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1. tervezői nyilatkozat
Kispáli településszerkezeti tervének, szabályozási tervének, valamint építési
szabályzatának módosításához
Alulírott tervező kijelentem, hogy Kispáli településrendezési terveinek módosítása során az általam
készített szerkezeti, szabályozási terv és a helyi építési szabályzat megfelel a vonatkozó jogszabályoknak,
az általános érvényű és eseti előírásoknak, különösen:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvénynek,
- a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvénynek,
- a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek
készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével
kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes
szabályairól szóló 282/2009. (XII.11.) Korm. Rendeletnek,
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
Rendeletnek,
- Zala Megye közgyűlésének 22/2010.(XI.25.) számú Zala Megye területrendezési szabályzatáról,
térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló rendeletének,
- az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvénynek,
- a 314/2012. (XI.08.) Korm. Rendeletnek.

településtervező
Agg Ferenc
okl. építészmérnök
városépítési és városgazdasági szakmérnök
TT 1-20-0001

közmű és vízrendezési tervező
Koleszár Éva
építőmérnök
VZ 20-0769

Kelt: Zalaegerszeg, 2018. március hó

2. előzmények
2.1 a településrendezési tervek módosításának programja
A községbe költöző új gazdasági vállalkozás a belterülettől délre a Zalaegerszeg irányából jövő országút nyugati
oldalán a 010/1, 010/2, 010/3 és 010/4 hrsz.-ú területek igénybevételével tervezi kialakítani új telephelyét. Az
ipari vállalkozás kezdeményezésére az önkormányzat új beépítésre szánt ipari gazdasági övezet kijelölésének
kezdeményezéséről döntött, a településrendezési tervek módosításáról döntött. A képviselőtestület e kérdéssel
kapcsolatos határozata az alábbiak szerint rögzíti a változtatás kezdeményezését:

A tervezett változtatás új beépítésre szánt terület kijelölését, jelenleg általános mezőgazdasági rendeltetésű
terület ipari gazdasági területbe való átsorolását eredményezni. A módosítás révén a település biológiai
aktivitásértéke csökken, mely csökkenést az építési törvény településfejlesztés és a településrendezés céljairól
és alapvető követelményeiről szóló 7. § (3) bekezdés értelmében ellensúlyozni kell. A település
polgármesterével egyeztetve a változtatás programjába szerepeltetjük a biológiai aktivitásérték szinten
tartását.

2.2. hatályos településrendezési eszközök ismertetése (hatályos
településszerkezeti-, szabályozási tervek, és a helyi építési szabályzatok digitálisan csatolva)
A település területére vonatkozóan 2011 évben a településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata készült el,
mely tervezési folyamat lezárásaként a településszerkezeti és szabályozási terveket valamint helyi építési
szabályzatot a község képviselőtestülete az 19/2011. (V.31.) számú határozattal illetve a 7/2011. (V.31.)
számú rendelettel hagyta jóvá.
A helyi építési szabályzatot az önkormányzat a 2/2017. (II.22.) számú rendelettel módosította.
A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv valamint a helyi építési szabályzat a dokumentáció digitális
mellékletét képezi.
A módosítás helyszínének térképi ábrázolása a következő:

2.3 a településrendezési terv-módosítás véleményeztetésének módja
A tervezett változtatások a településszerkezeti és szabályozási terv módosítását eredményezik. A
módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése tervezett, így a változtatás terveinek
véleményeztetése a 314/2012. Kormányrendelet szerinti teljes eljárás keretében történik.

2.4 városi főépítész programja az alátámasztó munkarészek tartalmi
követelményeire
A településrendezési tervek módosításának alátámasztó munkarészére vonatkozóan a község főépítésze
Fülöp Tibor építészmérnök az alábbi programot határozta meg:
-

Készüljön vizsgálat a település biológiai aktivitásértékének változására vonatkozóan, igazolva azt
hogy a tervek módosítása során az építési törvényben meghatározottakkal szinkronban a
település biológiai aktivitásértéke nem csökken.
Készüljön vizsgálat a Zala Megyei Területrendezési Terv térségi területfelhasználásának az OTrTben meghatározott követelménynek történő megfelelésre vonatkozóan.
Készüljön vizsgálat a fejlesztési terület közműellátásának biztosíthatóságára vonatkozóan különös
tekintettel a csapadékvíz-elvezetés esetleges problémáinak megoldására.

