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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 a 154/2015 (XII.16.) sz.
határozatával módosította.
A Szabályozási tervet és Helyi Építési Szabályzatot az önkormányzat 9/2015 (IV.16.) sz. rendelettel
fogadta el és a 32/2015 (XII. 18.) sz. rendelettel módosította.
2. A településfejlesztési döntés ismertetése
Felsőörs község Képviselőtestülete a jelen módosítás alapját képező településfejlesztési döntéseket az
42/2017.(04.19.) és 59/2017.(04.19.) SZ. határozatában 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 megtörtént, melyről jegyzőkönyv készült.
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
jelen dokumentációval kezdeményezte.
A 314/2012.(XI.8.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 45.§ (2) bekezdése alapján az eljárás rendjét
az Eljr. VI. Fejezete határozza meg. Ez alapján a településrendezési eszközök egyeztetése teljes
eljárás szerint zajlik, mely a tájékoztatások után a 38. § szerinti véleményezés jelen dokumentációval
folytatódik.
A módosítások jellege és súlya alapján az Eljr. 45.§ (2) a) pontban megfogalmazottak szerint, az OTÉK
2013. január 1-től hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának
alkalmazásával kívánja megvalósítani.
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 környezeti vizsgálattal kapcsolatos önkormányzati állásfoglalás ismertetése
Felsőörs Község településrendezési eszközeinek részleges módosítása során a környezeti vizsgálat
szükségességének megállapítására 2017. június 13-i dátumozású állásfoglalása került megküldésre,
melyre az érintett államigazgatási szervek megadták véleményüket, melynek figyelembe vételével

készült el a véleményezési anyag. Minden választ küldött szerv egyhangúlag elfogadta az
önkormányzat véleményét, azaz nem szükséges a vizsgálatot elvégezni.
5. A módosítások leírása
1. SZ. MÓDOSÍTÁS
Felsőörs 080/6-9 és 080/11-15 hrsz-ú beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági ingatlanok
belterületbe történő vonása és a korábban (2015 előtti szabályozás) hatályossal megegyező
területfelhasználású kertvárosias lakóterület visszaállítása. Az új lakóterület igazodik a környező
beépítéshez, így kertvárosi lakóterület kerül kialakításra, zöldterülettel. A beépítés, valamint az
építészeti megjelenés a szomszédos Bárókerti területhez illeszkedik. A Balaton törvényi 10% zöldterület
és a biológiai egyenérték biztosítása a területen belül történik.
2. SZ. MÓDOSÍTÁS
Felsőörs 1504/36 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési övezeti besorolás árutermelő
mezőgazdasági övezetből kertes mezőgazdasági övezetre (Mk-1) történő módosítása a szomszédos
ingatlanokhoz igazodva. Az ingatlan a Balaton törvényi M-2 övezetbe esik.
3. SZ. MÓDOSÍTÁS
A HÉSZ 49.§ (9) bekezdésének módosítása, mely az Üü övezetben épületek elhelyezésének
előírását a telekhatártól legalább 5 m előírás helyett az illeszkedés szabályai alapján kívánja
módosítani, mivel a meglévő épületek döntően 3 m-re helyezkednek el.

II. 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. A
Veszprém-Nagyvázsonyi-medence kistájban helyezkedik el. Meghatározó szomszédos települései
északon Szentkirályszabadja, nyugaton Veszprémfajsz, délen Lovas, Alsóörs, Paloznak, keleten
Balatonalmádi.
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.
A szabályozás módosítása után is a terv az OTrT-nek, a Balaton törvénynek és a BTSZ-nek
megfelelő marad.
A területrendezési tervvel való összhang igazolása:

