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BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK
Nagylengyel község helyi lakosa kezdeményezte a község településrendezési eszközeinek módosítását. A
módosítás két területrészt érint: az egyik a tó környezetében található 062/4, 059/13, 059/19 és 059/21
hrsz-ú telkek felhasználásával különleges rendezvénytér kialakítása és hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületek építése céljából, a másik pedig a 080/12 hrsz-ú telkek felhasználásával erdőtelepítés céljából.
Nagylengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a projekt megvalósítását, s ennek
érdekében elhatározta, hogy módosítja településrendezési eszközeit:

A beruházó újabb ingatlanok fejlesztését is elhatározta, aminek következtében a belterületi 182/49 és
182/48 hrsz-ú telkek, valamint a beékelődő, már lakóterületbe sorolt 060/22 hrsz-ú telek övezeti besorolás
módosítása és a közöttük meglévő közút szélesítése szükségessé vált.
Erre vonatkozóan a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
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A hatályban lévő településrendezési eszközök:
− településszerkezeti terv: 27/2007. (VII. 25.) Kt. határozattal elfogadva
− helyi építési szabályzat és szabályozási terv: 8/2007. (VII. 25.) Önk. rendelettel elfogadva
Bár a helyi építési szabályzat a belterületre vonatkozóan 2014. évben a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. (a továbbiakban: Eljr.) jelmagyarázata és tartalmi követelményei szerint felülvizsgálatra került, az eredeti rendelet módosításaként
lett elfogadva. A településszerkezeti terv szintén felülvizsgálatra került 2014-ben az Eljr. alapján, és új
tervlapként lett elfogadva, a 61/2014.(X.30.) sz. Kt. határozat mellékleteként. Miután a településrendezési
eszközök nagyobb része a 2007-es eredeti tervek módosításaként kerültek elfogadásra, ezért a tervdoku-

5

mentációt az Eljr. 45/A. § (2) a) pontjának megfelelően az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án
érvényes településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készítjük.
A tervdokumentáció egyeztetése az Eljr. 32. § (6) c) bekezdése alapján tárgyalásos eljárásban történik.
Az egyeztetési és elfogadási eljárást ennek megfelelően az Eljr. 42. § előírásai alapján folytatjuk le.
Nagylengyel Község Önkormányzata a partnerségi egyeztetést a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
5/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint - a fennálló veszélyhelyzetben hozott jogszabályok rendelkezéseinek betartásával - folytatja le.
A tervdokumentáció egyeztetési és elfogadási eljárásában Nagy-Kovács Janka okl. településmérnök működött közre települési főépítészként. Az általa elkészített főépítészi feljegyzést alább csatoljuk.
A tervezési munka végzéséhez az önkormányzat megkérte a hiteles térképállományt a Lechner Tudásközponttól. Adatszolgáltatás száma: 2422
Örökségvédelmi érdekeket nem érint a tervezett módosítás, ezért örökségvédelmi hatástanulmány készítésére nincs szükség.
A tervdokumentáció kidolgozásához – az Elj. 41. § (1) bekezdése alapján – megkértük az érintett államigazgatási szervektől az Eljr. 9. mellékletében meghatározott, és a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerinti adatokat. Az adatszolgáltatásokat a dokumentáció tartalmazza.
főépítészi feljegyzés

Egyeztetési eljárás során beérkezett vélemények

Eljr. 37. § szerinti véleményezési szakasz
Véleményező megnevezése
1.

Zala Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda
üi.sz.: ZA/010/58-2/2022.

2.

Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Osztály
üi.sz.: ZA/KTO/00303-3/2022.
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
üi.sz.: 0540-004/2022
Országos Vízügyi Főigazgatóság

3.
4.
5.
6.

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
üi.sz.: 37000/99-1/2022.ált.

7.
8.

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
ITM Közlekedési Hatóság

9.

Vélemény

Ismerteti a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó általános
szabályokat.
Véleményt nem adott.

A vízgazdálkodási tárgyú
jogszabályokra kell figyelemmel lenni,
és betartani az azokban foglaltakat.
Tájékoztatást ad az iparbiztonsági, a
polgári védelmi és tűzvédelmi követelményekről.
-

-
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10.
11.

