik a tervezett
kerékpárúthoz, melyen a 71. sz. út felől az Alsóörs ‐ Felsőörs ‐ Veszprém között kialakított hivatásforgalmi
kerékpárútról érkező forgalom kerül felfűzésre a kerékpáros infrastruktúrára.

7. ábra: Útépítés – Általános helyszínrajz kivágata (terv forrása: VONALVEZETŐ Kft. /2021. 04./)

A tervezett nyomvonal átvezetésre kerül 3,50 m szélességben a meglévő híd műtárgyon, melynek
fafelszerkezete elbontásra kerül. A felszerkezet szélesítése és a teherbírás (a fenntartási munkálatok 2,5‐3
tonna súlyú járművel történő elvégése) biztosítása végett a meglévő alépítmény szélesítése válna szükségessé,
ellenben az alaptest geometriája nem ismert, valamint a meglévő híd hídfője rossz állapota miatt, új cölöp
alapok elhelyezése válik szükségessé, mely biztonságosan terhelhető az új monolit vasbeton felszerkezettel.
Az Endrődi Sándor utca felől, nyugati irányból érkező gyalogosok ezen szakaszon kerülnek felfűzésre a
hálózatra. A meglévő járdafelület szűkülése miatt annak szélesítése indokolt 2,50 m szélességre, illetve a
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71. számú főúti szakasznak burkolatfelújítása szükséges, leromlott aszfalt burkolata miatt.
A jelentős közúti forgalmat és a közúti‐vasúti átjárót figyelembevéve a Vasút utca nyugati oldalán a felállási
terület megnövelése indokolt. A felállási terület és a járda kapcsolat létesítésével a területen található szobor
elkorlátozó eleme áthelyezendő, mely feladatot Alsóörs önkormányzatának szükséges elvégezni.

Közösségi közlekedés
Közúti
A tervezett beruházás autóbuszvonalat nem érint. 
A keresztezett Vasút utcán autóbuszjáratok jelenleg nem közlekednek, a legközelebbi autóbusz‐megállóhely
az Alsóörsi vasútállomás környezetében található a 71. sz. főút mentén az Alsóörsi autóbusz‐állomás, melyet a
Volánbusz Zrt. üzemeltetésében lévő helyközi járatok igénybe vesznek.
Kötött pályás
A kialakított elválasztás nélküli gyalog – és kerékpárút merőlegesen keresztezi a vasútvonalat. A beruházás
keretén belül alakítandó ki a közúti vasúti átjáró mellett egy a kerékpárosok és gyalogosok átvezetését biztosító
vasúti átjáró a vasútvonal 563+69,68 hm szelvényében.
A keresztezés szöge: 89,5°, valamint biztosítás módja: Vonat által vezérelt, vasúti jelzőkkel ellenőrzött
félsorompókkal kiegészített fénysorompó..
A vasúti pálya megközelítése során törekedtünk a nyomvonalat egyesben, merőlegesen vezetni a keresztező
vasútvonalra. A tervezett létesítmény vasúton történő átvezetése tervezett gumielemes útátjárón történik 5,40
méteres szélességben. A vasúti átjáróban a vágánytengelytől 3,0‐3,0 m távolságig – a kerékpárút hasznos
szélességét 0,5‐0,5 méterrel megnövelve – szilárd burkolattal szükséges kialakítani, az elválasztás nélküli
gyalog‐ és kerékpárút burkolatához 1:5‐ös hajlással csatlakoztatva.

Gépjármű elhelyezés, parkolás
Parkolási lehetőség a strand előtti (Sirály park) kiépített parkoló területen, illetve a vasútállomás környezetében
található, mely utóbbi a 71. sz. főútról (30+450 km szelvényben) közelíthető meg. A meglévő parkolási
létesítményekben a kerékpárúttal beavatkozás nem történik. Mivel többlet forgalomra nem kell számítani, új
parkolóhelyek kijelölése nem indokolt.
A területen kerékpártárolásra is van lehetőség a parkoló terület környezetében kihelyezett kerékpártámaszok
segítségével.