A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az
Országgyűlés a 2003. évi XXVI. törvénnyel (a továbbiakban: OTrT) hagyott jóvá és többször
módosított. Az OTrT célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei terület felhasználásának
feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a
fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok,
értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.
A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák
és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe
vételével, azok pontosításával. Felsőörs területére a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési
Terve érvényes.
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/A. § (4) bekezdése
szerint „Az országos terület-felhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség
vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási szabályoknak a
település közigazgatási területére vetítve kell teljesülnie”.
Ez alapján jelen településrendezési terv módosítása során összhangot kell biztosítani a
településrendezési tervek és a 2000. évi CXII. Törvénnyel elfogadott Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Területrendezési Tervével (továbbiakban: BTrT, legutóbb módosítva a 2013. évi XLVII. Törvény
szerint) lehatárolt terület-felhasználási kategóriák és kiemelt térségi övezetek között.
Az OTrT 6. § (3) bekezdése szerint „Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó
szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük.”
Ez alapján jelen településrendezési terv módosítása során összhangot kell biztosítani a
településrendezési tervek és az Országos Területrendezési Tervvel (OTrT) és a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet Területrendezési Terve (BTrT) által lehatárolt terület-felhasználási kategóriák és
kiemelt térségi övezetek között.
Az OTrT legutóbbi, 2014. január 1-jétől érvényes módosítása alapján (OTrT 31/B. § f) pontja
szerint): „azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési
terv alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrendezési
eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell
alkalmazni.”
1.1. Az Országos Területrendezési Tervvel való összhang vizsgálata
Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) következő övezetei nem érintik a települést:
Kiváló termőhelyi adottságú szántó területek övezete
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete
Nagyvízi meder és a Vásárhelyi terv területének övezete
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete.
Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) következő övezetei érintik a települést:
Országos ökológiai hálózat övezete
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Kiváló adottságú erdőterület övezete

Az OTrT szerkezeti tervén a módosítások területei a települési és a mezőgazdasági térségbe
tartoznak.

A település igazgatási területét érinti, de a módosítások területét nem érinti az OTrT 3/4 Kiváló
termőhelyi adottságú erdőterület övezete és az OTrT 3/1 Országos Ökológiai Hálózat övezete.

A település igazgatási területét érinti, és minden módosítás területét érinti az OTrT 3/5
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete.

A település igazgatási területét érinti, és az összes módosítás területét érinti az OTrT 3/7 országos
vízminőség-védelmi terület övezete.

1.2. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervével való összhang vizsgálata
A BTSz 22/A § szerint „A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervében lehatárolt kiemelt
térségi övezeteket a településszerkezeti terv készítése során a településrendezési eszközökről szóló
jogszabály szerinti megalapozó vizsgálatban és alátámasztó javaslatban, a településrendezési
eszközök készítése során a kiemelt térségi övezetek területi érintettségével kapcsolatosan külön
jogszabály szerint állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek állásfoglalása alapján, a
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény előírásai szerint kell lehatárolni.”
Az övezetek lehatárolása megtörtént. A módosítás érinti a Mezőgazdasági térséget és az M-1
övezetet.
Ennek igazolását mellékeljük a leíráshoz.
A BTrT következő övezetei nem érintik Felsőörs községet (Btv tervlapszám szerint):
4/1. sz. melléklet a puffer terület övezete (Ö-3)
4/3. sz. melléklet a világörökség és világörökség várományos terület övezete (T-3)
4/5. sz. melléklet a szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (L-1)
4/6. sz. melléklet az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1)
4/7. sz. melléklet a térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (R-1)
4/7. sz. melléklet az ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezete (R-2)
4/9. sz. melléklet a földtani veszélyforrás terület övezete (P-1)
4/11. sz. melléklet a tómeder övezete (D-1)
4/11. sz. melléklet a felszíni vízminőség-védelmi terület övezete (F-1)
4/12. sz. melléklet a térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete
(H-1)
4/13. sz. melléklet a gazdasági terület övezetét (U-2)
4/14. sz. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (M-3),
4/15. sz. melléklet a turisztikai fejlesztési terület övezete (Ü-1)
4/16. sz. melléklet a kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (K-1)
A BTrT következő lehatárolt övezetei nem érintik a módosuló területeket (Btv tervlapszám
szerint):
4/1. sz. melléklet a magterület övezete (Ö-1)
4/1. sz. melléklet az ökológiai folyosó övezetéről (Ö-2)
4/13. sz. melléklet az általános mezőgazdasági terület övezete (M-1)
4/13. sz. melléklet az erdőterület övezete (E-1)
4/13. sz. melléklet az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (E-2)
4/14. sz. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (E-3)
4/15. sz. melléklet a szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (C-1)

A BTrT következő lehatárolt övezetei érintik a módosuló területeket (Btv tervlapszám szerint):
4/2. sz. melléklet a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1)
ÉRINTETT MÓDOSULÓ 2.
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.

