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Polgármester Úr! 

 

Beadványom minden állítására sikerült a 158/2020. (XII.09) számú önkormányzati 

határozatában megválaszolnia, kizárólag a feltett kérdést nem. 

Kérem a T. Képviselő Testületet, szíveskedjenek megtárgyalni és határozatot hozni, hogy a helyi 

településrendezési eszközök előírásait mi módon lehet betartatni?  

„Amennyiben szabálytalanság történik, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási 

Hivatala jár el, jelenleg is zajlik több ilyen ügy, amelyet lakossági bejelentésre indítottak.”  – 

válaszolta. A hivatkozott hivatal nemrég küldte vissza az Alsóörsi hivatal által továbbított 

lakossági megkeresést azzal, hogy a bejelentő tegyen feljelentést.  

A helyi rendeletek betartatását nem a lakosságnak kellene feljelentésekkel elérni, hanem a 

polgármester hatáskörébe adott eszközökkel kellene azoknak érvényt szerezni! Kérdésem tehát 

újra: 

Alsóörs önkormányzata hogyan kívánja a településrendezési eszközök előírásait betartatni? 

Eljárásrend kialakításával? A lakossági bejelentés kivizsgálásával és a szabálytalanságok 

szankcionálásával?  Felszólítással, figyelmeztetéssel, feljelentéssel? Kérem, hogy a kérdésemet 

és felvetésemet a 2013. évi CLXV. törvényben foglaltak szerint, a közérdekű bejelentésekre 

vonatkozó eljárás szerint szíveskedjenek megtárgyalni, döntést hozni és megválaszolni. 

 

Az alábbiak csak reagálás a válaszukra, nem kérek rá reakciót. 

Korábbi levelemből idézek. Az elmúlt évek során több fórumon is elhangzott, Ön is többször 

megfogalmazta azt az igényt, hogy a településen állandó lakosként élők szeretnénk megőrizni 

annak falusias jellegét. Szeretnénk, ha Alsóörs elsősorban az itt élők lakhelye lenne, rendezett 

kistelepülés és csak másodsorban üdülőtelepülés. A jelenleg is folyó építkezések azonban 

teljesen más irányba mutatnak. És ebben Önök tevékenyen részt vettek, újabb és újabb 

területek beépítésre történő átminősítésével.  

„Területek átminősítésére az elmúlt időszakban nem kertült sor, csak abban az esetben, ha a 

központi szabályok változtak.” – állítja válaszában. Nem tudom, mit tekint elmúlt időszaknak, a 

HÉSZ-t elfogadása óta, azaz 2005-től 184 esetben módosították! Példák 2016-ból. 

133/2016.(VII.18.) önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy támogatja a 0122 hrsz-ú, a 0123 hrsz-ú és a 0117 hrsz-ú ingatlanok átminősítését falusias 

lakóterületté, a közút ésszerű kialakítása mellett a Rendezési Terv II. ütemének egyszerűsített 

eljárásában. Dobrosi Zsolt kérelmére 



134/2016.(VII.18.) önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy támogatja a helyi építési szabályzat és szabályozási tervről szóló 7/2005. (XI. 11.) sz. rendelet 

szerinti Vk-9 övezetben lakóépület elhelyezésének lehetővé tételét a felsőbb jogszabályokkal 

összhangban.  

Új építési övezeteket hoztak létre, mi ez, ha nem átminősítés?  További új övezetek  pl. az Üh-7, Lf-15, 

Lf-16, Lk-4 a HÉSZ-ben. 

Tárgy: Kérelem OTÉK-tól való eltéréshez Tisztelt Németh Zsolt Állami Főépítész Úr! Alsóörs Község 

Önkormányzata a 7/2005. (XI. 11.) rendeletében szereplő Üü-7 (üdülőházas üdülőterület) építési 

övezetben lehetővé kívánja tenni, hogy üdülőházas üdülőterületen lakó rendeltetésű épület is 

elhelyezhető legyen a következő rendelkezés helyi építési szabályzat 21. §-a történő beépítésével: „21. § 

(6)Az Üü-7 övezetben az /1/ és /5/ bekezdésben meghatározott építmények mellett elhelyezhető lakó 

rendeltetésű épület is.”   

A „nagybányász” üdülő területére új övezet kialakítása, lakóépület és 1/1-es szintterület beépítés az 

önkormányzat kérésére. 

https://www.alsoors.hu/files/Eloterjesztes/2016/1110/5.napirend.pdf 

 

Egyetlen év példái, hogyan is szolgálják ki az építtetők igényeit. 

 

Tarróné Gyarmathy Andrea 
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