3.2. KÖZMŰFEJLESZTÉS
A kerékpárút mentén szükséges a csapadékvíz elvezetésének megoldása. A keletkező csapadékvíz többletet a
meglévő elvezető rendszer kapacitása elbírja, így ahhoz csatlakoztatva szükséges kialakítani. Az engedélyezési
terv műszaki leírásában is külön figyelmet kap nyílt árkok medrének karbantartása. A vizek elvezetéséhez az
árok kotrása ajánlott.
A terület közművesített, a Vasút utca közvilágítással ellátott, így a kerékpárút megvilágítása a meglévő
hálózatról megoldható.
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4. HATÁLYOS TERÜLETRENDEZÉSI ESZKÖZÖKKEL VALÓ ÖSSZHANG VIZSGÁLATA
A Balaton parti települést 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
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Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a módosítás települési területen található, az OTrT övezetei
nem érintik. A Trtv OTrT tervével és annak Országos övezeteivel összhangban van.
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, 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)

Települési terület övezete (U‐1)

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 területe összességében a Tájképvédelmi terület övezetét, a vízminőség‐védelmi terület
övezetét érinti. A zöldfelületi javaslatok elősegítik a fejlesztés környezetében a településkép javítását, a
kerékpárút tájbaillesztését. A vízminőség‐védelmi terület övezetére vonatkozó szabályokkal a fejlesztés
összhangban van.
Az eljárás során országos jelentőségű műszaki elem nem kerül módosításra, és területfelhasználásban sem
történik változás, így 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
területfelhasználások, illetve az egyedileg meghatározott megyei övezetek kerülnek lehatárolásra. A
Szerkezeti terv nem tartalmazza Alsóörs területét, hiszen azt a BÜKTrT 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 a turisztikai szempontból jelentős, így a célkitűzéseknek megfelel, a VMTrT 11.§ (2) bekezdés b)
pontjában meghatározottaknak eleget tesz:
„b) Az övezettel érintett települések településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája, valamint
településrendezési eszközei készítése, felülvizsgálata, valamint módosítása során biztosítani kell a vonalas
nyomvonalak (kerékpárutak, túraútvonalak) folytonosságát.”

A módosítás összhangban van a VMTrT övezeteivel és előírásaival.
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4.5. VÍZPART‐REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV
Alsóörs vízpart‐rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart‐
rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 3/2005. (III. 10.) TNM rendelet (továbbiakban:
tanulmányterv) alapján a tervezési terület vízpart‐rehabilitációval érintett. A tanulmányterv szerint a tervezési
terület egy része közterület, északi része kötöttpályás (vasúti) közlekedési terület, valamint tartalmazza az
önálló kerékpárút vagy kijelölt kerékpársáv kialakítására alkalmas nyomvonalat is, mely minimális mértékben a
szabályozási tervben pontosításra kerül. A módosítás összhangban van a hatályos vízpart‐rehabilitációs
tanulmányterv szabályaival.

8. ábra: Kivágat a tanulmánytervből
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IV. MELLÉKLETEK
1. melléklet: Önkormányzati határozatok
2. melléklet: Főépítészi nyilatkozat
3. melléklet: Partnerségi egyeztetés során érkezett vélemények‐válaszok
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1.

MELLÉKLET: ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
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2. MELLÉKLET: FŐÉPÍTÉSZI NYILATKOZAT

28

FŐÉPÍTÉSZI NYILATKOZAT
ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA
(Balatoni Bringakör alsóörsi szakaszának fejlesztése)