ITM Közlekedési Hatóság Légügyi Felügyeleti Hatósági
Főosztály
HM Állami Légügyi Főosztály
üi.sz.: 1015-2/2022/h

12.

Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
üi.sz.: ZAT/ÚO/00087-2/2022.

13.

Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
üi. sz.: 18014/2022.

14.

15.

Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály
üi.sz.: ZAG/030/00589-2/2022

Az adott területre vonatkozólag különös követelményeket, a településrendezési eszközök
tartalmi követelményeivel kapcsolatos különös elvárásokat és az adott
területet érintő
ágazati elhatározást nem fogalmazok
meg.
A település szabályozásának módosításához a módosított területek kapcsán a feltáró utakat, közlekedési infrastruktúrát kérem kidolgozni (OTÉK
26.§). A közlekedési létesítmények
tényleges létesítéséhez Hatóságom
engedélye szükséges. Az ingatlanterületek közelében személygépkocsi
várakozóhelyeket saját területen belül kell biztosítani.
A végleges véleményem kialakításához kérem mellékelni a változással
érintett területek közlekedési munkarészek (mintakeresztszelvények is)
legalább 1:2000 méretarányú térképi
ábrázolásának papír formátumban
való benyújtását hatóságomhoz!
A terv közlekedési munkarészét
tervezői jogosultsággal rendelkező
tervező készítheti.
A tervezés során az utak és csomópontok helyigényét a távlati forgalmi
igények alapján kell meghatározni.
Az egyeztetésbe az illetékes és érintett közlekedési szerveket is kéri bevonni.
-

A tervezett módosítások átlagosnál
jobb minőségű földet is érintenek, így
a szántó művelési ág 2. és 3. minőségi osztály (059/13, 059/21, 080/3
és 080/12 hrsz). A 059/13, 059/21
hrsz-ú földrészletek rendezvénytér létesítését szolgálnák, a 080/10 és
080/12 hrsz-ú ingatlanokon pedig
parkoló és közjóléti erdő kialakítására
kerülne sor. Az átlag feletti minőségű
földrészletek vonatkozásában kérem
a tervek átgondolását, hogy azok
megfeleljenek a Tfvt. rendelkezéseinek.
Nagylengyel Község településrendezési terveinek módosításához az Or-
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16.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
üi.sz.: 1024-2/2022.h

17.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
üi. sz.: 20000-700/80-1/2022.hr.
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti
Osztály
üi.sz.: SZTFH-BANYASZ/123_2/2022

18.

19.
20.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Zala Megyei Önkormányzat
üi.sz.: T/19-15/2022.

szágos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott, erdőtervezett erdők szabad rendelkezésű erdők elhelyezkedését és rendeltetését, ill. a kiváló termőhelyi adottságú erdőket az e-mailen megküldött digitális állományok
tartalmazzák
Lakó- és egyéb kivett terület kialakítása céljából belterületbe vonni, ill.
termelésből kivonni erdőt csak kivételes esetben, a közérdekkel összhangban lehetséges, és a kidolgozandó
munkarészekben az erdők beépítésre,
igénybevételre történő tervezését az
erdő-igénybevétel kivételességét és
közérdekkel fennálló összhangját alátámasztó indoklással kell ellátni.
A tárgyi módosítás a honvédelem érdekeit nem érinti, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi
feladatai végrehajtása biztosított,
ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.
Határrendészeti szakterületet érintő
kérdésben javaslattal nem élek.
A napjainkig megvalósult és részletező ásványi nyersanyag kutatások –
a település alatti rétegsorozat jelentős vastagságú és folyamatos területi
elterjedése ismeretében – a változtatási szándékkal érintett földrészletekre nem terjedtek ki, így a településrendezési eszközök módosítása
gazdaságföldtani érdekeket nem sérthet. A változtatási szándékkal érintett
földrészletek nem szerepelnek a korábban megmutatkozott és felvételezett gravitációs tömegmozgásokat,
valamint földtani veszélyforrásokat
összegző aktuális kataszterekben. A
természetes helyzetű és állapotú kőzettérben nem ismert olyan állapotváltozásokra alkalmas közbetelepülés, amelynek jelenlétéhez állékonysági, vagy stabilitási probléma kötődhetne.
Kérem, hogy a településrendezési
eszközök módosítása, felülvizsgálata
során a megyei tervdokumentumokban foglaltakhoz való illeszkedését
szíveskedjék biztosítani.

