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I. MŰLEÍRÁS
1. Az érvényes településrendezési eszközök ismertetése
A hatályos településrendezési terv a 2013. január 1-től hatályos Országos Településrendezési és
Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletnek és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló módosított 2000. évi CXII. Törvénynek megfelelően
készült.
A képviselő testület az új településfejlesztési koncepcióját 2015-ben fogadta el.
A Településszerkezeti tervet a 41/2015.(IV.13.) sz. határozattal fogadta el és utoljára a 63/2018.(05.30.)
sz. határozatával módosította.
A Szabályozási tervet és Helyi Építési Szabályzatot az önkormányzat 9/2015 (IV.16.) sz. rendelettel
fogadta el és utoljára a 10/2018 (05.31.) sz. rendelettel módosította.
2. A településfejlesztési döntés ismertetése
Felsőörs község Képviselőtestülete a jelen módosítás alapját képező településfejlesztési döntéseket az
75/2018.(06.27.) 1)a-d) pontjai, a 75/2017.(05.24.), 103/2017 (08.15.), 140/2017 (12.18.), 141/2017
(12.18.), 64/2018 (05.30.) SZ. határozataiban fogalmazta meg. A partnerségi egyeztetés szabályait a
6/2017.(IV.21.) sz. rendeletben határozta meg, melyet települési hirdetménnyel is ismertetett. A
módosítás ismertetése lakossági fórumon is megtörténik, melyről jegyzőkönyv készül.
A jelen eljárásban szereplő módosítások alapján változik a Településszerkezeti terv és a Rendelet 1. és
2. sz. melléklete (BSZA és KSZA jelű szabályozási tervlap), továbbá a HÉSZ.
3. Az eljárás ismertetése
A településrendezési eszközök módosítását a település önkormányzata a fent nevezett határozatával
kezdeményezte. Az egyeztetést a tájékoztató dokumentációval indította el, párhuzamosan a partnerségi
tájékoztatóval és jelen véleményezési dokumentációval folytatja.
Az eljárás rendjét a 314/2012.(XI.8.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) határozza meg. Ez alapján
a településrendezési eszközök egyeztetése teljes eljárás szerint zajlik, és a 38. § szerinti jelen
véleményezési dokumentációval történik.
A tervezett változtatások illeszkednek a hatályos településfejlesztési koncepcióhoz. Nem tartalmaznak
olyan szándékot mely a település hosszú távú fejlesztési céljainak irányainak módosításával jár, nem
változtatják meg alapvetően a település környezeti, társadalmi, gazdasági és az infrastrukturális
adottságait.
4. A módosítások leírása
1. SZ. MÓDOSÍTÁS
Felsőörs Hóvirág u. 24. (163, 162/1 hrsz-ok) ingatlan falusias lakóövezetbe vonása a kt.
75/2018.(06.27.) 1)a) pontja, a 75/2017.(05.24.) és 64/2018 (05.30.) számú határozatai
alapján. Egyúttal a 10% zöldterület kijelölése a 242 hrsz-en. A biológiai egyenérték
pótláshoz erdőterület kijelölése a módosítással érintett területen belül történik. Itt kerül az
erdőpótlás területének kijelölése is a zöldterületnek kijelölt területért cserébe.
A belterületi 163 hrsz-ú ingatlanon a földhivatali adatok kivett, lakóépületet és
melléképületet tüntetnek fel, melyek a több száz éve álló malomépületből és
melléképületeiből alakultak ki. Az illetékes erdészeti hatóság állásfoglalásában
megerősíti, hogy az ingatlanokon erdőtervezett erdő nincs és nem is tervezik. Ez a
szomszédos 096 hrsz-re is érvényes. Az épületek felújítása és bővítése, korábbi beépítési
állapotának visszaállítása és valós funkciójának megfelelő területfelhasználásba helyezése

a meglévő szabályozás mellett nem lehetséges, ezért szükséges a valós használatának
megfelelő szabályozás. Így az Má-gy* övezet Lf övezetre változna. A szükséges biológiai
egyenérték pótlás és a Balaton törvény szerinti 10%-nyi zöldterület kijelölése a
módosítással érintett ingatlan egy részén ill. a szomszédos 242 hrsz-ú területen történik.
A módosítás területe ugyan beletartozik a BTSZ E-1 övezetébe, de az erdészeti hatóság
csatolt nyilatkozata alapján nem üzemtervezett erdő és nem is tervezik annak, valamint a
valóságban sem erdő. Valóságban kivett terület lakóépülettel és melléképülettel. Ez az
ellentmondás így valószínűleg hiba a BTSZ-ben, hogy a terület az E-1 övezetbe is jelölt,
mert egyúttal az M-1 övezetbe is tartozik és a BTSZ szerkezeti tervén a mezőgazdasági
térség része. A terület a hatályos településrendezési eszközökben ma is belterület.
Annak érdekében, hogy az erdővel határos ingatlan egy része erdő területfelhasználásba
kerüljön a biológiai egyenértékhez szükséges erdő terület kijelölése a módosítással érintett
ingatlan erdővel határos részén kerül kijelölésre. A 10%-os zöldterület kijelölése a fentiek
miatt a 242 hrsz-en történne (ami jelenleg erdő területfelhasználásban van, bár az erdészet
nem tartja nyilván üzemtervezett, erdőnek, sem fejlesztési területnek. Az így csökkenő
erdőterület szintén a módosítással érintett ingatlanon kerül csere pótlásra. A kijelölt
közpark területen pedig megmaradhat a meglévő teljes növényzet és kellemes
pihenőparkként funkcionálhat a település ottlakói számára.
2. SZ. MÓDOSÍTÁS
Felsőörs 0119/17 és 0119/149 hrsz-ú ingatlanok kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)
övezetbe sorolt beépítésre szánt területté történő átminősítése a kt. 74/2018.(06.27.) 1)b)
pontja és a 140/2017 (12.18.) számú határozata alapján.
A terület már ma is hasonló szabályozású terület mellett fekszik. Itt a meglévő gazdasági
terület kerül bővítésre ugyan azon tulajdonosi kör számára. Az ott folyó faipari
tevékenység kerülne bővítésre, mivel az üzem bővítése máshol teljesen gazdaságtalan és
indokolhatatlan lenne. Ezért indokolt a meglévő üzem területével közvetlenül határos, már
a tulajdonukban lévő terület gazdasági területbe vonása a bővítés számára. A település
más részén nincs olyan terület, mely ezt a célt szolgálhatná. Itt már most is rendelkezésre
áll a szükséges infrastruktúra és közlekedési infrastruktúra.
A szükséges biológiai egyenérték pótlás és a Balaton törvény szerinti 10%-nyi erdőterület
kijelölése a módosítással érintett ingatlanokon belül történik, mely egyúttal a nyugati
irányból a gazdasági terület „lezárását” és látvány és szélvédelmét is szolgálja.
Mivel a terület a BTSZ C-1 övezetébe esik, így a C-1 övezet lehatárolása megtörténik. A
terület módosított szabályozásának érvényesítése csak a terület szőlőkataszteri
besorolásának törlése után történhet meg.
3. SZ. MÓDOSÍTÁS
Felsőörs 023/4, 1446/18, 313/2 és 1446/16 hrsz-ú ingatlanokon út kialakítása érdekében,
egyúttal a kertes mezőgazdasági övezet határvonalának módosításával a kt. a
75/2018.(06.27) 1)c) pontja és a 141/2017 (12.18.) számú határozata alapján.
A kiszabályozott 1446/16 hrsz-ú közút nem a valós használt nyomvonalán van
kiszabályozva. E mellett a vízmű valós építményei É-i irányban „kilógnak” a
kiszabályozott területéből. E két eltérés helyén való kiszabályozása a feladat, mely így a
belterületi határ módosításával, a vízmű terület módosításával, a kertes mezőgazdasági
övezet határának minimális módosításával jár, melyet az út valós helyén történő
kiszabályozásával, szabályozási vonal módosításával oldunk meg. Ezzel a megoldással
lehet minden tulajdonos számára a leg optimálisabb megoldást elérni.
4. SZ. MÓDOSÍTÁS

Felsőörs 134/21 és 134/22 hrsz-ek közös telekhatárának rendezése a kt 75/2018.(06.27)
1)d) pontja és a 103/2017 (08.15.) számú határozat alapján.
Az övezethatár módosítással oldható meg a 134/22 hrsz-en álló épület bővíthetősége.

II. RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A KÖRNYEZETI VIZSGÁLATRÓL
Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§.
(3) b) pontja értelmében a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv
kisebb módosításánál a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti
hatása jelentőségének eseti meghatározása alapján kell eldönteni. Jelen Tájékoztatási anyag
szolgálja - a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 4.§. (2) bekezdése értelmében a várható környezeti
hatás jelentőségének eldöntéséhez szükséges vélemény kikérését a környezet védelméért
felelős szervektől.
Fentiek értelmében kérjük a környezet védelméért felelős szervek [2/2005. (I.11.) Korm.
rendelet 3. sz. mellékletének II. pontja szerint] szakmai véleményét a környezeti hatás
jelentősége, a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségessége ügyében, mely véleményadásra
mivel az a tájékoztatási dokumentáció részeként kerül megküldésre 21 nap áll rendelkezésre.
A környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségessége ügyében a vélemény megalapozásához
a további tájékoztatást adjuk:
A módosítással érintett területek:
Az 1. sz. módosítás területe ma is pontosan azt a funkciót tölti be, mint amire a módosított
szabályozás szól. Több száz éve malom épülete és melléképületei lakóházzal voltak, ami
funkciókat a malom kivételével ma is betöltenek. Beépítettsége relevánsan nem változik a
korábbi állapotokhoz képest. Ma is kivett terület épületekkel. Közművekkel ellátott, közút
kapcsolata megoldott. A módosítás miatti Balaton törvényi 10% zöldterület kijelölése a
szomszédos ingatlan területén megtörténik, a biológiai egyenérték pótlása telken belül
megoldható. Valós környezeti és természeti állapot változás nem történik.
A 3. sz. módosítás esetén egy út valós helye történő szabályozás módosítása és a vízmű
valós területi kiterjedése a módosítás tárgya, mely valós környezeti és természeti állapot
változást nem eredményez.
A 4. sz. módosítás pedig semmilyen környezeti és természeti állapot változást nem
eredményez.
A fent felsorolt módosítások közül, így az alábbiakban csak a 2. sz. módosítással
foglalkozunk.
A tervezési területet (továbbiakban csak a 2. sz. módosítás területe értendő ez alatt) a BTSZ következő
övezetei érintik: C-1, M-1, SZ-1, és részben a régészeti területi érintettség révén T-2
A módosítás területe a BTSZ szerkezeti tervében mezőgazdasági térségbe tartozik. A T-2 övezet
előírásainak is megfelelő lesz, mivel részletes építészeti szabályok vonatkoznak a tervezett övezetre,
melyek teljesen megegyeznek a szomszédos Gksz övezetével, így egységes képet fognak mutatni
vele. a gazdasági terület reálisan csak helyben növelhető, mivel éppen a meglévő gazdasági terület
bővítése történik a szomszédos ingatlanon lévő tevékenység bővítésével ugyan azon tulajdonosok által
saját ingatlanukon.
A módosítás jellege miatt az SZ-1 övezet előírásainak megfeleltethető a módosítás, mivel a települési
SZ-1 övezetnek megfelelő tevékenység folyhat rajta.
Felsőörs térségében értékes, sérülékeny tájalkotó elemként a természetközeli állapotokat tükröző
erdő- és gyepterületek emelhetők ki. Ezen értékes erdő- és gyepterületek országos ökológiai hálózat

magterületébe, valamint Natura 2000 és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területei közé tartoznak. E
mellett a kisparcellás szőlő területek jellemzők.
A tervezett módosítás területét nem érintik ezek a védelmi kategóriák, a program nem ütközik
a nemzetközi, országos és helyi szintű természetvédelmi célokkal. A módosítás a település
térszerkezeti rendszerét jellemzően nem érinti. A szabályozás tartalmazza majd a 10%
erdőterületet és a biológiai egyenérték biztosítását is.
1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése.
1.1. A módosítás területfelhasználási kategória váltással jár ugyan de teljesen illeszkedik a
szomszédos tömbökéhez, megegyezik velük.
A biológiai egyenérték pótlása és a 10%-nyi erdőterület (zöldterület) az ingatlanon belül történik,
mely valós védelmi (szél és tájkép) célokat is szolgál.
A C-1 övezet érintettsége miatt megtörténik a C-1 BTSZ övezet lehatárolása. A valós igénybevétel
pedig csak a szőlőkataszterből való kivonási folyamat után történhet meg.
1.2. A felsőbbrendű jogszabályokkal összhangban készülő településrendezési eszközöknek
megfelelően területfelhasználási kategória váltás a fentieknek megfelelően érdemben fog történni. A
módosítások kismértékű környezeti, tájképi változással bírnak, a BTSZ T-1 övezetének NEM része a
terület. A változást csökkentendő kijelölésre kerül a 10% véderdő sáv is.
1.3. A módosításra van hatályos településképvédelmi rendelet mely kiterjed az elhelyezhető épület
nagyságára, szerkezetére, anyagaira és látványvédelmére is.
1.4. Átvételre kerülnek a gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató szomszédos terület szabályozási
előírásai, így is biztosítva a hosszabb távú illeszkedést, mely azért is célszerű, mivel ugyan azon
tulajdonosi és gazdálkodói szervezet végezné a bővítést a tevékenysége bővítésére..
1.5. A tervezés folyamán nem merültek fel bizonytalansági tényezők, minden szükséges adat és
ismeret meg volt a döntés előkészítéséhez és a vizsgálathoz, mivel telepítési tanulmányterv is
készült a módosításhoz.
2. Változatok vizsgálata:
2.1. A módosítások jellege miatt változatok nem merültek föl.
2.2. A módosítás teljesen megfelel a hatályos felsőbbrendű tervekhez, így
tevékenységekhez jobban illeszkedő szabályozás születhet, kevesebb konfliktust
fejlesztéseknél. A gazdasági terület bővítése a szomszédos ingatlanon meglévő
tevékenység bővítéséhez (faipari) szükséges, melyet saját ingatlanán ugyan azon
szereplő végezne.

a valós
okozva a
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3. A terv környezeti hatásainak, következményeinek feltárása:
3.1. A módosítás megfelel a szomszédos területeknek, valós használatuknak és környezetükre így
szabályozottan jóval kisebb veszélyt és terhet jelent, mintha azokat nem vennénk figyelembe. Mivel
a változás beilleszthető a felsőbb szintű hazai és nemzetközi közösségi célokba és jogszabályok
adta keretekbe, ezért potenciálisan kisebb veszélyt és terhet jelent a későbbiekben a szabályozatlan
állapothoz képest.
3.2. A jogszabályok által lehetővé tett változtatás révén a szabályozott és keretek közé szorított
módosítás kismértékű (szabályozott épület megjelenése, forgalom, parkolás) környezeti veszélyei
miatt beilleszthető a környezetvédelmi célok és szempontok rendszerébe.
3.3. A már hatályos településképvédelmi rendelet pontosan meghatározza a beépítési, építészeti és
környezeti feltételeket, mivel ismert kidolgozott és elfogadott programra épül, valamint teljesen
illeszkedik a szomszédos tömbök szabályaihoz. Így kontrollálható változást jelent a környezetre.
3.4.