A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 3/A. §-a, a 9. § (6) bekezdése és a 11. § (4) bekezdése alapján a
megalapozó vizsgálatok és alátámasztó javaslat elkészítésével kapcsolatban, a településrendezési feladat
méretét tekintve, a következőt nyilatkozom:
A vasút menti tervezési területhez kapcsolódó módosítás során a 2005-ben jóváhagyott településrendezési
eszközökhöz készült vizsgálatok felhasználhatók a jelen módosításokhoz is. A vizsgálatoknak legfeljebb
aktualizálása, összefoglalása szükséges a tervezési területekre vonatkozóan, elsősorban a tájrendezésre,
környezetvédelemre, valamint a területhasználatra vonatkozóan.
Megalapozó vizsgálatok és az alátámasztó javaslatok összevonva kerülnek kidolgozásra.
A következő fejezeteket szükséges kidolgozni:
 Jóváhagyandó munkarészek
o Alsóörs Község Településszerkezeti Tervének módosítása
o Alsóörs Község Helyi Építési Szabályzatának módosítása
 Megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat:
o Településrendezési összefüggések (módosítások bemutatása)
o Zöldfelületi és környezetvédelmi javaslat
o Közlekedés és közműfejlesztési vizsgálat és javaslat
o Hatályos Területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
(Trtv, MvM rendelet, VMTrT)
A fel nem sorolt alfejezeteket nem szükséges elkészíteni. Megalapozó vizsgálatokban és az alátámasztó
javaslatban csak olyan mértékben szükséges ábrákat alkalmazni, hogy az alátámasztást elősegítse.
A tartalmi elemek összevonhatók, átcsoportosíthatók.

Alsóörs, 2021. február 9.

Mártonffy Gábor
főépítész
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3. MELLÉKLET: PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SORÁN ÉRKEZETT
VÉLEMÉNYEK-VÁLASZOK
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ALSÓÖRS TRE MÓDOSÍTÁS
A BALATONI BRINGAKÖR ALSÓÖRSI SZAKASZÁNAK FEJLESZTÉSE
TERVEZŐI VÁLASZOK TARRÓNÉ GYARMATHY ANDREA VÉLEMÉNYÉRE
1. észrevétel:
Alsóörs Szabályozási terve lassan húsz éve készült. A tervezési terület a 10 és 14‐es tervlapokon
ábrázolt. A terület különböző fejlesztések során folyamatosan változik, átfogó vizsgálata nem
készült. Az elmúlt tíz évben a zöldfelület drasztikusan csökkent különböző „fejlesztések” során. Itt
épült meg a Fröccsterasz vendéglátó egység, a strand bejáratánál a pavilon folyamatosan
terjeszkedik, ami nyilvánvalóan nem zöldterület. A strand és a parkoló közötti terület térburkolatot
kapott, nincs zöldterület, legfeljebb fasor térkőbe szorítva! A park korábbi sétányait több
alkalommal szélesítették, padok számára, színpadra, szökőkútra vettek el a füves területből. A
burkolt felületek aránya és a beépítés is túlhaladja az előírt maximumot!
1. Készüljön átfogó vizsgálat, pontos felmérés, hogy a Z‐3‐ba sorolt területek megfelelnek‐e a
helyi rendeletnek, miszerint annak beépíthetősége legfejlebb 2 %, legnagyobb burkolt
felülete maximum 20 %, zöldterületi aránya 80 %.
Tervezői válasz: A településrendezési eszközöknek nem feladata a zöldfelületek pontos felmérése. A
terület Alsóörs nyáron forgalmas turisztikai központja, amely egyben a község több funkciós tereként
is működik, így ennek megfelelő fejlesztések történtek. A zöldfelületi rendszer fejlesztése igen fontos
a település számára, ugyanakkor biztosítani kell a terület reprezentatív funkciójából adódó
térhasználatot. A megfelelőség vizsgálata a tevékenységek engedélyezése során történik, erre az
önkormányzatnak nincs lehetősége.
2. észrevétel:
„A kerékpárút kiépítésével a vasút menti zöldterület 142 m2 ‐rel csökken, ám ennek
kompenzálásaként a Sirály park területén központi vegyes területből 147 m2 kerül zöldterület‐
közpark területfelhasználásba.” Ez csupán játék a vonalakkal, a tervezett kompenzáció a Pékség és
kávézó teraszát jelenti, ami szintén burkolt felület.
2. Valós zöldterület kerüljön kialakításra „csereként”.
Tervezői válasz: A településszerkezeti terven kijelölt zöldterület a hatályos szabályozási terven szintén
zöldterületként ábrázolt, így a kompenzálás mellett a két terv összhangjának megteremtése is
szempont.
3. észrevétel:
„Sportpályák területét úgy kell kialakítani, hogy az alkalmanként személygépkocsi parkolóként is
használható legyen” – írja a tanulmány. A területen nincsenek sportpályák! Valójában egy kisméretű
fákból álló, fiatal fasor van az út mentén. Az önkormányzat évek óta kommunikálja, hogy a MÁV‐tól
most megszerzett területen parkolót kíván létrehozni, állandó használatra és nem alkalmanként! A
terület a forgalma, levegőszennyezés okán alkalmatlan sportolásra. A kikötőknek és a strandnak
nincs elég parkolója. Erre a területre tologatja a zöldterületet a 969. hrsz beépítése szándékával egy
másik tanulmány.
3. Készüljön átfogó vizsgálat és terv a terület hasznosítására, valamint átfogó zöldterületi
vizsgálat és annak megfelelő korrekció a tervlapokon, hiány esetén a zöldterületeket
pótolják. mert jelenleg