2/2005. (I. 11.) Korm. rend. szerinti nyilatkozatok
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1.

2.
3.
4.

Véleményező megnevezése

A környezeti értékelés elkészítését
szükségesnek tartja-e?

Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Osztály
üi.sz.: ZA/KTO/00303-3/2022.
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
üi.sz.: 0540-004/2022

Nem

5.
6.

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Zala Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda
üi.sz.: ZA/010/58-2/2022.

7.

Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály
üi.sz.: ZAG/030/00589-2/2022
Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály
Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti
Osztály
üi.sz.: SZTFH-BANYASZ/123_2/2022
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

8.
9.
10.

11.

Állásfoglalást a rendeletben foglaltak
alapján nem áll módunkban kiadni.
Az Igazgatóság nem szerepel az állásfoglalás kiadásra kötelezett, a rendelet mellékleteiben felsorolt, a környezet védelméért felelős szervek listájában.
Nem
A tervezett közösségi-turisztikai
funkció, az intenzívebb területhasználat és az utcakép feltárulása szempontjából lényeges, hogy az új beépítés esztétikus kialakítású legyen,
illeszkedjen a településképbe és természeti-táji környezetbe.
Nem

Nem

-
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1. A település és a tervezési terület elhelyezkedése
A település elhelyezkedése Zala megyében

Nagylengyel község Zala megyében, a Zalaegerszegi járásban, a Zalai-dombság területén, a Göcsejben. Nagylengyel Zalaegerszegtől délnyugatra, a Göcsej kapujában terül el. A településen végighúzódik a Zalaegerszegtől Gellénházán és Petrikeresztúron át Nováig vezető 7401-es út, amelyből itt ágazik ki a 7407-es út Babosdöbréte-Rám és Teskánd felé. Megközelíthető még a község
Zalaegerszeg-Bazita/Alsóerdő felől is. Környékén nagy kiterjedésű szőlőhegyek és erdők találhatóak, helyenként 280 méteres tengerszint feletti magasságot elérő dombokkal. (forrás: hu.wikipedia.org)

Nagylengyel földrajzi elhelyezkedése Zala megyében (forrás: GoogleMaps)
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A tervezési terület elhelyezkedése a település közigazgatási területén belül, a meglévő állapot vizsgálata
A módosítással érintett területek a belterületen, valamint a belterület szomszédságában találhatók. Az 1.
tervezési terület a meglévő tó mellett, két belterületi településrész között fejkszik. Ennek belterületbe
sorolása is tervezett. A 2. tervezési terület a keleti belterületi határ szomszédságában található. A 3.
tervezési terület a sportpálya déli szomszédságában, belterületen.

A módosítással érintett területek elhelyezkedése

Az módosítás jelenleg beépítetlen, külterületi földrészleteket is érint. Ezek ingatlan-nyilvántartás szerinti
művelési ága a következő:

Hrsz

062/4

062/16

059/13

059/19

059/21

059/4

080/12

080/10

060/22

művelési
ág
minőségi
osztállyal

rét 3
kivett
víztározó

szántó 1

szántó 2

rét 4

fásított
terület 7
rét 3

fásított
terület
7
rét 3

szántó 3

szántó 3
erdő 4

szántó 2
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A valós állapot eltér több telek esetében az ingatlan-nyilvántartástól.

Az 1. tervezési terület 062/4 jraz-ú telkének látképe a Dózsa Gy. utca felől (forrás: Google maps, 2021.)

