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Tárgv: Alsóörs község településrendezési
eszközeinek részleges módosítása: a Szegftí utca-
Lóki utca-Füredi út-Endrődi S. utca-Vörösmarty
utca-Mihálkovics sétány által határolt tömbben
lévő övezethatélr módosítás, a módosított
településrendezési eszközök megküldése az 3I4 l
2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41.§ szerinti
e gyszenisített elj árás alapj án
Melléklet: véleményezési
tervdokumentációja

szakasz

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm Alsóörs község Településrendezési eszközök részleges módosításának

dokumentáciőjátaz3I4 l2012. (XL8.) Korm. rendelet 41.§ szerinti egyszerűsített eljárás alapján,

állásfoglalás megkérése céljából. A módosítás célja a Szegfú utca-Lóki utca-Füredi út-Endrődi

S. utca-Vörösmarty utca-Mihálkovics sétány általhatárolt tömbben lévő övezethatár módosítása.

Kérem, hogy állásfoglalását és a rendelkezésre álló informáciőit, adatait részemre a 31412012.

(XI.S.) Korm. rendelet 41.§ (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül megküldeni

szíveskedjen.

Kérem, nyilatkozzon arról is, hogy részt kíván-e venni a további egyeztetésben, és ha igen, akkor

a dokumentációt CD (PDF formátum), vagy papír alapon kérik-e.

Alsóörs, 2013. március 25.

Tisztelettel:
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Alsóö rs Közseg Telepü lésrendezési eszközei nek rÉszleges módositása

készítette:

Alsógs Község Önkorm ányzata mq b izásából 20 1 }ban :

Feldos tervezö: NÉumrFeReruc l / l-
okl. épitészmánök /á /
vezető teleoüléstervezó TT-IE n-a221

Településtavezés: NÉNErn FrnEruc
okl. építészmánök
vezetó települóstervezó TT-lE E-a221

VnRon ORsolyn
okl. tdepülésmórnök

NÉNerx FeRrruc
okl. {lítészmánök

PlRrurpus Krr.
8273 Monoszló, Fő u. 23.

Epítászet:

Feldolgozó:

TnRrRlomJEGyzÉK

!, Műleirás

ll, Alátámasztó munkarész

1. A tgületrendezési tervd< és a településszerkezeti tgv isszhangjának igazoló leirás

lll. Mellekletek

. Tervezö nyilatkozat

. A településfqleszté§ döntésrö szóló kt, határozat

. A partnerségi egyeztetés szabáyairol szdó döntés

. A modosításokat ábrázdó tervlapok: SZi {1 : 5 000), Sn2-8 {1 :2 000)

, Határ*zat iervezet

. Rendslei tervezei



l.

1. Tdmülésfeilesztési dötttés ismertetése

MULE|RAS

A hatályos településrendezési eszközök az Országos Tdepülésrendezé§i és Epítesi Követdményekö
(OTEK) szdó 253/,!997. (Xl1.20.) Kormányrendeletnek és a Balatoni Területrendezesi Szabályzat

megállapitásárd szoló modcsitott 2000, óvi CXll, Torvénynek megfeleloen készültek, A
Településszakezeti tervet ás leírást a képvisdóte§ület a 3ü2004.(M,8,} sz, határozattal fogadta el,

majd a 21í2010,{11.18.) sz. határozattal módosította, egységes szgkezetbe foglalva. A Hdyi epítesi

szabályzakól és szabályozási tgvröl szóló rendelet a 7/2005.(X1.11.) sz, rendelettd kaült elfogadásra,

majd többször, a 6/2006.(V|,7,), 7/200ö.(lX:20,), 9/2007.(lx.s.), 512010.(ll,'l9,), 201201O,(Xl1.15.),

612011,{ll1,25"}, valamint a ü2a12.{V,30,) sz rendeletekkd módosítctták, Egységes szerkezetbe

foglalása szintén megtörtént,

Alsoors Kozseg Képviselótestülete a jelen településrendezési tgv modositásról szoló szándékát a

1S0/20í2.{X.15.) számú kt. határozatban fogalmazta meg.