3.4.1. A változás a gazdasági épületek megjelenése, mely területére területhasználati változást
jelent, így környezetére az eddigitől eltérő, de valószínűsíthetően a szükséges és tevékenységéből
fakadónál nagyobb káros hatással nem bír.
3.4.2. A környezet eltartó képessége kismértékben változik, de mindez teljesen megfelel a felsőbb
szintű jogszabályoknak és terveknek, valamint a korábbi szabályozásnak, melytől még kedvezőbb
feltételeket ad a környezeti hatások szempontjából.
3.4.3. Környezeti probléma eddig nem lépett fel, a módosulások igyekeznek a tervezett állapotokat
ellenőrizhetően és betarthatóan szabályozni és a környezetre gyakorolt hatásukat az ellenőrizhető
előírások révén a leg optimálisabbra hozni.
3.5.
3.5.1. Természeti erőforrást a változások közvetlenül nem vesznek igénybe. A módosulások
természeti erőforrás igénybe vétele nem változik, károsanyag kibocsájtás nem nő.
3.5.2. A módosítással ténylegesen beépíthető terület alakul ki.
3.6. A környezetet érő hatások
3.6.1. Jól azonosítható hatások:
3.6.1.1. A környezeti elemeken belül a módosítások összességében változást nem okoznak, mivel a
beépíthető területet új erdőterület kialakításával kompenzáljuk.
A módosításnál a kialakult környezettel harmonizáló szabályozás jön létre. Az épületek építése
kellően szabályozott.
3.6.1.2. A környezeti elemek rendszereire (tájra, településre, klímára, ökológiai rendszerre) a
fentieken túl nincs további befolyással. a táji, építészeti és technológiai szabályok illeszkednek a
meglévő területfelhasználáshoz és beépítettséghez, mely által betarthatók és ellenőrizhetők lesznek
a szabályozások.
3.6.1.3. Nincs közvetlen hatással a Natura 2000 területekre.
3.6.1.4. Negatív hatása nincs az érintett emberek egészségi állapotában, társadalmi, gazdasági
helyzetében.
A kulturális örökség feltételiben a szabályozott és ellenőrzött építés esetén nem okoz változást.
3.6.2. Közvetett hatások elemzése:
3.6.2.1. Új környezeti konfliktus nem keletkezik a módosítással, mivel szabályozott körülmények
közé hozza a társadalmilag szükséges és indokolt fejlesztést.
3.6.2.2. A környezettudatosságot javíthatja a korszerűbb, szabályozottabb állapot. Mivel a
használatra és ezzel összefüggésben a környezetét figyelembe vevő szabályozás alakul ki
összességében kedvezőbb állapot alakulhat ki a jelenleginél ahol a termékeket többször utaztatni
kell.
3.6.2.3. A változások semmilyen érzékelhető térszerkezeti változást nem okoznak.
3.6.2.4. A helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományokat nem érinti.
3.6.2.5. A természeti erőforrások megújulását nem korlátozza.
3.6.2.6. Nem helyi természeti erőforrást a módosítások révén nem alkalmaz.
3.7. A környezeti következmények alapján a terv jelenlegi változata minimális változást okoz.
Az előzők miatt semmilyen negatív környezeti következmény nem várható.
4. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő egyéb hatások csökkentése érdekében: a
helyi építési szabályzatban a környező gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területekhez illeszkedő
épületnagyságot, építészeti előírásokat és környezeti kialakítást írunk elő.
5. A módosításokkal nem változnak a funkciókhoz tartozó kibocsátási normák.
6. A tervezett változtatás nem teszi szükségessé a monitorozást.
Összefoglalva:
A fejlesztés nem okoz a korábbinál érezhetően nagyobb környezeti terhelést, a környezeti elemekre,
azok rendszereire, folyamataira, szerkezetére nincs kedvezőtlen hatással. Mind az itt élő lakosság,

mind az ideiglenesen tartózkodó népesség életminőségére pozitív hatással lesznek a meglévő
funkciók részletes szabályozásuk révén.
Fentiek következtében a részletes környezeti vizsgálat lefolytatása az önkormányzat véleménye
szerint nem indokolt.

Szabó Balázs
polgármester

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÁSZEK
A 314/2012.(XI.8.) Korm. Rendelet 1.sz. melléklet szerinti
1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

(A módosítandó terv tervezési területe és feladatai által érintett pontokra.)
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi
kapcsolatok
A település a Balaton-felvidéken Veszprém megyében, a Balatonalmádi járásban helyezkedik el.
Meghatározó szomszédos települései északon Veszprém és Szentkirályszabadja, keletről
Balatonalmádi, nyugatról Lovas, délről Alsóörs.
1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata
A település és a tervezési terület tervezett funkciója is teljesen illeszkedik mind az országos,
regionális mind a megyei koncepciókhoz.
1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
A tervezési terület területfelhasználása és szabályozása megfelel a hatályos Balaton törvény
előírásaival és övezeti besorolásával, előírásaival, miután a BTSZ C-1 övezet lehatárolása
megtörtént a 2. sz. módosítás esetében, valamint az 1. sz. módosítás területének E-1 és M-1
övezetbeli ellentmondásos helyzete az erdészeti osztály igazolásával megtörtént..
A szabályozás módosítása után is a terv az OTrT-nek, a Balaton törvénynek és a BTV.-nek a fenti
pontosításokkal megfelelő marad. Egyedül a BTSZ C-1 övezet lehatárolását kell elvégezni.
Az egyes területekre vonatkozó fejlesztési lehetőségek szabályait és az építés rendjét Felsőörs Község
Helyi Építési Szabályzata határozza meg, mely az OTrT és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
szóló 2000. évi CXII. Törvény (Továbbiakban: Btv) törvényi keretein belül mozoghat.

Az OTrT övezetek igazolása:
Az OTrT szerkezeti tervén a módosítások területe a települési és mezőgazdaági és érintően az erdő
térségbe tartozik.

A település igazgatási területét érinti, de a módosítás területeit nem érinti
- az OTrT 3/4 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, és

.

A település igazgatási területét érinti, és a módosítás területeit is érinti
- az OTrT 3/5 tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete és a

- az OTrT 3/7 országos vízminőség-védelmi terület övezete.
- az OTrT 3/1 Országos Ökológiai Hálózat övezete,

Az érintett övezetek jogszabályi előírásainak megfelelnek a módosítások.

Az ökológiai hálózat övezetét az 1. módosítás É-i része érinti, de az a területrész erdő
területfelhasználást kap, ami megfelel az övezeti előírásokanak.

A Balaton Törvény övezeteinek igazolása:

Az Btv. szerkezeti tervén az 1 módosítás (tévesen) erdőgazdasági, térségbe tartozik. A 2. és 3. sz.
módosítás mezőgazdasági térség része, míg a 4. módosítás a települési térségbe tartozik.

A település igazgatási területét érinti, de a módosítások területeit nem érinti a Btv. E-2, E-3,
Ö-2, övezeteit.

A település igazgatási területét és a módosításokat érintik az alábbi övezetek
42.§ A Erdőterület övezet (E-1)
ÉRINTETT MÓDOSULÓ TERÜLET SZÁMA:
TELEPÜLÉSRENDEZÉSRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK:







ÖSSZHANG IGAZOLÁSA:

1 módosítás
a szőlő művelési ágban hasznosítás – a szőlő termőhelyi kataszteri területbe is
besorolt területeken – az erdészeti hatóság által engedélyezhető,
a védett erdőben csak a természetvédelmi kezelési tervben meghatározott
területeken természetvédelmi bemutatási, kezelési, illetve erdészeti célból szabad
építményt elhelyezni,
a nem védelmi célú erdőben épületet 10 ha-nál nagyobb földrészleten legfeljebb
0,3% beépítettséggel lehet építeni
fokozottan védett természeti területeken lévő erdők kivételével az erdők szabad
látogathatóságát- tulajdoni állapottól függetlenül – biztosítani kell
a véderdők kivételével kerítést létesíteni csak természetvédelmi,
vadgazdálkodási illetve erdőgazdálkodási célból szabad
új vadaskert létesítése nem engedélyezhető
terepmotorozás, terepautózás nem engedélyezhető.