A 062/4 hrsz-ú telek és a 90 hrsz-ú út látképe (saját fotó)
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Az 1. tervezési terület 062/16, 059/21 és 059/4 hrsz-ú telkei (saját fotó)

A 059/8 hrsz-on lévő olajkút (saját fotó)

A 2. tervezési terület látképe (saját fotó)
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A 3. tervezési terület látképe (saját fotó)
Tájrendezés
A falu táji környezete viszonylag magas fokú erdősültségével, természetes vízfolyásaival és galérianövényzetükkel, összefüggő vízfelületeivel a tájesztétikai értékeken kívül kedvező településökológiai hatást
is biztosít a településen élők számára. A dombok között meghúzódó falu egy-kétszintes lakóházaival szervesen simul bele a zalai tájba. Az 1930-as években kezdődött olajkutató fúrásoknak, és az 1950-es években csúcspontra jutó kőolaj-kitermelésnek a tájban ma is látható nyomai: a külterületen számos himbaszivattyú – közülük némelyik még jelenleg is üzemel -, és sok lezárt kút kül- és belterületen egyaránt.
Ezek az elemek egykor idegenül jelentek meg a tájban, mára azonban elválaszthatatlanul hozzá tartoznak
Gellénháza-Nagylengyel térségéhez, mintha tájtörténeti ipari műemlékek volnának, tanúskodva a vidék
táji fejlődéséről. A tervezéssel érintett 062/4 hrsz-ú telken kialakított mesterséges tó található. A vízfelület
megjelenése mindig kiemelkedő táji attrakció, ez a terület szépen reprezentálja a települést.

Védett természeti értékek a tervezési területeken nem találhatóak.
A 080/12 hrsz-ú telek részben beerdősült, nyilvántartott erdőtag található rajta: 7P
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Erdőtagok a 2. tervezési területen (forrás: erdoterkep.nebih.gov.hu)

Környezetalakítás
A felszín alatti vizek védelme szempontjából Nagylengyel az „érzékeny” kategóriába tartozik. Nagylengyel
település közigazgatási területe teljes egészében rajta van az országos-vízminőségvédelmi terület övezeten. Felszíni vizek tekintetében a módosítással érintett területek az 3.1. Mura alegységen találhatóak,
melyen a Cserta és felső vízgyűjtője (AEP389) felszíni vízfolyás víztestet érintik.
Felszín alatti vizek tekintetében a módosítással érintett területek az sp.3.1.1 Mura-vidék sekély porózus,
a p.3.1.1 Mura-vidék porózus, a pt.3.1 Délnyugat-Dunántúl porózus termál és a kt.4.1. Nyugat-dunántúli
termálkarszt víztestet érintik.
A tervezési területtel szomszédos 062/1 és /3 hrsz-ú árok a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében van.
Közlekedés
Az 1. tervezési terület közvetlenül a 7401 j. orsz. mellékútról, azaz a Dózsa Gy. utcából nyílik. A terület
feltárására az önkormányzati tulajdonban lévő belterületi 90 hrsz-ú mezőgazdasági út szolgál. Az út nem
folytatódik, csak kitaposott nyomon közlekednek az egyes területek megközelítésére a járművek.
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A 2. tervezési terület az Arany J. utcához csatlakozó meglévő mezőgazdasági utak segítségével érhető el.
A 3. tervezési terület az Arany J. utcában található. A telkek közvetlenül megközelíthetők az utcából. A
sportpálya megközelítésére szolgáló kitaposott kocsinyom nagyjából a két telek határán halad végig.
Közművesítés
A tervezési területek közmű ellátottságát az alábbi e-közmű nyilvántartás segítségével lehet bemutatni:

Az 1. tervezési terület 062/4 hrsz-ú telke a Dózsa Gy. utcában található teljes közművel rendelkezik,
melyről az elektromos energia hálózat a 90 hrsz-ú út mellett bevezetésre került a 062/4 hrsz teljes szélességében. A többi telek közművel nem ellátott.
A 2. tervezési terület közművel nem ellátott.
A 3. tervezési terület szennyvíz csatornával, ivóvíz- és elektromos energia hálózattal ellátott. A 182/49
hrsz-ú telek számára a teljes közmű rendelkezésre áll. A 182/49 hrsz-ú telket keresztülszeli egy nagyközép nyomású gázvezeték.
A csapadékvíz elvezetése nyílt árkokkal történik.
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Tulajdonviszonyok
A 059/21, a 059/4 és a 182/49 hrsz-ú telkek, valamint a 90 hrsz-ú út Nagylengyel Önkormányzata, a
062/3 hrsz-ú árok állami, az olajkút gazdasági térsaság, a többi telek magántulajdonban van.