2. Jo.oszabávi háttér, tervtöíténet ismerteté§e

A településrendezési eszközök modosítását a település önkormányzah 2a13 márciusában, jelen

dokumentáció szerint kezdernényezi. A314l2ü12.{X1.8.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Komr.) 45,§

i2i bekezdese alap.ián az eliárás rendjét a Kormr. Vl. Fejezete határaua meg, Mivel a tervezett

modositás nem vátoztatja meg a tdepüléswerkezetet meghatározó múszaki infrastruktúra hálózatát,

nem történik új bépitésre szánt terület kijeldése, valamint zdd-, vizgazdálkodási, gde és
természetközeli terület megszünteté§e, a Kormr. 32,§ {4) bekezdése alapján az egyszaúsített djárás
lefolytatását kád mezi az onkormányzat.

A modmitÉs jdlqe és súlya alapján a Kormr.45,§ (2) a} pontban megfogalmazottak szerint, az OTÉK
2012. augusztus 6-án hatályos tdepülésrendezési tartalmi követelményeinek és jdmagyarázatának

alkalmazásával kivánja megvalós!tani.

A modositás során változik a TSZ[- Alsoörs településszerkezeti terve, és az SZI-2-Alsórs bdterületi

szabáyozási terv 8, sz. tervlapja. A módreítás jellege és mértéke ngn inddsolja az alátámasztó

munkarészek ki egészítéset,

3. A módosítás leirása

28#1 és 3{8 hrsz-ú telkeket érintó övezet változás

Az érintett ingatlanok a település keleti felén, a 71. sz, fouttól eszakra, annak közdében, vele
páthuzamosan haladó §zegfű utcárol, illetve a 318 hrsz ingatlan a Sebók §oma közról is

mqközelithetö, A tdektünböt lakó és üdüló övezet b*ordású tgületek vegyesen alkotják. A
lakóterületek hagyományos alakú és méretű telkekból állnak, mig a tömb kózepÉ,t nagy méretű,

ósszefúggó rid ülőtel kek al kotj ák, mel lettük zöldterületek.

^ 
t8/rn hrsz-ú telek kertvárosias lakóterület {Lk+3) övezeti bmordású, egy kis alapterületű, davult

szerkezetű épület található rajta jelenleg,

A 318 hrsz-ú telek üdülóházas üdülőterület (Üü-3) ovezeti besorolású, nagy máetű (-9000 m2),

területének nagyobb része arányos teglalap alakú, azonban keleti oldala nyúlvány szerűen a lakótelkek



közé ér. Egy többször bóvitett központi épület, valamint 13 db fa szenkezetű üdülóépület hdyezkedik el

rajta.

A modosítás során a 2Wfi hrsz-ú telek az üdülóházas üdülőterülethez csatlakozik, miközben a 318

hrsz-ú tdek keleti nyúlványbd 700 m2 nagyságú tgület lakóterületi besordást kap. Az övezethatár két

meglévó épületet bontásra ítél, melyek megszüntetó jellel szaepdnek. Ezzel a terület- illetve övezete
"c§erévd" kdvezóbb arányú teleküszonyok alakulnak ki, ami az épületek dhelyezésének lehetöságeit

és igy a kialakitható utcak{let szintén pozitivan befolyásolhatja,



ll.

1_ A teriiletrendezési iervek és a településszerkezeti terv összhanqiának icazoló leírás

A tervhierarchia legmagasabb szinüén az Országos Teiülekendezési Tg"r áll, melyet az Országgyúlés
a 2003,: XXVI. törvénnyd (a továbbiakban: OTrT) hagyott jóvá és a közelmúltban mfuositott imodosító
jogszabály: 2008. évi L. tv.), Az OTrT célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei

területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok osszehangdt térbeli rendjét,

tekintettel a fenrntartható fqlödésre, valamint a területi, táji, természeti, ökdogiai ás kulturális

adattságok, értril<ek megőrzásére, illetve erófryrások t,éCelmére.

A térségi, illetve mqyei terülekendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák és
övezetek kijdölésére, az országm területídhasználási kategóriák, övezetek figyelembe vételével, azok
ponto§ításávat. Atsórys területére a Balatgr Kiernelt ÜOritOkorzet Területrendezési Terve érvényes,

A területfdlesztásrő és terütetrendezesrö szdó 1996, évi XXl, törvény 23iA. § {4) bekezdme szerint

,,Az országos terület-felhasználási kategóriákra vonatkozó szabáyoknak a kiemelt térsóg vagy a megye

területére vetítve, a kiemelt t*segi és megyei terülelfelhasználási szabályoknak a tdepülés
közi g azgatá§ területére vetítve kell te§ *ül ni e".