4/4. sz. melléklet a történeti települési terület övezete (T-2)
ÉRINTETT MÓDOSULÓ 1.
TERÜLET SZÁMA:
TELEPÜLÉSRENDEZÉSRE
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

ÖSSZHANG IGAZOLÁSA:


a helyi építési szabályzatban és a helyi építészeti örökség védelméről szóló
rendeletben - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - meg kell határozni, és
elő kell írni a látványvédelmet, a településkép-védelmet, a zöldfelületek fejlesztését, az
épületek paramétereit, az építmények helyi építészeti hagyományokhoz illeszkedő
megjelenését meghatározó előírásokat és a helyi építészeti hagyományoknak
megfelelő építési anyagok használatát;

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;

új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint
hulladékártalmatlanító és hulladékátrakó állomás nem létesíthető.


A módosuló terület a településrendezésre vonatkozó előírásoknak
megfelel. A régészeti örökségvédelmi hatásvizsgálat elkészült, csatolásra került.

4/8. sz. melléklet a felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1)
ÉRINTETT MÓDOSULÓ 1.
TERÜLET SZÁMA:
TELEPÜLÉSRENDEZÉSRE
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

ÖSSZHANG IGAZOLÁSA:


korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív
mezőgazdasági termelés folytatható;

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 módosuló területek a településrendezésre vonatkozó előírásoknak
megfelelnek.

4/10. sz. melléklet a vízeróziónak kitett terület övezete (P-2)
ÉRINTETT A MÓDOSULÓ 2.
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 települési terület övezete (U-1)
ÉRINTETT A MÓDOSULÓ 1.
TERÜLET:
TELEPÜLÉSRENDEZÉSRE
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

ÖSSZHANG IGAZOLÁSA:


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;

új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki;

az új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz kell
igazodni;

a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és
korszerűsítésének lehetőségét e törvény szabályozási előírásainak figyelembevételével
a helyi építési szabályzatban kell meghatározni;

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.



A módosuló terület a településrendezésre vonatkozó előírásoknak
megfelel.

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

A 4. sz. módosítás nem okoz releváns változásokat sem az OTrT, sem a BTSZ tekintetében.