A módosítás az erdészeti osztály igazolása alapján megfelel a törvényi
előírásoknak. A módosítandó terület a belterület része, évszázadok óta
beépítésre szánt terület, malom és lakás volt és ma is az. Nem
üzemtervezett és nem erdőfejlesztésre tervezett terület az erdészeti

osztály igazolása alapján. Az E-1 övezet lehatárolásából törlésre kerül.

49.§ az általános mezőgazdasági terület övezete (M-1)
ÉRINTETT MÓDOSULÓ TERÜLET SZÁMA:
TELEPÜLÉSRENDEZÉSRE VONATKOZÓ

ELŐÍRÁSOK:







2 módosítás
Az előírások művelési áganként meghatározzák az építés feltételeit
épületet létesíteni csak a legalább 80%-ban művelt telken lehet, ahol a beépítés
feltételeként az a művelési ág fogadható el, amely a telek művelt területének 60%-án
meghatározó, azon a vegyes művelésű telken, ahol egyik művelési ág sem éri el a 60%-ot,
a legszigorúbb beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó előírás szerint
lehet építeni;
állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet
- a lovasturizmus céljait szolgáló épület kivételével - tómedertől legkevesebb 1000 méter,
egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni.
A lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak elhelyezéséről a
településrendezési tervekben és a helyi építési szabályzatban kell rendelkezni;
lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el;
a környezetvédelmi és tájképvédelmi szempontból nélkülözhetetlen mezővédő,
útvédő fásításokat a településrendezési tervekben és a helyi építési szabályzatban
meghatározott módon kell telepíteni;
Új gazdasági telephely, birtokközpont legalább 2 ha területű telken alakítható ki parti és partközeli településen az adott településhez tartozó, a sem partinak, sem
partközelinek nem minősülő településen pedig a birtokközpont építési helyéül szolgáló
település és a szomszédos települések közigazgatási területéhez tartozó - legalább 50 ha
összterületű, több telekből álló birtok esetén. A magterület, ökológiai folyosó és térségi
jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben szabályozott területeken a birtokközpont nem




ÖSSZHANG IGAZOLÁSA:

alakítható ki. A beépített terület nagysága a birtok összterületének 1%-át és a beépített
telek területének 25%-át nem haladhatja meg.
A majorok és gazdasági telephelyek gazdasági célú hasznosítását a
településrendezési eszközökben kell szabályozni gazdasági területként, ahol környezetet
nem zavaró gazdasági tevékenység folytatható.
Az övezetben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
kormányrendeletben különleges beépítésre szánt terület települési területfelhasználási
egységként meghatározott területek közül a nagy bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésű
kereskedelmi célú területek kialakítása nem engedélyezhető.

A módosítás megfelel a követelményeknek, mivel az érintett terület
az alábbi új lehatárolással kikerül a mezőgazdasági övezetből.

31.§ a felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1)
ÉRINTETT MÓDOSULÓ TERÜLET SZÁMA:
TELEPÜLÉSRENDEZÉSRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK:


ÖSSZHANG IGAZOLÁSA:



Minden módosítás
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív
mezőgazdasági termelés folytatható;
b) új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag
lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző
telepek (komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás - és vegyszertároló nem
létesíthető.

A módosítások teljesen megfelelnek a követelményeknek,
mivel a fenti előírások mindenhol érvényesíthetők..

27.§ (T-2 övezet) Történeti települési terület övezete








A történeti települési terület övezetének (T-2) területét- a kulturális örökségvédelem
tekintetében illetékes államigazgatási szervek állásfoglalása alapján- a településrendezési tervekben a
tényleges kiterjedésének megfelelően a (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése érdekében szükség
szerint védőövezetével együtt kell lehatárolni és e törvény előírásait a településrendezési tervekben
lehatárolt területen kell érvényesíteni.
Az OTRT kulturális szempontból kiemelten kezelendő terület országos övezete és a történeti
települési terület kiemelt térségi és megyei övezet előírásai mellett
a) a település szabályozási tervében a HÉSZ-ben és a helyi építészeti örökségvédelmi
rendeletben – meg kell határozni és elő kell írni a látványvédelmet, településkép védelmet, a
zöldfelületek fejlesztését, az épületek paramétereit, az építmények helyi építészeti hagyományokhoz
való illesztésének előírásait, építési anyagait,
b) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyak
kiépítésénél, korszerűsítésénél a lehetőség szerinti terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani
c) új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, tárló telep, ártalmatlanító és átrakó nem
létesíthető.
Az övezet előírásaiban érintett a 2. sz. módosítás, melynek területén az építmények, vagy földmunka
során az illetékes múzeummal és örökségvédelmi hatósággal egyeztetni szükséges. A többi módosítás
érdemben nem befolyásolja a védelmet, így megfelelnek az előírásoknak.



37. § (U-1 övezet) A települési terület övezetén
a) a településszerkezeti terveknek a történeti, építészeti, településszerkezeti, környezeti és
természeti adottságokkal, valamint a felszíni vízrendezéssel, közművesítéssel, környezetalakítással,
tájrendezéssel foglalkozó szakági munkarészeit, illetve a vízpart-rehabilitációs szabályozási
követelményekkel érintett területekre készült tanulmányterveket a helyi építési szabályzatban
kötelezően figyelembe kell venni;



b) új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki;



c) az új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz kell igazodni;



d) a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és korszerűsítésének
lehetőségét e törvény szabályozási előírásainak figyelembevételével a helyi építési szabályzatban kell
meghatározni;
e) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél,
illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények
érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak
mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani.
Az övezet előírásainak az összes módosítás megfelel.

4/10. sz. melléklet a vízeróziónak kitett terület övezete (P-2)
ÉRINTETT A MÓDOSULÓ 3.
TERÜLET:
TELEPÜLÉSRENDEZÉSRE
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

ÖSSZHANG IGAZOLÁSA:


a földhasznosítás (művelési ág) tudatos megválasztásával, meliorációs
talajvédelmi beavatkozások megvalósításával, talajvédő agrotechnikai eljárások
alkalmazásával, a leginkább veszélyeztetett területek erdősítésével - kivéve a szőlő
termőhelyi kataszteri területeket - kell az erózió mértékét csökkenteni;

136 a már kialakult vízmosások rendezésével (megkötésével, bedöntésével)
kapcsolatos feladatokat a településrendezési eszközökben kell meghatározni.


A módosuló terület a településrendezésre vonatkozó előírásoknak
megfelel.

4/13. sz. melléklet a kertgazdasági terület övezete (M-2)
ÉRINTETT MÓDOSULÓ 3.
TERÜLET SZÁMA:

TELEPÜLÉSRENDEZÉSRE
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

ÖSSZHANG IGAZOLÁSA:


a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;

b) a beépíthető telek legkisebb nagysága 2000 m2, kivéve, ha e törvény
hatálybalépése előtt jóváhagyott a helyi építési szabályzat más mértéket állapított meg;

c) 1500 m2-nél kisebb telekre az e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott
helyi építési szabályzat alapján sem lehet épületet építeni;

d) művelt telekre 3%-os beépítettséggel - a 39. § (1) bekezdés g) pontjában
foglaltak kivételével - a műveléssel összefüggő gazdasági épületet lehet építeni;

e)160 a beépítési magasság a 4 métert, az építmény legmagasabb pontja a 6
métert nem haladhatja meg;

f) lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el;

g)161 az egyes településeken az övezet területének legfeljebb 10%-án a
település helyi építési szabályzatában kijelölt, a település belterületéhez közvetlenül
kapcsolódó területeken, legkevesebb 3000 m2 nagyságú művelt telken, legfeljebb 3%os beépítettséggel lakóépület is elhelyezhető;

h) műveltnek az a telek minősül, amelynek legalább 80%-án intenzív kertészeti
kultúra található;

i) szakrális építmény (kápolna, kereszt, kőkép stb.) a telek méretétől függetlenül
elhelyezhető.