Tervezői válasz: Jelen módosítás nem érinti a sportpályák és a vasút menti parkolók területét. (Az
idézett szöveg a hatályos HÉSZ‐ben is szerepel, mivel a Szabályozási terv szerint sportpályák és parkolók
tervezettek a területre.) A felszabaduló vasúti terület kialakítására 2015‐ben készült átfogó vizsgálat
és alátámasztó tervjavaslat.
4. észrevétel:
„A 4. ábrához tartozó leírás szerint növényzet kezeletlen, ez által a szélességet folyamatosan
csökkenti és a megfelelő vízelvezetést is akadályozza. A burkolat több helyen repedezett, a
helyszínen lévő fák gyökerei a burkolatot tönkre tették, felnyomták.” Ezek a megállapítások
ismerősek már a benzinkút kommunikációjából.
A terület rendbetétele során általában dőlnek a fák, csökken a zöldfelület. A vasút villamosításával
Alsóörsön rengeteg fát vágtak ki, illetve csonkoltak meg. Szeretnek azzal érvelni, hogy mennyi újat
telepítettek, de a több éves, előnevelt csemeték is csak 20‐30 év múlva fejlesztenek akkora
lombkoronát, mint a kivágott, idősebb fák.
4. Ne vágjanak ki több fát! Faápolóval végeztessenek szakszerű metszést, a kerékpárút
burkolatát javítsák ki az élő növényzet háborgatása nélkül.
Tervezői válasz: Jelen véleményezési anyag témája csak a kerékpárút fejlesztésével összefüggő
módosítás. A kerékpárút nyomvonala a meglévő helyszíni adottságok – meglévő nagyátmérőjű fák
megtartása – figyelembevételével került meghatározásra. A jó minőségű, műszaki előírásoknak
megfelelő kerékpárút kialakításához 2 db fa kivágása szükséges, cserébe az adott szakasz mentén 9 db
fa kerül telepítésre.

5. észrevétel:
A kerékpáros és gyalogos közlekedés vizsgálata során megállapítja, hogy a kerékpáros forgalomnak
szükséges a híd szélesítése, megerősítése. Ugyanakkor nem foglalkozik azzal, hogy a gyalogos
forgalom keskeny járdáját még hosszabban fogja igénybe venni a kerékpáros forgalom. A jelenlegi
járda a vasúti átjárót követően és a 71‐es főközlekedési út mentén a vasúti átjáróig keskeny,
babakocsival, gyereket vezetve veszélyesen keskeny. A kerékpárút veszprémi ága is itt kanyarodik
ki, a gyalogátkelő előtti várakozásra kevés a hely!
5. A gyalogos forgalom érdekében szükséges lenne a nyílt árok ezen szakaszának teljes
lefedésére, így kialakulna egy a nyári gyalogos forgalmat biztonságosan kiszolgáló
járdaszakasz.
Tervezői válasz: Az érintett csomópont keleti oldalán a Vasút utca melletti járda felület 2 méterre
előirányzott bővítése a közúti híd szélesítésével járna és annak magas bekerülési költsége miatt, jelen
projekt során nem megoldható.
A Veszprém Megyei Közlekedési Hatóság a projekt engedélyezési eljárás hiánypótlása során Alsóörs
Község Önkormányzata, mint beruházó által megrendelt, a projekthez csatlakozó Veszprémterv Kft.
által tervezett közúti átkelő terveire vonatkozóan előírta közlekedésbiztonsági audit készítését, ezen
audit érinti a jelen projektet és a jelentésben foglaltak miatt szükségesé vált az általunk tervezett
kerékpárút és hídműtárgy átdolgozása. A módosítással érintett a 0+070,10 km szelvénytől a Vasút utcai
kerékpáros átvezetés szakasza, valamint a ~0+075,00 km szelvényben a Füredi utcai felálló területhez
vezető felület, mely szakaszokon elválasztás nélküli gyalog ‐ és kerékpárút került kialakításra 3,50 m
burkolatszélességgel, biztosítva a 71. sz. főút felől, északi irányból érkező gyalogos és kerékpáros
forgalom biztonságos tovább haladását a Strand irányába. A burkolatszélesítése egy irányban történik,
a 71. sz. főút (Füredi utca) felé.