A szabályozás módosítása után is a terv a Balaton törvénynek és a BTSZ-nek megfelelő marad. Az
érintett övezetek lehatárolása megfelel a törvényi előírásoknak. A lehatárolásokat nem kell
módosítani.
1.5. A hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
1.5.1. A hatályos településfejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai
A hatályos koncepció Felsőörsre 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 kezdeményezéséből indultak.
1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök:
A településfejlesztési koncepciót 2003-ban fogadták el.
A Településszerkezeti tervet a 41/2015.(IV.13.) sz. határozattal fogadták el és a 154/2015 (XII.16).
sz. határozattal módosította.
Felsőörs Község Képviselő-testülete a jelen módosítás alapját képező településfejlesztési
döntéseket az 57/2016.(05.30.) SZ. határozatában fogalmazta meg. A partnerségi egyeztetés
szabályait szintén ebben a határozatban pontosította.
A Szabályozási tervet és Helyi Építési Szabályzatot az önkormányzat 9/2015 (IV.16.) sz. rendelettel
fogadta el és a 32/2015 (XII. 18.) sz. rendelettel módosította.
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai,(a szerkezeti terv leírásában)
A Településszerkezeti tervet és leírást a képviselőtestület a 41/2015.(IV.13.) sz. határozattal
fogadta el és a 154/2015.(XII.16.) sz. határozattal módosította.
A jelen eljárásban szereplő módosítások alapján változik a Településszerkezeti terv és a külterületi,
illetve belterületi szabályozási tervlap, továbbá a HÉSZ és az alátámasztó munkarészek (a BTSZ
övezeti lehatárolások).
1.7. A település társadalma
1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi
viszonyok, életminőség
A település tradicionálisan a mezőgazdálkodásra, borászatra épült korábban, melyet később
kiegészített a turizmus. A 20. században a környékbeli iparosítás következtében a lakosság
foglalkoztatottsága átalakult, átrétegződött. A lakosok a balatonfűzfői, balatonfüredi, veszprémi
üzemekbe és más munkahelyekre jártak át.
1.7.2. Térbeli társadalmi rétegződés
A társadalmi rétegződés (fizikai- és szakmunkások-mezőgazdasághoz értők) segíti a fejlesztést.
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők
A települési identitást erősíthetik a hagyományos épület megjelenések.
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 közvetve 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 szelíd turizmusra és a borászatra, borturizmusra 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.
1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
A módosítások a zöldfelületi rendszert csak kis mértékben érintik, mivel a kötelező zöldterület és
zöldfelület kialakításán kívül a települést meghatározó jelentős zöldfelületi elem nem alakul ki.
1.14. Az épített környezet vizsgálata
1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata
A módosítás a település szerkezetét egyedül az 1. sz. módosítás területén változtatja meg.
Mezőgazdasági területfelhasználásból kertvárosias lakó területfelhasználásra módosítja, mely
azonban megfelel a felsőbbszintű terveknek.
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
A módosítással érintett területeken a telekstruktúra relevánsan nem változik. Új telkek a
meglévőkhöz, a település jellegéhez igazodnak.
1.14.4. Az épületállomány és környezetének geodéziai felmérése
A módosítások semmilyen változtatás nem kívánnak meg geodéziailag.
1.14.5. Az építmények vizsgálata
1.14.5.2. Beépítési jellemzők
A beépítési jellemzőket érzékelhetően nem változtatja meg. Az eddigi lehetőségnél több épület válik
lehetővé a 1. sz., és 2.sz. módosítás révén.
1.15.6. Az épített környezet értékei
A meglévő épített környezeti értékekre nincsenek releváns hatással a módosulások. Azonban az új
beépítések előtt az örökségvédelmi hatástanulmányban előírt régészeti tevékenységeket el kell
végezni és csak azok eredményeinek függvényében lehet beépíteni az egyes ingatlanokat.
1.15.2. Közúti közlekedés
A módosítások területe jelenleg is meglévő közutakról megközelíthetőek. Az új beépített területek
kialakításával a közlekedésben is várható kisebb változás. A forgalom a módosításokkal relevánsan
nem változik.
1.15.5. Parkolás
A telken belüli parkolás eddig és ez után is megoldott lesz.
1.16. Közművesítés
A módosítással érintett területeken a szükséges közmű kiépített, illetve kiépíthető.
1.17. Környezetvédelem
A település talajára a vályog mechanikai összetételű barna erdőtalaj, barnaföld és rendzina
jellemző, melyekről elmondható hogy sekély termőréteget alkotnak, így a talajok vízháztartása
sérülékeny. Földtani veszélyforrások nincsenek. Felsőörs teljes közigazgatási területe a Balaton
vízgyűjtőjéhez tartozik.
Felszíni és felszín közeli víz nem található. A levegő tisztaságát a településen áthaladó, nyáron
jelentősebb forgalommal is bíró 7219. j. számú mellékút forgalma, illetve 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.
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. sz. és a 2. sz. módosítás területe érinti. Az 1. sz. módosítással
beépítésre szánt terület kerül kijelölésre. Az általános mezőgazdasági területfelhasználásból
kertvárosias lakó területfelhasználás, valamint erdő és közpark területfelhasználás kerül
kialakításra. A 2. sz. módosítással általános mezőgazdasági területfelhasználásról kertes
mezőgazdasági területfelhasználásra változik.
A belterületi szabályozási tervlapot az 1. sz. módosítás érinti, míg a 2. sz. módosítás a külterületi
szabályozási tervlapot.
Új övezet a HÉSZ-ben nem kerül szabályozásra, a meglévő övezetek az 1. és 2. sz. módosításnál
nem változnak.
A vizsgált tényezők jelentős hatással egymásra nincsenek, mivel a korábbi (2015 előtti)
szabályozáshoz hasonló, de attól környezetileg kedvezőbb kerül kialakításra. Elkerülhetetlen
azonban az örökségvédelmi hatástanulmányban előírt előzetes régészeti vizsgálat, mely eldönti,
hogy mely területrész építhető be a teljes területen. E nélkül építési és terepalakítási tevékenység
nem végezhető