A módosítások megfelelnek a követelményeknek

4/2. sz. melléklet a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1)
ÉRINTETT MÓDOSULÓ 3.
TERÜLET SZÁMA:
TELEPÜLÉSRENDEZÉSRE
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:


beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;

a művelési ág megváltoztatása, illetve a más célú hasznosítás csak az
adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a
tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető;

a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és
építészeti tervezés, mind pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten
kell érvényesíteni;

a kialakult geomorfológiai formák (hegygerinc, völgy stb.) megőrzendők;

országos jelentőségű védett természeti területen a kertgazdasági terület
övezetébe is besorolt területeken a 2700 m2-nél kisebb telek nem építhető be,
szántóművelési ágú területen építmény nem helyezhető el;

új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a
tájképi adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti
hagyományok figyelembevételével történhet;

új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint
hulladékártalmatlanító - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és
további felhasználásra alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), továbbá
hulladékátrakó állomás - nem létesíthető;

a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos
műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép
védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek
és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést
kell biztosítani;

csarnok jellegű épület és reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem
engedélyezhető.

ÖSSZHANG IGAZOLÁSA:


A módosuló terület a településrendezésre vonatkozó előírásoknak
megfelel.

4/15. sz. melléklet a szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (C-1)
ÉRINTETT MÓDOSULÓ
2.
TERÜLET SZÁMA:

TELEPÜLÉSRENDEZÉSRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK:

ÖSSZHANG IGAZOLÁSA:


beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;

az erdőtelepítésre alkalmas területek övezetébe is besorolt földrészletek
erdőterületként történő kijelöléséről a településrendezési eszközökben kell dönteni;

építeni csak a legalább 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított telken,
kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy a borturizmust
szolgáló épületet, illetve ahol az M-1 és az M-2 övezethez tartozó szabályozási
előírások lehetővé teszik, lakófunkciót is kielégítő épületet lehet;

szakrális építmény (kápolna, kereszt, kőkép stb.), amely a szőlőhegyek
tájképéhez hagyományosan hozzátartozó tájképformáló elem - szőlőműveléssel
nem hasznosított területen is - a telek méretétől függetlenül elhelyezhető;

a szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az
illetékes hegybíró nyilatkozatával kell igazolni.


A módosuló terület kivonásra kerül a C-1 övezetből. A kivonás
után a C-1 övezet nagysága az eredetihez képest 98,89% marad,
tehát megfelel a törvényi előírás adta lehetőségnek.

23.§ (Ö-1 övezet) Magterület övezete
Érintett módosuló terület száma 1. (egy része)

a) a kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében
változtatható meg;

b) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti
tervezés, mind pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni;

c) közlekedési építmények a terepi adottságokhoz alkalmazkodva, tájba illesztve helyezhetők
el;

d) települések beépítésre szánt területének növelése és fejlesztése a történeti tájszerkezet, a
tájképi adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével történhet;

e) új építmény elhelyezése tájba illesztve, a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével
történhet;

f) új építmény a természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint szakrális
építményként (kápolna, kereszt, kőkép) helyezhető el;

g) 10 m beépítési magasságot meghaladó építmény - kápolna, kizárólag kilátó rendeltetésű
építmény, víztorony kivételével - nem létesíthető, csarnok jellegű épület, reklámcélú hirdető építmény
elhelyezése nem engedélyezhető;

h) erdőtelepítés, erdőfelújítás, külterületi fásítás kizárólag őshonos fafajokkal végezhető;

i) energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető.
Az övezet előírásainak az érintett 1. módosítás megfelel, mert az övezetet érintő ingatlan É-i része
erdő területfelhasználásba és övezetbe kerül..

A térségi megfelelőségek igazolása

1.5. A hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
1.5.1. A hatályos településfejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai
A hatályos koncepció vonatkozó fejezetével teljesen összhangban állnak a módosítások. A
koncepció módosítását, kiegészítését nem kívánja meg a módosítás.
1.5.2. Hatályos településrendezési szerződések
A jelen településrendezési eszköz módosítások az önkormányzat és az ingatlan tulajdonosok
kezdeményezéséből indultak.
1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök:
A településfejlesztési koncepciót 2015-ban fogadták el.
A Településszerkezeti tervet és leírást a képviselőtestület a 41/2015.(IV.13.) sz számú képviselőtestületi határozattal fogadta el.
A Helyi építési szabályzatról (továbbiakban: Hész) és szabályozási tervről szóló döntése a
9/2015.(IV.16.) sz. rendelettel került elfogadásra.
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai,(a szerkezeti terv leírásában)
A jelen eljárásban szereplő módosítások alapján változik a Településszerkezeti terv, a külterületi,
illetve belterületi szabályozási tervlap, továbbá a HÉSZ. Az alátámasztó munkarészek közül
egyedül a BTV. C-1 övezetre vonatkozó lehatárolása változik.
1.7. A település társadalma
1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi
viszonyok, életminőség
A település tradicionálisan a mezőgazdálkodásra, kisiparra épült korábban. A 20. században a
környékbeli iparosítás következtében a lakosság foglalkoztatottsága átalakult, átrétegződött. A
lakosok a környékbeli, veszprémi üzemekbe és más munkahelyekre járnak át.
1.7.2. Térbeli társadalmi rétegződés
A társadalmi rétegződés (fizikai- és szakmunkások) segíti a fejlesztést.
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők
A települési identitást erősíthetik a helyi munkahelyek.
1.8. A település humán infrastruktúrája
1.8.1. Humán közszolgáltatások

A település rendelkezik az alapvető humán közszolgáltatásokkal, melyek közvetve segítik a
fejlesztést.
1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
A fejlesztés többrétű munkalehetőséget biztosít majd, mely többféle végzettségű és szakterületű
munkaerőt vár. Így a végzettség és nemek terén kis nagyságrendje ellenére az esélyegyenlőséget
is szolgálja.
1.9. A település gazdasága
1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
Felsőörs elsősorban a mezőgazdaságra, és kisiparra épül. A módosításokkal releváns változások
nem történnek.
1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások
A településen minden alapvető szolgáltatás üzemel a méretének megfelelő kapacitással. Ez segíti a
fejlesztést, mert ehhez tud saját igényeivel kapcsolódni.
1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata
A módosítások nem érintik relevánsan a természeti, táji adottságokat. Az 1, 3 és 4. módosítás
meglévő állapotot szabályoz ki a valós helyzetnek megfelelően, míg a 2. módosítás ugyan
mezőgazdasági területet von gazdasági területbe, de ennek helye gazdaságosság és településképi,
táji megjelenése a szükséges bővítést is figyelembe véve optimálisabb, mint a település
belterületéhez közelebb.
1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
A módosítások a zöldfelületi rendszert pozitívan érinti összességében, mivel új zöldterület kerül
kijelölésre és további új erdőterület is kiszabályozásra kerül. A megszüntetendő kiszabályozott erdő
az 1. sz. módosítás területén pótlásr kerül, mely így meglévő erdőterülettel határosan reális
fejlesztést tesz lehetővé. Biológiai egyenérték pótlása pedig megvalósul.
1.14. Az épített környezet vizsgálata
1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata
A módosítás a település szerkezetét az 1. 2. és 3. sz. módosítások érintik.
Az 1., 3. és 4. módosítás a rég meglévő állapotokat a szabályozási tervre illeszti, így érzékelhető
fizikai változásokat semmiben nem okoz. A 2. módosítás változtatja meg valósan a
területfelhasználást mezőgazdaságiról gazdaságira. Itt valójában a meglévő szomszéd ingatlanon
lévő gazdasági tevékenység (faipar) bővítése történik.
1.14.1.1. Örökségvédelmi vizsgálat
Az 1. sz. módosítás területe a volt malom területét érinti. A malom volt épülete és környezete már
korábban átépítésre került. Az esetleges felújítást, hasznosítást éppen a módosítás teszi lehetővé.
Örökségvédelmi elemet nem érint.
A tervezett 2. sz. módosítás területén a megkapott adatok szerint érinti a 37568. sz. régészeti
lelőhelyet. A terület jelenleg gyümölcsös művelési ágú, de bozótos, cserjével benőtt, ezért a
terepbejárás nem megvalósítható. A jelenlegi kutatást akadályozó tényezők miatt a tervezett
beépítések előtt átgondolásra javasoljuk valamely roncsolásmentes kutatást, esetleg egyéb
régészeti módszerek alkalmazásával (próbafeltárás) az esetlegesen érintett emlékek helyének
meghatározását.
A 3. és 4. sz. módosítás örökségvédelmi elemet nem érint.
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
A módosítással érintett területeken a telekstruktúra nem változik. Az új beépítésre szánt területeken
a környezetéhez teljesen igazodó telekstruktúrát tervez.
1.14.4. Az épületállomány és környezetének geodéziai felmérése
Az új beépítésre szánt módosítások területén jelenleg nincs építmény. A geodéziai felmérés
megtörtént.
1.14.5. Az építmények vizsgálata
1.14.5.2. Beépítési jellemzők