Ez alapján jelen tdqülésrendezási terv modosítása során osszhangct kell biztosítani a
települásrendezési tervek és a Balaton Kiemelt ÜdtilOkgzet Területrendezési Tervévd (BTrT} által

lehatárolt területfdhasználási kategoniák és kiemelt térségi övezetek között,

A Balabn Kiemdt Üaiirrcz*Területrendezési Tervével való összhang vizsgálata

A BTSz 2ZA § szerint ,,A Balaton Kiernelt Üdi:!őkorzet Területrendezési Tervében lehatáralt kierrrelt

térsegi övezetekei a településrendezési tavek készítése során a településszerkezeti terv lépiékében

készülö, kötelező alátámasztó szakági munkarászben az érdekelt államigazgatási szervek
állásfoglalása alapján, a területfejlesztésrő és a területrendezésrő szoló törvény dóírásai szerint kell

lehatáolni." Az övezetek lehatárolása a telepűlésrendezási tervek készítése során már korábban

megtört rin t, az al átámasáó mu n k arészek tartd m azt ák,

A modosuló terület a települési terület övezetébe tartozik, a változás során az érintett övezetek döírásai
nem változnd<, az érvényes szabályok megfddnek a Btv, elóírásainak.



lll. MELLEKLETEK

TERY§ZŐI NYILÁTKOZAT

Alulírott Németh Ferenc TT-l 19-{:'22l nyilatkozorr1 hogy jelen települesrendezési terv

módosítas megfelel a felsőbb szintű jogszabalyoknak és terveknek.

Alsóörs, 2013. rruírcius 14
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Kivonaa

az alsóörsi Ör:kormányzat Képviselő-testűletér_e,< 2012, okLóber 15-én
megt-artott üléséről kószült jegyzőkonyvébői :

180 /2O L2 - ír.15. ) Önk- sz. i-ratár,;zat

Alsóö:s Kőzséq önk,:,,rmányzat K_épviselő-Lestü}ete támoqatja az lkár
I{ft rendezési Lerv módositására iránlruló kérelnét. meJ_ynek

költségeit a T,oqan Investment Kft vállalja,

tre 
,1 kérj_ a polgármesLcrl a s;,űkség*= ir,rlézkedés megtételére.

Fe ]_elős: Hebling Zsalt
polgármester

Határídő: fo]_yarnaios

kmf .

Hebling Zscft sk"
polgármestel

l;jasr;iat hitelétil :

A,-t_ sóőrs, 2a12. decembcr 10 -

Zsebők zól_t'Snné

Báró Béla sk.
jeqyző



: -' - :] *,: .j:l

-,:,-a \

/ ür'
ih-
li.é
li!

,. + _i,r



r'
:f,=_§

'-
4!*:i

á
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l, I{ATÁR#Z&T itervezet}

l?,&13. sz. A. önkormányzati batározat

Alsóörs község önkornrányzati Testü|ete ZOt3. ...,.....-i hatállYal megállaPÍtja az

épített körn_vezet alakításar,ól és védelméről szóló 1991. évi LXXvru, tv, 7,§, (3)

trekezdésó*ek b) pciltj a *.iapján Alsóörs telepüiésszerkezeti tervét,

{A telepi;tősszerkezeti tery és leírás ahatárazat mellékletei:

1. sc. ;§elléklei: Áisóörs ieiepütrésszerkezeti terve szöveges leírásának kiegészítése a

inódosuló terülctekre. Alsóörs hatálycs a 21l201a.GI.18.) sz. határozattal módosított

38,/2üCI4.(IV,8.} sZ. hatátazat meilékletében elfogadott településszerkezeti terv

r.nűieírása a áódcsítás jeltege miatt változat|an formában továbbra is érvénYbert

marad.
2. sz. meilóklet:,4isóörs teiepülésszerkezetiterve módosított M 1: 10 000 tervlaP,

jeg}/Zo polgármester



1. sz. melléklet

A módosítással érintett tömb leírása: Szegíű utca hrsz: 3a7 n ,276 hrsz, Lar: ui;a 24ü hrw., Fürecíi út

864 hrsz, Sallai utca 379 hrsz áitai haiárclt tömbje.