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
A helyzetelemzés eredményeinek értékelése
A felsőbb szintű jogszabályok, a terület adottsága, hagyományai mind lehetővé teszik a tervezett
fejlesztéseket, szabályozásokat, amennyiben elkészül az örökségvédelmi hatástanulmányban előírt
előzetes régészeti vizsgálat és annak eredménye lehetővé teszi a beépítést.
Kedvezőbb utcakép, településkép, beépítés, új funkciók alakulnak ki, mely a település további
fejlődését elősegít.
A terület gazdaságilag is optimálisan lesz kihasználva, biztosítva a fenntartható telekgazdálkodást
és a gazdálkodást.
Új települési bevétel keletkezik.
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 Szerkezeti Tervlapot az 1. sz. és a 2. sz. módosítás területe érinti. Az 1. sz. módosítással
beépítésre szánt terület kerül kijelölésre. Az általános mezőgazdasági területfelhasználásból
kertvárosias lakó területfelhasználás, valamint erdő és közpark területfelhasználás kerül
kialakításra. A 2. sz. módosítással általános mezőgazdasági területfelhasználásról kertes
mezőgazdasági területfelhasználásra változik.
1.1.1.1. A beépítésre szánt lakóterület kis mértékben nő. Új beépítésre szánt terület az 1. sz.
módosítás területén alakul ki, 9850 m2 nagyságban.
1.1.1.2. A beépítésre szánt lakóterület a korábbi 2015 előtti szabályozási és szerkezeti tervhez
hasonlóan történik, de attól környezetileg kedvezőbb módon zöldterület és erdőterület
kiszabályozásával együtt. A településközponti vegyes területen nincs változás. A külterületen pedig

egy kisebb területen a BTSZ-nek megfelelő helyen eddigi általános mezőgazdasági
területfelhasználás változik a körülötte lévő kertes mezőgazdasági területfelhasználásúra.
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 nem változnak. A szükséges régészeti örökségvédelmi hatástanulmány elkészült.
1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása
A módosítások közül az 1. sz., valamint a 2. sz., érinti a településszerkezeti tervlapot.
1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek
bemutatása.
A minimális településszerkezeti változás a felsőbb szintű tervekkel teljes összhangban van.
(Balaton Törvény U-1 és M-2 övezeteivel). A nevezett és 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 nem változik, a tájszerkezet változatlan marad, kivéve az 1.
módosítás területét, mely azonban szervesen illeszkedik a szomszédos terület
területfelhasználáshoz és építészeti kialakításához. A módosítást a BTSZ érintett övezeti tervlapjai
is lehetővé teszik.
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 nem érintik. Az épületek szélességi
és magassági korlátozások miatt csak a szomszédos területekhez igazodva valósulhatnak meg, így
zavaró változást nem eredményeznek. Ezt erősíti, hogy az átlagos telekméret sem tesz lehetővé
számosabb nagyobb épület megjelenést.
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 tervezési területen újonnan beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, ezért igazolásra kerül, hogy
biztosított-e a közigazgatási területen a biológiai aktivitásérték szintentartása. Az újonnan beépítésre
szánt terület kijelölésével párhuzamosan, egyes mezőgazdasági területek közkertté, valamint
erdőterületté való átsorolása történik a BAÉ szintentartása érdekében. Az újonnan beépítésre szánt
terület BAÉ változása (csökkenése) és a kompenzációnál figyelembe vehető területek jelenlegi és
tervezett területhasználat következtében kialakuló BAÉ változás a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 1.sz.
melléklet 2.táblázata alapján került kiszámításra. Az eredményeket a következő táblázat tartalmazza:

jelenlegi állapot

tervezett állapot

Módosuló
terület
sorszáma

terület mérete
(ha)

jelenlegi terület- Értékhasználat
mutató

biológiai
aktivitás
érték

tervezett
területhasználat

értékmutató

biológiai
aktivitás
érték

-

0,985

Má-ko

3,7

3,644

Lke

2,7

2,659

0,124

Má-ko

3,7

0,459

Zöldterület 3
ha alatt
6

0,744

0,132

Má-ko

3,7

0,488

Ev

1,188

ÖSSZESEN:
1,241
ÉRTÉKKÜLÖNBÖZET:

9

4,591

4,591
+0,000

A számítások alapján az újonnan beépítésre szánt területek kijelölése ellenére Felsőörs
közigazgatási területén – a zöldterület kompenzációval – a biológiai aktivitás érték
szintentartása biztosított.
A változások utáni egyenleg: +0,00 azaz nem változik a biológiai egyenérték.
2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslata
A módosítások a zöldfelületi rendszert kis mértékben érintik, mivel a kötelező zöldfelület
kialakításán és a biológiai aktivitási érték szinten tartását biztosító véderdőn kívül a települést
meghatározó jelentős zöldfelületi elemeket nem érinti.
2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása
A zöldfelületi ellátottság a felsőbbszintű jogszabályi előírásoknak megfelelő lesz, a
módosításokkal területe nő.
2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok
A zöldfelületi rendszer relevánsan változatlan marad. Az intenzív zöldfelületek árnyékoló,
szélfogó szerepe a legfontosabb, de esztétikai, látványvédelmi szerepük is fontos.
3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
3.1. Közúti hálózati kapcsolatok a hatályos szabályozási és szerkezeti tervnek megfelelően
megoldottak ill. a szabályozási vonalakon belül fejleszthetők.
3.2. Főbb közlekedési csomópontokat nem érint a változás.
3.3. Belső úthálózat
Belső úthálózatot relevánsan nem érinti a változás. Az új beépítésre szánt területek úthálózata a
fejlesztéssel kiépül.
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 eddig is telken belül volt megoldható, mely továbbra is
megmarad.

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
A település közműhálózata kiépített, több módosítással érintett területen szükséges a közmű
kiépítése. (újonnan beépítésre szánt terület, új lakóépületek elhelyezésére alkalmas övezet)
5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
A módosítási javaslatok nem okoznak változást a környezeti hatásokban, környezeti
feltételekben a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és
rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában sem. Az új lakóterületet a nyugatról határoló
Natura terület felé egy véderdősáv választja el, hasonlóan a déli külterülettől. Így jelentős táji és
természeti hatások nem várhatók. Területük már eddig is a szükséges infrastruktúrával kiépített
volt.
6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA
Az 1.2. pontban leírtak érvényesek jelen pontra is.
A módosítás a település térszerkezetét és jellegét nem érinti.
7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
Az érintett terület nagysága:
1,2416 ha
Tervezett funkció:
Kertvárosias lakóterület kialakítása, az ehhez szükséges feltételek
megteremtésével.
A tervezett épületek: A szomszédos terület, a Bárókert beépítéséhez igazodva,
kertvárosias lakóterület, oldalhatáron álló beépítéssel.
A tervezett épületek magassága: Az építménynek a legnagyobb épületmagassága 4,5 m.
Más jellegű változás nem történik.
8. BEÉPÍTÉSI TERV
A településrendezési eszközök módosítása után, vagy azzal egy időben a szükséges
telekalakítást kell elvégezni. A tervezési terület beépítésre szánt területté változik, korlátozott
általános mezőgazdasági területből (Má-ko övezet), kertvárosi lakóterületté (Lke övezet)
módosul.
A Balaton Törvény 18. § (1) pontja szerint „A települések beépítésre szánt területeinek
növelésekor a területnövekmény legkevesebb 10%-ának megfelelő, 50%-ban azzal
településszerkezeti kapcsolatban lévő közhasználatú zöldterületet kell biztosítani.” Ennek
alapján a tervezési terület legalább 10%-ának közhasználatú zöldterületnek kell lenni, azaz
legalább 0,124 hektárnak. A Fenyves utca mellett (080/10 hrsz-től délre), a telkek elején
összesen 0,124 hektár (10%) nagyságú területen kerülne kialakításra közkert, Zkk övezet.
A biológiai aktivitásérték szintentartása miatt azonban a zöldterületet még így is növelni kell,
mert a 10%-nyi zöldterülettel még nem biztosított a szintentartás. Így további 0,132 hektárnyi
terület védelmi erdőterületté, Ev övezetté kerülne kialakításra, mely a tervezési terület déli
határa mentén a 080/15 hrsz-ú telken, valamint a terület nyugati határában helyezkedne el.
9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
A módosítások az önkormányzat és az egyeztető szervezetek véleményei alapján nem
környezeti értékelés köteles.