A beépítési jellemzők nem változnak, az új beépítésre szánt területek jellemző paraméterei teljesen
megegyeznek a szomszédos hasonló területekével. Így a HÉSZ-t és a településképvédelmi
rendeletet nem érintik a változások.
1.15.6. Az épített környezet értékei
Az épített környezeti értékekre csak a 2. módosítás van hatással, de ott az építési paraméterek
teljesen megegyeznek a szomszéd meglévő gazdasági területhez.
1.15.2. Közúti közlekedés
A módosítások területe jelenleg is meglévő közutakról megközelíthetők. Az új beépített területek
kialakításával a közlekedésben nem várható változás. A forgalom a módosításokkal relevánsan
nem változik, mivel a 2. módosítás a meglévő faipari üzem területét növeli. Forgalom növekedés
csak minimális lehet, mivel nem új üzem, vagy üzemek kerülnek a területre, hanem a meglévő
bővítése lesz, mely eddig sem járt nagy forgalommal. A meglévő 12 m-es szabályozási szélességű
út, mely kétirányú és két irányba vezet megfelelő.
A szükséges szabályozási szélesség eddig is rendelkezésre állt.
1.15.5. Parkolás
A telken belüli parkolás megoldott lesz. A gazdasági területen nagyméretű parkoló kiemelt
szegélykővel burkoltan épülhet, olajfogóval lesz ellátva és 4 parkolóhelyenként fásítással.
1.16. Közművesítés
A módosítással érintett területeken a szükséges közmű részben kiépített, illetve kiépíthető. A
csapadékvíz a határán lévő nyílt árokba vezethető.
A módosítások a hírközlési létesítményeket nem érinti, esetleges fejlesztésüket nem befolyásolja.
1.17. Környezetvédelem
Földtani veszélyforrások nincsenek. Felsőörs teljes közigazgatási területe a Balaton vízgyűjtőjéhez
tartozik.
Felszíni víz az 1.sz. módosítás mellett található. A vizeket egyedül az 1. sz. módosítás új
lakóterülete érintheti, de a teljes közművesítés miatt nem várható semmilyen szennyezés. A levegő
tisztaságát a lakók tüzelési, égetési gyakorlata veszélyeztethetik.
A lakóterületek védelmét azonban a felsőbbszintű jogszabályok segítik. A kommunális hulladék
gyűjtése és szállítása megoldott. Fennálló környezeti konfliktus nincs.
Az új iparterület épületei kellő távolságra lesznek a lakóterület épületeitől, melyek egymástól a
hátsókertekkel, és az erdősávval, valamint a fásított parkolóval elválasztásra kerülnek.
1.18. Katasztrófavédelem
A tervezési területeken semmilyen veszélyeztető tényező nincs és nem is várható. A talaj és talajvíz
szennyeződése pedig a csatornarendszer megléte révén nem várható. A különböző gazdasági-ipari
tevékenységekre felsőbb szintű szabályok vannak érvényben, melyek betartása mellett ezek a
tényezők sem jelentenek még helybeni veszélyforrást sem. A lakóterületek valós távolsága pedig
egyértelműen biztosítja, hogy még baleset esetén sem okoz a lakóterületeken veszélyhelyzetet.
1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely
A tervezési területen és közelében nincs.

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése
A Szerkezeti Tervlapot az 1.,2.,és 3. módosítások területe érinti. A módosulások döntően rég
meglévő állapotot szabályoznak ki az eddigi nem pontos helyett. A 2. sz. módosítás gazdasági
terület fejlesztése pedig teljesen illeszkedik a szerkezeti tervi és szabályozási tervi elemekhez. A
módosításokkal kissé növekszik a beépítésre szánt terület nagysága és nő a zöldfelületi rendszer.
A településszerkezeti tervlapot és a szabályozási tervlapokat érintik a módosítások.
Új övezet kialakítása nem történik, így a HÉSZ-ben a módosítások miatt nem történik változás, csak
a jogszabályi harmonizáció miatt.

Összességében a biológiai egyenérték megőrződik és a zöldterületi mutató többletet eredményez.
Az új beépítésre szánt területek pedig a rég meglévő állapotot szabályozzák ki, illetve a meglévő
gazdasági területet növeli a fejlesztési szándékoknak megfelelően, távol a lakóterületektől.
.

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ

A helyzetelemzés eredményeinek értékelése
A felsőbb szintű jogszabályok, a terület adottsága, hagyományai mind lehetővé teszik a tervezett
fejlesztéseket, szabályozásokat.
Új funkciók alakulnak ki, mely a település további fejlődését elősegít.
A terület gazdaságilag is optimálisan lesz kihasználva, biztosítva a fenntartható gazdálkodást
valamint jelentős új zöldterületek jöhetnek létre.
Új munkahelyek és települési bevétel keletkezik.
Az alátámasztó munkarészek közül az örökségvédelmet érintő régészeti területek pontos
feltüntetése és leírása megtörtént. Egyéb alátámasztó munkarész módosítása nem szükséges.

A 314/2012.(XI.8.) Korm. Rendelet 3.sz. melléklet szerinti
ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK
1.1.1. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZLÁSÁI RENDSZER
A településszerkezeti terv kis mértékben változik a korábban leírtak szerint.
1.1.1.1. A beépítésre szánt új gazdasági terület (2. sz. módosítás) kis mértékben változtatja a
településszerkezetet. 0,915 ha-os új gazdasági terület és a 0,168 ha-os új lakóterület jön létre,
melyet kompenzál egy összefüggő nagy kiterjedésű erdő illetve egy megfelelő nagyságú
zöldterület.
1.1.1.2. Az új beépítésre szánt területek és a beépítésre nem szánt elemek is teljesen illeszkednek
a szomszédos településszerkezeti elemekhez.
1.1.1.3. Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek nem változnak. Fenti elemek teljesen
illeszkednek környezetük területfelhasználásaihoz.
1.1.1.4. A védelmi elemek, védőtávolságok, táj- és természeti elemek, kulturális örökségvédelmi
elemek kis mértékben tívan változnak.
1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása
A módosítások közül az 1., 2., és 3. módosítás érinti a településszerkezeti tervlapot a korábban
leírtak szerint.
1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek
bemutatása.
A településszerkezeti változás a felsőbb szintű tervekkel összhangba került a BTSZ C-1 övezet
lehatárolásával. Az 1. sz. módosítás esetében pedig a BTSZ övezeti tervlapjainak
ellentmondásait az erdészeti igazolásokkal sikerült tisztázni és a mezőgazdasági övezetet
vettük figyelembe. A védelmi övezetek előírásainak megfelelnek, így semmilyen változtatást
nem kívánnak meg.
1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának
bemutatása.
A változások teljesen összhangban vannak a hatályos településfejlesztési koncepcióval.
2. SZAKÁGI JAVASLATOK