6. észrevétel:
A forgalomra való fókuszálás megtartása volna kívánatos a főközlekedési út, vasút, kerékpárutak,
gyalogos forgalom keresztezésében minden közlekedő részéről. Ennek ellen dolgozik, hogy a
területen óriásplakátok, kerítésen, házfalakon reklámok fokozzák az információs zajt.
6. A motoros szobor áthelyezésével együtt ismételten javaslom az óriásplakátok, reklámok
megszűntetését ebben a csomópontban.
Tervezői válasz: Kizárólag a szobrot körülvevő korlátelemek kerülnek áthelyezésre, a szobor nem. A
község területén elhelyezhető reklámokra Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő‐testületének
16/2017. (XII.01). önkormányzati rendelete (a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről), illetve
Alsóörs község Önkormányzat Képviselő‐testületének 4/2018. (III. 28.) Önkormányzati rendelete
(Alsóörs Község településkép védelmének helyi szabályairól) állapít meg előírásokat.
A javaslatot az önkormányzat megfontolja.

7. észrevétel:
7. A kerékpárutat ezen terület északi határán volna célszerű különválasztani a gépjármű és
gyalogos forgalomtól a most megszerzett vasúti területeken.
Tervezői válasz: A kerékpárút nyomvonalának és keresztmetszeti kialakításának meghatározása során
figyelembevételre kerültek az érintett terület helyi adottságai. A terület sűrűn közművesített, azonban
a tervezés során célunk volt a közművek érintettségének minimalizálása, továbbá jelentős
keresztmetszeti és területi kötöttséget jelentett az Alsóörsi vasútállomás közelsége úgyszintén.
Mindezeket, valamint a beruházási költségeket figyelembevéve az elválasztás nélküli gyalog – és
kerékpárút kialakítása a legoptimálisabb és közlekedésbiztonsági szempontból is működőképes
megoldás a területen jelentkező gyalogos és kerékpáros forgalom biztosítására.

8. észrevétel:
8. A területen a kivitelezés megkezdődött 2020. március végén, a partnerségi véleményezés
nemkicsit késett meg!
Tervezői válasz: A Balatoni Bringakör Alsóörs kerékpárút tervezése tárgyi projekt Engedélyezési
tervdokumentációjának készítésével és az Engedélyezési eljárás lefolytatásával párhuzamosan zajlik a
NIF Zrt. beruházásában lévő Szabadbattyán‐Tapolca‐Keszthely villamos üzem kiépítése megnevezésű
projekt I‐es üteme (Szabadbattyán‐Balatonfüred), mely az Alsóörsi vasútállomás fejlesztését magába
foglalja és amely projekt jelenleg kivitelezési fázisban van.
A véleményezési anyag tárgyát képező kerékpárút ettől független, külön álló projekt, melynek
kivitelezése nem indulhatott el, az 5. pontban említett módosítás miatt jelenleg az engedélyezési
eljárás szünetel.