III. HATÁROZAT TERVEZET

…../2018.(.….) sz. önkormányzati határozat
Felsőörs község Önkormányzat Képviselő Testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7.§-ának (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján
2017. ……………………..-i hatállyal Felsőörs község településszerkezeti tervét a jelen
határozat 1. sz. mellékletét képező m-Sze tervlapon szereplő változások és a 2. sz. melléklet
leírása szerint módosítja.
1. sz. melléklet: Felsőörs község módosított településszerkezeti terve (m-SZE jelű terlap)
2. sz. melléklet: Felsőörs község településszerkezeti terv leírás kiegészítése
Felsőörs 080/6-9 és 080/11-15 hrsz-ú beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági
ingatlanok belterületbe történő vonása és kertvárosias lakóterület területfelhasználásra
módosítása, valamint területe min. 10%-ának megfelelő nagyságú zöldterület
kialakításával és a biológiai egyenérték megőrzésére 1320 m2 véderdő kijelölésével.
Felsőörs 1504/36 hrsz-ú ingatlan általános mezőgazdasági területfelhasználásról kertes
mezőgazdasági területfelhasználásra módosítása.

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

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

IV. RENDELET TERVEZET
Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2018.(………..) önkormányzati rendelete
Felsőörs Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
9/2015. (IV.16.) 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 Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztálya, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága, a
Veszprém megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és
Járványügyi Osztálya, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési hatóság Légügyi
Hivatala, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztálya, Veszprém Megyei
Kormányhivatal Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási
Főosztály Útügyi Osztálya, a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt
Beruházásokért Felelős Államtitkárság Kulturális Örökségvédelmi Főosztály, Nyilvántartási
Hatósági Osztálya, 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, Budapest Főváros Kormányhivatala Kormánymegbízott valamint a
szomszédos önkormányzatok véleményének kikérésével és 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 szóló 9/2015.(IV.16.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R) 49.§ (9) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(9) Üdülőházas területen épület a szomszédos ingatlanokhoz igazodva, de a
telekhatártól legalább 3 m-re helyezhető el.
2.§ Záró rendelkezések

(1) A R 1. mellékletét képező SZT-1 tervlap normatartalma helyébe – az m-SZT-1 jelű
tervlap módosuló területek tömbjének e rendelet 1. mellékletében lehatárolt telektömb
normatartalma lép.
(2) A R 2. mellékletét képező SZT-2 tervlap normatartalma helyébe – az m-SZT-2 jelű tervlap
módosuló területek tömbjének e rendelet 2. mellékletében lehatárolt telektömb normatartalma
lép.
(3) A rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Szabó Balázs
polgármester

Dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2018.
Dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző
megbízásából:
Dr. Könczöl Gábor
kirendeltségvezető

V.

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, 2018. március 12.
……………………………
Németh Ferenc