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK
2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata
A módosításokkal a tájhasználat a 2. sz. módosítással változik, ahol az új gazdasági terület
jelenhet meg. Ez csatlakozik szervesen a meglévő gazdasági területhez és kellően szabályozott
beépítésileg és településképileg is. Az 1. sz. módosítás a valós tájhasználatot nem érinti, mert több
száz éve hasonló beépítés van az ingatlanon. A többi módosítás semmiben nem érinti a
tájhasználatot.
2.1.2. Természetvédelmi javaslat
A hatályos természetvédelmi előírások érvényben maradnak, módosításukat a változás jellege
nem kívánja meg.
2.1.3. Tájvédelmi, tájképvédelmi javaslat
A tájvédelmi és tájképvédelmi szempontokat a változások érintik. A hatályos meglévő övezeti
előírások és a hatályos településképvédelmi rendelet megfelelően kezeli a várható építkezéseket.
2.1.4. Biológiai aktivitás érték számítás
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2006. évi márciusi
módosítása a takarékos területgazdálkodás ösztönzése érdekében előírja, hogy újonnan
beépítésre szánt területek kijelölése csak oly módon történhet, hogy az adott település
közigazgatási területén az ú.n. „biológiai aktivitás érték” (továbbiakban: BAÉ) nem csökkenhet
(8. § (2) bekezdés b) pont). Az egyes területek BAÉ számítására vonatkozó előírásokat a
9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet határozza meg.
A 9/2007. (IV.03.) ÖTM rendelet 1. sz. melléklete alapján
Módosítás
száma
1

2

Terület
nagyság haban
0,1680
0,0168
0,0168+0,0365
0,9150
0,5693

Jelenlegi érték

Módosult érték

Má x 3,7= 0,62
E x 9,0= 0,15
Má x 3,7= 0,20
Má x 3,7= 3,38
Má x 3,7= 2,11

Lf x 2,4 = 0,40
Z x 6= 0,10
E x 9= 0,48
Gksz x 0,4 = 0,37
Ev x 9,0= 5,12

különbözet

ÖSSZESÍTETT KÜLÖNBÖZET

- 0,22
- 0,05
+ 0,28
- 3,01
+3,01

+ 0,01

Tehát a módosításokkal összességében nő a biológiai aktivitás érték.
2.1.5. Örökségvédelmi javaslat
A tervezett 2. sz. módosítás területén a megkapott adatok szerint érinti a 37568. sz. régészeti
lelőhelyet. E miatt javasolt az újonnan beépítésre szánt terület beépítése előtt a 68/2018. Korm. R.
14. melléklet 1.2 pontja szerinti terepbejárást a területen elvégeztetni a területileg illetékes,
gyűjtőkörrel rendelkező múzeummal (84. § (2) bek. b.) pontja). A terület jelenleg gyümölcsös
művelési ágú, de bozótos, cserjével benőtt, ezért a terepbejárás nem megvalósítható. A jelenlegi
kutatást akadályozó tényezők miatt a tervezett beépítések előtt átgondolásra javasoljuk valamely
roncsolásmentes kutatást, esetleg egyéb régészeti módszerek alkalmazásával (próbafeltárás) az
esetlegesen érintett emlékek helyének meghatározását. Értékes, bemutatható rom esetében,
állapotától függően, akár helyben megtartandó, örökségi elemről beszélünk annak kivitelezés
közbeni előkerülése meg is hiúsíthatja az építkezést.
A többi módosítás nem érinti relevánsan sem az épített örökségvédelmi elemeket, védett épített
értékeket, sem a régészeti területeket.
2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE

2.2.1. A zöldfelületi rendszer változik pozitív irányba. Az 1. módosítás elméletben új beépítésre
szánt területe (mely ma hatályosan általános mezőgazdasági területfelhasználásba tartozik) északi
533 m2-es része erdő területfelhasználásba kerül, míg kialakul egy kisebb zöldterület is a 242 hrszen. A 2. sz. módosítás általános mezőgazdasági területfelhasználásról eredeti területe 40%-ában
erdő területfelhasználásra változik. A többi módosítás zöldfelületet nem érint.
2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása
A zöldfelületi ellátottság a felsőbbszintű jogszabályi előírásoknak megfelelő lesz.
2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok
A zöldfelületi rendszer jelentősen javul, mivel három újabb erdőterület kerül kijelölésre, valamint
egy közpark. Az 1. sz. módosításnál a BTSZ szerinti E-1 övezet csökkenése tényleges
erdőterület csökkenéssel nem jár. A terület nem szerepel sem erdőként, sem valós
erdőfejlesztési területként az erdészeti adattárban.

ZÖLDTERÜLETI EGYENLEG IGAZOLÁS
A BTSZ-nek megfelelően kerül sor az 1. és 2. módosítás kötelező beépített területnövekedés
min. 10%-ának megfelelő zöldterület kialakítására. Az 1. módosításnál a 242 hrsz-ú erdő
területfelhasználású területen kerül kialakításra a 10%-nyi zöldterület, mely így egy befásult
területen kialakítható közösségi tornapálya formájában fogja a környező lakosokat szolgálni. Az
erdőpótlás és a biológiai egyenérték pótlás pedig a módosítással érintett ingatlan keskeny
részén történik, mely így szervesen tud kapcsolódni a szomszédos erdőterületekhet.
A 2. sz. módosítás esetében a kötelező min. 10%-nyi zöldterület az ingatlanok déli és keleti
felén kerül kialakításra együtt a biológiai egyenérték pótlást szolgáló erdőterülettel. Így
együttesen a látványvédelem,, szélvédelem célját is szolgálják együttesen.
Az újonnan kiszabályozott zöldterületek nagysága megfelel a jogszabályi előírásoknak.
A BTSZ 18.§ szerinti újonnan kijelölt beépítésre szánt területek 10%-ának megfelelő zöldterület
kijelölésnek is megfelel a terv.
Az újonnan kijelölt beépítésre szánt területek nagysága 2. sz. módosítás 0,915 ha, az 1. sz.
módosítás 0,168 ha. Ez összesen: 1,083 ha. ennek 10%-a 0,1083 ha. Az új zöldterületek
nagysága 0,1083 ha, azaz megfelel a jogszabályi előírásoknak.

ERDŐTERÜLET EGYENLEG IGAZOLÁSA
A BTSZ 4/B § a) pont alapján.
A TEIR alapján az erdőgazdasági térség 685,58 ha. A megszűnő E-1 övezeti terület nagysága
0,168 ha. Így az új lehatárolt E térség 685,41 ha ami az eredti nagyság 99,97 %-a tehát a
törvényi megengedett 95%-nál nagyobb, MEGFELELŐ.
3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
3.1. Közúti hálózati kapcsolatok a hatályos szabályozási és szerkezeti tervnek megfelelően
megoldottak ill. a szabályozási vonalakon belül fejleszthetők. A 2. sz. módosításnál a meglévő 12 m
szabályozási szélességű út megfelelő a minimálisan növekvő várható forgalomnak is, mely mind
keleti, mind nyugati irányban magasabbrendű utakba torkollik. További bővítésük nem szükséges,
de burkolati minőségük feltétlen javítandó. A 3. sz. módosításnál a kiszabályozott 6 m széles
mezőgazdasági út nyomvonala kerül újraszabályozásra a kitaposott nyomvonalra, hasonló 6 m
szélességűre. Ez már rendelkezik út minta keresztszelvénnyel a korábbi szabályozásokból.
3.2. Főbb közlekedési csomópontokat közvetlenül nem érintenek a változások.
3.3. Belső úthálózat
Belső úthálózatot relevánsan nem érinti a változás.