2. A tervezett módosítás ismertetése
A módosítások általános céljai a település gazdasági és környezeti potenciáljának kihasználása, fejlesztések megvalósítása érdekében.
Az1. tervezési területen rendezvénytér és azt kiszolgáló építmények megvalósítása tervezett. Elsősorban
esküvők szervezése és lebonyolítása a cél, de más rendezvényeknek is helyszínéül szolgálhat. A rendezvények résztvevőinek szállás lehetőségét képzeli el a tulajdonos a 059/21 és a 059/4 hrsz-ú telkek déli
részén.
Az elképzelés szerint a következők szerint kerülne beépítésre a tó környezete:
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A 2. tervezési területen a 080/10 és 080/12 hrsz-ú telkek erdővé nyilvánítása a cél.
A 3. tervezési terület esetében a településen még nem található, újfajta lakóterület kialakítása a cél: a
beépítés kisebb telken, sorházas jellegűen tervezett. A meglévő gyalogutat lakóutcává fejlesztjük. Ezzel
a meglévő telkek jobban feloszthatóvá válnak.

Területfelhasználás változások
1. tervezési terület:
A tervezési területbe tartozó telkek: 062/2, 062/3, 062/4, 062/6, 062/7, 062/8, 062/9, 062/10, 062/11,
062/12, 062/13, 062/14, 062/15, 062/16, 059/4, 059/8, 059/13, 059/19, 059/21, 90 hrsz
Módosítással érintett telkek: 059/4, 059/19, 059/21, 062/4, 062/16 hrsz
A tervezési terület jelenleg a külterületen helyezkedik el, ezért a külterületre vonatkozó településszerkezeti
terv ábrázolja a hatályos területfelhasználásokat (fehérrel kitakarva tartalmazza a belterületet). Miután a
tervezési terület belterületbe vonásra tervezett, ezért átkerül a belterületre vonatkozó településszerkezeti
tervbe. A hatályos településszerkezeti tervben vízgazdálkodási, általános mezőgazdasági és kertes mezőgazdasági területfelhasználásba soroltak a módosítással érintett telkek. A rendezvénytér és annak kiszolgálására szolgáló telkek különleges, a parkoló közúti közlekedési területfelhasználásba kerül átsorolásra.
A többi ingatlan területfelhasználása változatlan marad. Az új beépítésre szánt terület kijelölése miatt új
zöldterületbe soroltam a 059/21 és 059/4 hrsz-ú telkek északi végét, ahol rét művelési ágú az alrészlet.

Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből és a tervezett településszerkezeti terv módosításból
(készítette: Koller és Társa Tervező Kft.)

A területfelhasználás változások az alábbi területnagyságokkal tervezett:
V -> K: 0,33 ha
Mk -> K: 1,13 ha
Má –> K: 0,29 ha
Mk -> KÖu: 0,08
Mk -> Z: 0,09 ha

2. tervezési terület:
A tervezési területbe tartozó és módosítással érintett telkek: 080/10, 080/12 hrsz
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A 2. tervezési területen a telkek részben beerdősültek, a 080/12 hrsz-on nyilvántartott erdőtag is található.
A telkek déli része a hatályos településszerkezeti tervben is tervezett erdők voltak. A MaTrT 11. § előírása
alapján a nyilvántartott erdőket meglévő, az erdőtelepítésre kijelölt erdőket pedig tervezett erdő területként kell ábrázolni.

Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből és a tervezett településszerkezeti terv módosításból
(készítette: Koller és Társa Tervező Kft.)

A területfelhasználás változások az alábbi területnagyságokkal tervezett:
Má -> E: 2,53 ha

3. tervezési terület:
A tervezési területbe tartozó és módosítással érintett telkek: 060/22, 182/49, 182/48 hrsz
Az érintett telkek a hatályos településszerkezeti terven falusias lakóterületbe soroltak. A tervezett beruházás célja kis telkes sorházas beépítés, ami inkább kertvárosi jellegű. Ezért a lakóterület átsorolása tervezett. A 060/22 és a 180/48 hrsz-ú telkek beépítése tervezett első ütemben. A telkek felosztása keletnyugati irányban a legkedvezőbb, ezért a közös telekhatáron egy feltáró utat kell kialakítani, amit úgy kell
kialakítani, hogy továbbra is biztosítsa a sportpályához történő beközlekedést.

Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből és a tervezett településszerkezeti terv módosításból
(készítette: Koller és Társa Tervező Kft.)

A területfelhasználás változások az alábbi területnagyságokkal tervezett:
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Lf -> Lke: 1,31 ha

Lf -> KÖu: 0,08 ha

A hatályos tervek és a módosuló tervlapok önálló dokumentumban találhatók. A HÉSZ módosítására új
övezetek alkotása és a mellékletek módosulása miatt is szükség van.

3. Közlekedés
…

4. Közművesítés
Az 1. és 3. tervezési terület közművekkel történő ellátása szükséges.
Valamennyi transzformátor állomás típusa lehetővé teszi a transzformátor-cserével végezhető teljesítmény-növelést. Belterületi hálózatfejlesztés, ill. rekonstrukció a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet figyelembe vételével lehetőleg földkábelek fektetésével történjen. A meglévő közművezetékekről történő leágazásokkal az ivóvíz ellátás, szennyvíz elvezetés és gázellátás rövid úton megoldható. A csapadékvíz-elvezetés illetve elhelyezés során törekedni kell a víz-visszatartásra, valamint az
egyes telkeken a csapadékvíz összegyűjtését és hasznosítást is lehetővé kell tenni.

5. Környezetalakítás
A 2/2005. (I.11.) KORM. RENDELET 2. SZÁMÚ MELLÉKLETBEN FOGLALT SZEMPONTOK
ALKALMAZÁSÁHOZ A RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ INFORMÁCIÓK
A településrendezési eszközök bemutatott módosítása elősegíti a település fejlesztését, új beépítési lehetőségeket alapoz meg. A meglévő természeti potenciál a tó környékén kihasználatlan. A rendezvénytér
ezen a területen helyhez kötött, ugyanis a tó itt található, és a meglévő gyönyörű természeti környezet
nélkül nem lenne vonzó szertartások helyszínének más terület.
A helyi építési szabályzat az építésügyi eljárásokat alapozza meg, mely az építési tevékenységek végzését
befolyásolja. Az övezeti előírások szabnak keretet az építészeti terveknek, és a létesítendő épületeknek.
A természeti erőforrások felhasználásának mértékét az építésügyi jogszabályok minimálisra igyekszenek
csökkentetni. Ezek betartása a településrendezési során is szempont. A beruházások számára új beépítésre szánt terület kijelölését a lehető legkisebb mértékre szorítjuk, a meglévő beépítésre szánt területekhez csatlakozva, és csak azon területek bevonása tervezett, ami feltétlenül szükséges.
Az érintett területeken jelenleg környezeti problémák nem ismertek. Nem kell számítani új környezeti
konfliktusok, problémák megjelenésére, inkább kedvezőbb környezeti állapot jön létre.
A tervezett módosítások jellegüknél és méretüknél fogva a környezettel kapcsolatos jogszabályok végrehajtására vonatkozóan nem bírnak jelentőséggel. A környezeti célkitűzések nem hiúsulnak meg, a védett
területek állapota nem romlik.
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6. A területrendezési tervek és a tervezett változások összhangját igazoló
térkép és leírás
A tervezett változtatások területfelhasználás módosítást, és új beépítésre szánt terület kijelölést eredményeznek. Nem érint új országos műszaki infrastruktúra hálózatot, ezért a térségi (országos és megyei)
területrendezési tervek előírásainak és övezeteinek vizsgálatát a tervezett módosításokkal összefüggésben vizsgáljuk.
A Zala Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. évi törvénnyel (a továbbiakban: MaTrT), továbbá a
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.)
MvM rendelettel (a továbbiakban: MvM rendelet) összhangban 2019. évben megtörtént. A Zala megye
területrendezési szabályzatáról, térségi Szerkezeti Tervéről és övezeteiről szóló Zala Megyei Közgyűlés
8/2019. (IX. 27.) rendelete (a továbbiakban: ZMTrT) feldolgozta és pontosította az országos övezeteket,
ezért a megyei területrendezési terv figyelembevétele szükséges a településrendezési eszközök készítése
során.
Az Országos Területrendezési Terv és a ZMTrT szerkezeti tervén az 1. tervezési terület mezőgazdasági
térségben, a 2. tervezési terület kisebb részben mezőgazdasági és nagyobb részben erdőgazdálkodási
térségben, a 3. tervezési terület települési térségben helyezkedik el.