2.5. előzetes tájékoztatási szakasz, adatigénylés
A 314/2012. kormányrendelet 37.§ és a 282/2009. (XII.11.) kormányrendelet alapján megkeresett
államigazgatási szervek a következők:
Államigazgatási
szerv

Államigazgatási szervek

Környezetvédelem

Agrárügyi
és
Környezetvédelmi
Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 36. Pf. 209
Balaton - felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
9700 Szombathely, Pf. 52
Országos Vízügyi Főigazgatóság
1253 Budapest, Pf. 56.
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 54.

Természet -,
tájvédelem
Vízvédelem
Vízgazdálkodás
Tűzvédelem,
polgári védelem

Előzetes
tájékoztatási
szakasz,
adatszolgáltatás
2018.02.14.
2018.02.07.
Nem vett részt
Nem vett részt

Nem vett részt

Közegészségügy
Közlekedés
Közlekedés

Örökségvédelem

Örökségvédelem

Földvédelem

Erdőrendezés, védelem

Honvédelem

Bányászat,
geológia,
morfológia,
csúszásveszély
Hírközlés
Határrendészet
Természetes
gyógytényezők,
gyógyhelyek
Nukleáris biztonság
Földmérési és
távérzékelési
adatok

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
Zala Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közlekedéspolitikáért felelős Államtitkárság
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi
Járási Hivatala
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 101/A
Miniszterelnökség,
Kulturális örökségvédelemért felelős államtitkár
1357 Budapest Pf. 6
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi
Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.
Zala Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály
Földhivatali Osztály
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. Pf. 145
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi
Járási Hivatala
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Erdészeti Osztály
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 36. Pf. 209
Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Főosztály
1555 Budapest, Pf. 70
Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály
Bányászati Osztály
7602 Pécs, Pf. 61.
Nemzeti Média- és Hírközlés Hatóság
Pécsi Hatósági Iroda
7602 Pécs, 2. Pf. 459
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
8900 Zalaegerszeg, Balatoni. u. 4.
Budapest Főváros Kormányhivatala
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
1437 Budapest, Pf. 839.
Országos Atomenergia Hivatal
1539 Budapest, Pf. 676.
Budapest Főváros Kormányhivatala
Földmérési,
Távérzékelési
és
Földhivatali
Főosztály
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

2018.01.25.
2018.02.06.

Nem vett részt

Nem vett részt

Nem vett részt

Nem vett részt

2018.02.23.

Nem vett részt

2018.01.29.

Nem vett részt
Nem vett részt
Nem vett részt
Nem vett részt
2018.02.13.

-------- Eredeti üzenet -------Feladó: Bacher Károly <karoly.bacher@nfm.gov.hu>
Dátum: 2018. 02. 06. 9:17 (GMT+01:00)
Címzett: "Hajózási Hatósági Főosztály (NFM)" <hhf@nfm.gov.hu>, korjegyzoseg-np@zelkanet.hu,
horvathzs81@gmail.com
Másolatot kap: Bellyei Csaba Csongor <csaba.bellyei@nfm.gov.hu>
Tárgy: RE: Kispáli településrendezési eszközeinek módosítása-előzetes tájékoztatási szakasz,
adatszolgáltatás kérése
Tisztelt Horváth Zsuzsanna polgármester asszony !
Kispáli Község településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Hajózási Hatósági Főosztályához elektronikus úton beérkezett KÖHSZ/247-6/2018 számú
megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. § (2) 20. pontja alapján a településfejlesztési koncepció, az integrált
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök víziúttal érintett település esetében történő
egyeztetési eljárásaival kapcsolatos ügyekben, hajózási hatóságként a közlekedésért felelős miniszter jár
el.
Kispáli Község vízúttá nyilvánított vízfolyással nem érintett település, ezért a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján
kezdeményezett eljárásokban a hajózási hatóság hatáskörrel nem rendelkezik, így azokban nem vesz
részt.
Tájékoztatásom nem érinti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vasúti és légiforgalmi szakterületeinek
eljárásait, mely szervezetek közlekedési hatóságként a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben
meghatározott hatáskörük szerint vesznek részt a településfejlesztéssel és településrendezéssel
kapcsolatos eljárásokban.
Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.
Tisztelettel:
Bellyei Csaba főosztályvezető nevében és megbízásából:
Bacher Károly
hajózási referens
Hajózási Hatósági Főosztály
Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1066 Budapest, Teréz krt. 62.
Postacím: 1440 Budapest, Pf. 88.
Telefon: +36-1-474-1742
Fax: +36-1-8159659
E-mail: karoly.bacher@nfm.gov.hu
Web: www.kormany.hu