A módosítással érintett ingatlanok leírása:

28411 és 318 hrsz-ú telkeket érintő övezet változás

Az érintett ingatlanok a település keleti felén, a 71, sz. főúttói észak;"a, arinak köze!ében, veie
párhuzamosan haladó Szegfű utcáról, illetve a 31E hrsz ingatlan a §ebők §cma közrői is

megközelíthető. A telektömböt lakó és üdűlő övezet besoro|ású terület*i,. vegyssen aii<otják. A
lakóterűletek hagyományos alakú és méretű telkekbői á!|nak, míg a tömb közepét negy méretű,

összefüggő üdülőtelkek alko$ák, mellettük zöidterü letek,

A 28411 hrsz-ú telek kertvárosias lakóterület {Lke-3) övezeii besarolású, egy kis alaptei*ieiű, elavuit

szerkezetű ópület található rajia jelenleg

A 318 hrsz-ú telek üdülőházas üdü|őterület (Uü-3) övezeti besorolású, nagy nnéretű {*§000 m2},

területének nagyobb része arányos téglaiap alakú, azonban keleti cidala nyúivány sze*en e iakótelkek
közé ér. Egy többször bővített központi épüiet, valamini 13 db fa szerkezetű üdüiőépüiei helyezkeCik el

rajta.

A módosítás során a2B4l1 hrsz-ú telek az üdülóházas üdüiőterüiethez csatiakczik, mikózben a 318
hrsz-ú telek keleti nyúlványból 7aa m2 nagyságú terüiet iakóterüieii beso;"ciási ilap. Az övezeihatár két

meglévő ópüleiet bontásra ítél, melyek megszüntető jeliel szerepeinek. Ezz*l a ierüiet- iií*tve övezete
"cserével" kedvezőbb arányú telekviszonyok aiakulnak ki, ami az éBüietek e!h*lyezásének iehetőségeit
és így a kiaiakítható utcaképet szinién pozitívan beíolyáscihatja.



Alsóörs KSzség 0nk*r,nrányzata Képvíselő-testületének ..../2013.(.........) önkcrmányzati
remd*let* AlsöSrs Község ÖnkorrrrárryzatánakÉielyi Epítési Szabályzatárót és

Szabály*zási tervérőé szóió egységes szerkezetbe foglalt 6l20{}6.(VI .7,),7l2006.(IX.20.),
*l2S*7,{{X"5.), 5l2Si*.{EI.íS.i, 2üi2S1*.{Xil.15.}, 6120X1"{ruI.25.),6/2a12.(V.30.) sz.

e,endeletek&iel rrtóejcs§tCIti 7l2*{}5.(XX"li.) sz. önkormámyzati rendelet módosításáról

Alsóörs K$zség O*k+rmányzaÉa képviselő-testülete 
^z épített környezet alakításáról és

végielrnóről szóíó 1997. évi LXXVáII. aörwény (a továbbiakban Ew"} 6/A § (3) bekezdésében
kapett ielk*.teirrrazás aErapjáru, x Magyarország hetyi önkormányzatairól szóló 201i. évi
CLXXXí,Y" törvón_l,, 13.§ tli §rekezt§és l. pontiáirarr és &z ntv" 6.§ (1) bekezdésében
megfu atárae*rt t'eladatí;öréi:en eij árr,.a a köveÉkezőket rendeli el :

l"§ Álsó*rs KözsJg Önkorraányzatlznak Helyi Építési Szabá|yzatáről és Szabályozási
T'ervérői szúiő .....12ű1,-1.{.......) rendelet i.§ (2) bekezdés a) pont 1.sz. rnellékletének SZT2-8
t*rvlaoja lrtl,yébe j;l*lr rendelet 1.rnellékletének egységes szerkezetbe foglalt SZTZ-8
tervlapja kerüi.

2.§ "A változási;k áital éri*tett tömb és ingatlanok meghatárgzása;

A nródosíiás az SZT2-8 jeií! te;,viap, Szegfű utca hrsz: 3ű711,276llrsz, Laki utca 240brsz,
Für;di ú1 |t+4 hrsz, Salia,i uica 379 brsz által hatórait tömbjét óriníi, melyen belal a 284/j
hrsz-oí é.s c: -1}8 hrsz-ot irinti a kozart;r fuíó óvezeti haíárvoncrlat mód.osítja.

3.§ A jeleri relldelet irihir,letése után i5 nappal tép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a
jegyző g*ndoskodlk.

Aisóörs" 2{Ji3,.

i{ebling Zsotrt

noigánxester
Báró tséia
jegyző

kihirdetési záracék:

Jelen rend,-iet*i Alsóörs Közsóg Önkormányzata Képviselő-testüiete aZa1,-1. ....... ülésen
t'ogadta ,":.i,

BáróBéla
jegyző

A r*i:delet kjhilcietve: 2{ii3. .


