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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

A NIF Zrt. a Balatoni Bringakör tekintetében Balatonszepezd közigazgatási területén lévő, a Révfülöp 

utca és a Révfülöp közigazgatási határ közötti szakaszán a jelenlegi kerékpárút szélesítése mellett 

foglalt állást. A kerékpárút szélesítése csak a szomszédos telkek felé lehetséges, amely – nem az 

önkormányzat által lefolytatandó – kisajátítási eljárást feltételez, annak érdekében, hogy ezen területek 

állami tulajdonba kerülhessenek. A terület kisajátításhoz előzetesen a Településrendezési eszközök 

módosítása szükséges, amely a képviselő-testület döntése alapján, a Veszprémi Tervező Kft. 

költségvállalásával folyamatban van. 

 

A 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.198. pontja alapján a Balatoni Bringakör komplex 

fejlesztése nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül, így a 

Településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés 

a) pontja értelmében tárgyalásos eljárással lefolytatható.  

 

A Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja szerint a településrendezési eszköz egyeztetése 

tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy 

módosítása a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás 

megvalósítása miatt indokolt. A Korm. rendelet 2. § 4a. pontja értelmében a kiemelt fejlesztési terület 

az egy adott fejlesztés megvalósítása céljából, képviselő-testületi döntésben változásra kijelölt terület. 

 

A fentiek szerint részletezett tárgyalásos eljáráshoz tehát az is szükséges, hogy a beruházást 

Balatonszepezd Képviselő testülete is a község szempontjából kiemelt beruházássá nyilvánítsa. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Balatoni Bringakör komplex fejlesztése tárgyú beruházás 

tekintetében Balatonszepezd területén lévő, a Révfülöp utca és a 

Révfülöp közigazgatási határ közötti szakaszon a kerékpárút 

szélesítését a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) 

bekezdés c) pontja alapján kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja. 
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