Kivonat az Ország szerkezeti tervéből
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Kivonat Zala Megye szerkezeti tervéből

A MaTrT előírásai:
11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a településrendezési tervben, a 90. §
(2) bekezdése figyelembevételével
a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület övezetet a térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint,
valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell, meglévő és tervezett
erdő övezetként differenciáltan lehatárolni;
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó
részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki;
c) a vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével - vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület,
természetközeli terület, zöldterület, továbbá különleges beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú
terület vagy honvédelmi célú erdőterület övezetbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel
egyeztetve kell pontosítani;
d) a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető;

Az előírásnak való megfelelés:
Az erdőgazdálkodási térségen belül a meglévő és tervezett erdőket differenciáltan ábrázoltam. Az ábrázolás a következő: az eredeti terv jelkulcsának megfelelően tömör kitöltés jelöli az Országos Erdőállomány
Adattárába tartozó erdőket, és sraffozott jelölés (esetünkben sárga alapon zöld függőleges csíkok) az
erdőtelepítésre alkalmas terület övezetébe tartozó, jelen módosítással kijelölt erdőket. Az erdőterület
nagysága nem csökken, az erdők övezetével külön foglalkozunk.
A mezőgazdasági térség nagysága Nagylengyel közigazgatási területén: 345,94 ha
A mezőgazdasági térség, ami a településszerkezeti terven mezőgazdasági területbe van sorolva: 308,23
ha
A térség aránya a módosítást követően: 308,23 ha / 345,94 ha = 0,8909 azaz 89,1 %
A települési térség területén általános mezőgazdasági területfelhasználás kijelölhető.
A vízgazdálkodási térséget továbbra is vízgazdálkodási területfelhasználásba soroltam.
A területfelhasználás változások az előírásoknak MEGFELELnek.
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A MaTrT új beépítésre szánt terület kijelölésére vonatkozó szabályai:
12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben új beépítésre szánt
területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni:
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését,
és
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek
megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell mérlegelni, ha a c) pont szerinti meglévő
beépítésre szánt terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő - igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak
várható költsége miatt.
(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű,
legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy védelmi célú erdőterületet - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy védelmi
célú erdőterület kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a
zöldterületet vagy a védelmi célú erdőterületet a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.

Az előírásoknak való megfeleltetés:
Az új beépítésre szánt területet a már beépített területek, és a belterület közvetlen szomszédságában
jelöltük ki, ami csatlakozik a települési területhez. Az új beépítésre szánt terület kijelölése nem eredményezi a szomszédos településsel történő összenövést. A kijelöléssel érintett terület helyhez kötött, ugyanis
a meglévő mesterséges tóhoz szorosan kapcsolódik a tervezett funkció. A tó látványára épülő rendezvénytér máshol nem helyezhető el. A tó - 062/4 hrsz - melletti telkeken, melyeken a kiszolgáló és szálláshely funkciójú épületek építése tervezett, szintén nem helyezhető el a település más részén, hiszen öszszefüggenek egymással, és ezért egyben kezelendő a rendezvénytérrel.
Az új beépítésre szánt terület nagysága: 1,46 ha
A kijelölendő zöldterület legkisebb mérete, vagyis az új beépítésre szánt terület 5%-a: 0,07 ha
Kijelölt új zöldterület nagysága: 0,09 ha
Az új zöldterület az új beépítésre szánt területen belül került kijelölésre. Ez megfelel az előírásoknak.
A módosítással érintett területre a következő térségi övezetek fednek:
•

erdők övezete

Kivonat a ZMTrT övezeti tervéből
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Kivágat a ZMKH Erdészeti Osztály adatszolgáltatásából (tömör kitöltés: OEA erdő, sraffozott kitöltés: kiváló erdő)

A MaTrT vonatkozó előírása:
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési tervében legalább 95%-ban erdőterület övezetbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott
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területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen
kívül kell hagyni.
30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.
30/A. § Az erdők övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető, épületen elhelyezve.

