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Előterjesztés 
 
Tárgy: Tarróné Gyarmathy Andrea ismételt közérdekű bejelentésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mellékelt beadványra az alábbi választ javaslom nyújtani: 

A 312/2012. (XI.08.) kormányrendelet 58. szakasza alapján az építésfelügyeleti hatóság jár el a 

jogszabályoktól eltérő építkezések ügyében.  A 343/2006. (XII.23.) kormányrendelet 3. szakasza 

alapján ez a hatáskör a megyei kormányhivataloknál van. Alsóörsön az illetékes a Balatonfüredi Járási 

Hivatal. 

Tehát, mint már írtuk, önkormányzatunk jogalkotó e témában, a jogalkalmazást előbb említett 

szervezet végzi. 

A Településképi rendelet 34. szakasz 1. bekezdése szabályozza, mely esetekben van lehetőség 

településképi kötelezési eljárás megindítására. 

Az alábbi felvetésekre, amelyekre levélíró nem kér reakciót, ellentétben Tarróné Gyarmathy Andrea 

kinyilatkoztatott véleményével az alábbiak felelnek meg a valóságnak: 

- Továbbra is fenntartom korábbi válaszomat: az önkormányzat a jelzett időszakokban nem 

döntött területek beépítésre történő átminősítéséről! 

- Nem felel meg a valóságnak, hogy 184 esetben módosítottunk a Helyi Építési Szabályzatot. 

- A hivatkozott 2016. évi módosítás tervezőpartnerünk által készített előterjesztés szó szerint az 

alábbi: „ Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre”. 

- Dobrosi Zsolt kérelmére (2016.) a képviselő-testület a HÉSZ módosításával a K-ÜT övezetet 

LF-16 övezetre módosította, amellyel a korábbi 35 % beépítési lehetőséget 15 %-ra 

csökkentette, így kettő helyrajzi számon ( 10.192 m2-en) összesen 4 db épület jelent meg. 

- A Pelso kemping esetében (VK-9) a központi szabályoknak megfelelően történt a módosítás, 

de itt sem jelöltünk ki új építési területet. 

- Övezeti módosítások esetén, a szakhatóságok és a lakosság bevonásával a 

településfejlesztési koncepcióban foglaltakat figyelembe véve az adott helyzetnek 

megfelelően, felelősen döntöttünk. 

- ÜÜ-7: „ nagybányász” 2016. évi módosításakor nem került változtatásra szint emelés 

lehetősége. 

- Az önkormányzat nem az építtetők igényét szolgálja ki kizárólag, hanem a partnerség 

jegyében, szakembereink bevonásával és jó szándékkal mindig a legmegfelelőbb döntést 

hozta, a változó körülményekhez igazodó szabályok alkotásával és erre törekszik a jövőben 

is! 

                                       Tisztelettel:    

Hebling Zsolt  polgármester 