3.4. Közösségi közlekedést nem érint.
3.5. Kerékpáros közlekedés eddig tervezett rendszerét nem változtatja meg.
3.6. Főbb gyalogos közlekedés rendszerét nem érinti.
3.7.Gépjármű elhelyezés, parkolás a módosítandó területeken megoldott, illetve megoldható.
4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
A település közműhálózata kiépített. Minden új beépítésre szánt területi változással érintett
terület teljes közmű csatlakozási lehetőséggel ellátott, módosítás, bővítés nem szükséges. A 2. sz.
módosításnál a bővítések a meglévő kialakított közművekkel megoldott, ill. a közműpótló
berendezésekbe beköthető. Új kialakítására nincs szükség.
A hírközlési létesítményeket nem érintik a változások, fejlesztésüket nem akadályozzák.
5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
A módosítási javaslatok összességében nem okoznak negatív változást a környezeti
hatásokban, környezeti feltételekben a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaságvédelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában sem, mivel a negatívabb
hatásokat nagyobb mértékű pozitív változások kísérik. Az esetleges negatív hatások (2. sz.
módosítás területén) viszont döntően zárt térben a lakóterületektől kellő távolságban történnek,
így érzékelhető negatív hatást nem váltanak ki.
6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA
Az 1.2. pontban leírtak érvényesek jelen pontra is.
A módosítás a település térszerkezetét és jellegét a leírtak szerint érinti.
7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A módosítások közül egyedül a 2. sz. módosítás igényelne szöveges szabályozást, de mivel
szervesen kapcsolódnak meglévő hasonló övezetekhez, így új szabályozás nem szükséges. A
szabályozási terv pedig egyértelműen megadja a területi szabályozást.
- A hatályos HÉSZ ide vonatkozó övezeti előírásai és a településképvédelmi rendelet teljesen
alkalmazhatók.
Más jellegű változás nem történik.
8. BEÉPÍTÉSI TERV
A beépítésre szánt területek kismértékű egyértelmű kialakíthatóságú új beépítésre szánt
területek miatt beépítési terv nem szükséges. A 2. sz. módosításra telepítési tanulmányterv is
készült.
9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
A módosítások az önkormányzat és a tájékoztatási szakaszban véleményt nyilvánító
államigazgatási szervezetek egybehangzó véleménye szerint a mellékelt részletes indoklás
alapján nem környezeti értékelés köteles.

HATÁROZAT tervezet
…../2019.(.….) sz. önkormányzati határozat a 41/2015. (IV. 13.) sz. önkormányzati
határozat módosítására
Felsőörs község Önkormányzati Képviselő Testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7.§-ának (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján
2019. ……………………..-i hatállyal módosítja a 41/2015.(IV.13.) sz határozattal elfogadott
Felsőörs község településszerkezeti tervét a jelen határozat mellékletét képező m-SZE-1-3, mSZE-2, és m-SZE-4 tervlapkon szereplő változásokkal.
1. sz. melléklet: Felsőörs településszerkezeti terve módosított m-SZE-1-3, m-SZE-2, és
m-SZE-4jelű tervlap.
2. sz. melléklet: Felsőörs településszerkezeti leírás kiegészítése:
1. SZ. MÓDOSÍTÁS
Felsőörs Hóvirág u. 24. (163, 162/1 hrsz-ok) ingatlan falusias lakóterület
területfelhasználásra módosítása Egyúttal a 242 hrsz-en az új beépítésre szánt terület
10%-ának megfelelő közkert területfelhasználású terület kijelölése, valamint a
biológiai egyenérték pótláshoz erdőterület kijelölése a módosítással érintett területen
belül történik. A módosítás területe ugyan beletartozik a BTSZ E-1 övezetébe, de az
erdészeti hatóság csatolt nyilatkozata alapján nem üzemtervezett erdő és nem is
tervezik annak, valamint a valóságban sem erdő. Valóságban kivett terület
lakóépülettel és melléképülettel. Ez az ellentmondás így valószínűleg hiba a BTSZben, hogy a terület az E-1 övezetbe is jelölt, mert egyúttal az M-1 övezetbe is tartozik
és a BTSZ szerkezeti tervén a mezőgazdasági térség része. A terület a hatályos
településrendezési eszközökben ma is belterület.
2. SZ. MÓDOSÍTÁS
Felsőörs 0119/17 és 0119/149 hrsz-ú ingatlanok kereskedelmi, szolgáltató
területfelhasználású területre módosítása A szükséges biológiai egyenérték pótlás és a
Balaton törvény szerinti 10%-nyi erdőterület kijelölése a módosítással érintett
ingatlanokon belül történik, mely egyúttal a nyugati irányból a gazdasági terület
„lezárását” és látvány és szélvédelmét is szolgálja.
3. SZ. MÓDOSÍTÁS
Felsőörs 023/4, 1446/18, 313/2 és 1446/16 hrsz-ú ingatlanokon út kialakítása
érdekében, egyúttal a kertes mezőgazdasági területfelhasználású terület
határvonalának módosításával.
A kiszabályozott 1446/16 hrsz-ú közút nem a valós használt nyomvonalán halad. E
mellett a vízmű valós építményei É-i irányban nagyobb a kijelölt területnél. E két
eltérés helyén való kiszabályozása így a belterületi határ módosításával, a vízmű
terület módosításával, a kertes mezőgazdasági területfelhasználású terület határának
minimális módosításával jár, melyet kiegészít az út valós helyén történő feltüntetése.
4. SZ. MÓDOSÍTÁS
Felsőörs 134/21 és 134/22 hrsz-ek közös telekhatárának rendezése a
területfelhasználási határ minimális módosításával.

........................................
jegyző

.......................................
polgármester

RENDELET TERVEZET
Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2019.(………..) önkormányzati rendelete
Felsőörs Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
9/2015.(IV.16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Felsőörs Község Önkormányzata 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 a Veszprém megyei Kormányhivatal
Állami Főépítész, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztálya, a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatósága, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága, a Veszprém
megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi
Osztálya, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint légiközlekedési hatóság, Innovációs és
technológiai Minisztérium, mint vasúti közlekedési hatóság, Budapest Főváros
Kormányhivatal, mint közúti, víziúti közlekedési hatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal
Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi
Osztálya, a Miniszterelnökség, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály, a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti
Osztály a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya, Veszprém megyei Rendőr
főkapitányság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya a
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, valamint a Veszprém megyei Önkormányzat
véleményének kikérésével továbbá a Felsőörs Község Önkormányzata 6/2017.(IV.21.) számú
rendeletének (a partnerségi egyeztetés szabályairól) megfelelően a következőket rendeli el:
1.§ (1) Felsőörs Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
9/2015.(IV.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletét képező
SZT-1 és a 2. mellékletét képező SZT-2 jelű tervlap –normatartalma helyébe e rendelet
1. mellékletében (m-BSZA-1, m-BSZA-4, m-KSZA-2, m-KSZA-3) lehatárolt
telektömbök normatartalma lép.
3.§ Záró rendelkezés
E rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
Felsőörs, 2019. január

……

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2019. …… ………..
jegyző

I.

MELLÉKLETEK

TERVEZŐI NYILATKOZAT
Alulírott Németh Ferenc TT-1 19-0221 nyilatkozom, hogy jelen településrendezési terv
módosítás megfelel a felsőbb szintű jogszabályoknak és terveknek.
A terv az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.
(XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) 2013. január 1-től hatályos településrendezési tartalmi
követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készült.
Felsőörs, 2019. február 25.