Az övezet előírásainak való megfelelés:
Az erdők övezetén belül területigénybevétel nem történik. A MaTrT 11. § előírásának megfelelően az
erdők övezetét meglévő erdőként ábrázoltuk. Bányászati tevékenység nem tervezett az övezetben. A
tervezett módosítás az övezet előírásainak MEGFELEL.

•

erdőtelepítésre javasolt terület övezete

Kivonat a Zala Megye övezeti tervéből

Az MvM rendelet vonatkozó előírásai:
3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő erdőterület
területfelhasználási egységeket a településfejlesztési és településrendezési célokkal összhangban - a természeti és kulturális
örökségi értékek sérelme nélkül - az erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén javasolt kijelölni.
(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó (…)

Az övezet előírásainak való megfelelés:
A 2. tervezési területet érinti az övezet. A módosítás célja erdőtelepítés lehetővé tétele. A tervezett erdő
terület kijelölése az övezet előírásainak MEGFELEL.
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•

Földtani veszélyforrás terület övezete

Az MvM rendelet vonatkozó előírásai:
11. § (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani veszélyforrással érintett terület kiterjedését a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a
településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.
(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal hozzájárulásával
kell meghatározni.
(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések (…)

Az övezet előírásainak való megfelelés:
A község közigazgatási területét érinti az övezet. Előzetes véleményében az illetékes bányafelügyelet nem
kifogásolta a beépítésre szánt terület kijelölését. Miután a jelen dokumentációban több ingatlan került
beépítésre szánt területbe, úgy az illetékes bányafelügyelet hozzájárulása szükséges. Amennyiben az illetékes hatóság hozzájárul, úgy a tervezett módosítás az övezet előírásainak MEGFELEL.

•

Vízminőség-védelmi terület övezete

Az MvM rendelet vonatkozó előírásai:
5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül
keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye
területrendezési tervében rendelkezni kell.
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni
a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi
építési szabályzatban kell megállapítani.
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(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen (…).

Az övezet előírásainak való megfelelés:
A hatályos településrendezési eszközök kijelölték a vízvédelemmel érintett területeket. A helyi építési szabályzat kiegészítésére nincs szükség. Bányászati tevékenység végzése a tervezett módosításnak nem
célja. A tervezett módosítás az övezet előírásainak MEGFELEL

A térségi területrendezési tervek további előírásai nem vonatkoznak a tervezési területre.

7. Biológiai aktivitás érték számítás
a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján
BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS

Területfelhasználás
jele
Lke
Lf
Gksz
Gip (egyéb)
K (temető)
K (sportolási célú)
K (mg. üzem)
K (egyéb)
Köu
Z
Ev
E
Má
Mk
V
Kb (nyersa. kiterm.)
Összesen:

Meglévő
Területnagyság
(ha)
Értékmutató
0
91,93
7,02
20,89
0,6
3,15
2,56
0
59,15
1,72
0,38
345,64
440,51
32,14
6,14
12,11
1023,94

2,7
2,4
0,4
0,4
3
3
0,7
1,5
0,6
6
9
9
3,7
5
7
0,2

Érték

Területfelhasználás
jele

0
Lke
220,632
Lf
2,808
Gksz
8,356
Gip
1,8
K (temető)
9,45 K (sportolási célú)
1,792
K (mg. üzem)
0
K (egyéb)
35,49
Köu
10,32
Z
3,42
Ev
3110,76
E
1629,887
Má
160,7
Mk
42,98
V
2,422 Kb (nyersa. kiterm.)
4789,877
Összesen:

Tervezett
Területnagyság
(ha)
Értékmutató
1,32
90,54
7,02
20,89
0,6
3,15
2,56
1,76
59,3
1,81
0,38
348,17
437,69
30,83
5,81
12,11
1023,94

2,7
2,4
0,4
0,4
3
3
0,7
1,5
0,6
6
9
9
3,7
5
7
0,2

Különbség:

Érték
3,564
217,296
2,808
8,356
1,8
9,45
1,792
2,64
35,58
10,86
3,42
3133,53
1619,453
154,15
40,67
2,422
5247,791
457,914
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