Az előzetes tájékoztatási szakasz során a következő szervektől érkezett releváns adatszolgáltatás:
Államigazgatási szerv
Balaton - felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Erdészeti Osztály
Budapest Főváros Kormányhivatala
Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály

Adat
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
országos övezete
Nyilvántartott erdők
Kiváló termőhelyi adottságú erdők
Jó termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Erdőtelepítésre elsődlegesen javasolt terület övezete
Erdőtelepítésre másodlagosan javasolt terület övezete

3. településtervezői munkarész
A változtatással érintett terület és program ismertetése:
A tervezett ipari terület a falu lakott területétől délre a dombháton vezető út nyugati oldalán helyezkedik
el. A fejlesztési terület a dombhát magaslatán helyezkedik el, tőle északra és délre is enyhén lejt a terület
illetve a települést Zalaegerszeg irányába elérő országút. Az újonnan beépítésre szánt 010/1, 010/2,
010/3 és 010/4 hrsz.-ú területek az úthoz képest délnyugati irányba enyhén lejtenek, így a területen
keletkező csapadékvizek az útmenti árokba nem vezethetők el. A terület északi irányba közvetlenül
kapcsolódik a település belterületéhez, falusias lakóterületéhez, melynek déli utolsó 161 hrsz.-ú telke ma
beépítetlen.
A telkek a jelenlegi nyilvántartás szerint 7-es minőségi osztályú szántóterületek, a település
szántóterületeinek átlagánál gyengébbek.
A fejlesztési területtől keletre az út túlsó oldalán ipari terület kialakítása kezdődött meg az elmúlt
években.

térképmásolat a tervezési területtől keletre lévő iparterületről
A területet művelés alól kivonták, belterületbe vonták és az építési telkeket kialakították. Egy területen az
építési beruházás megvalósult.
E módosítás során kialakuló fejlesztési terület déli részén a 010/4 hrsz.-ú telekből leválasztva a
szomszédos Zalaegerszegen megvalósuló új ipari park vízellátásához, a megfelelő hálózati nyomás
biztosításához új víztorony építését tervezik, melyhez a szükséges telek leválasztása megkezdődött.

tervezett víztorony telke
A fejlesztési területtől délre
található. A fejlesztési terület
mélyvonalán helyezkedik el.
helyezkedik el a 010/2 hrsz.-ú

a 010/6 hrsz.-ú területen az Országos Erdőállomány Adattárban erdő
nyugati határa a dombháttól nyugatra lévő észak-dél irányú völgyvonulat
A fejlesztési területet kelet-nyugati irányba középnyomású gázvezeték
telek déli határa mentén.

tervezési terület műholdfelvétele
Az új ipari terület kijelölése, általános mezőgazdasági területből ipari gazdasági területbe sorolása a
település biológiai aktivitásértékének csökkenését eredményezi. Az építési törvényben meghatározott
követelmény teljesítése - miszerint a település biológiai aktivitásértéke nem csökkenhet – más területen,
általános mezőgazdasági terület erdő rendeltetésbe sorolásával tervezett. Ennek megvalósítása a
tényleges állapotnak megfelelő rendeltetésmódosítással történik.

A település nyugati határában található völgyben a 013/1 hrsz.-ú terület beerdősült, valamint a megyei
területrendezési terv erdőtelepítésre alkalmas térségi övezetként jelöli.

A jelenlegi szabályozás ismertetése:
A változtatással érintett terület általános mezőgazdasági területfelhasználással, Má 1 jelű övezetként
szabályozott. A területeket útszabályozás nem érinti, a terület közepén kelet-nyugat irányban
középnyomású gázvezeték található 14 méteres védőtávolsággal. A területtől északra Lf 2 jelű falusias
lakóterület, keletre az út túloldalán Gip jelű gazdasági ipari terület található. A települést Zalaegerszeggel
összekötő út keleti irányba szélesítésre került úgy, hogy annak szélessége 20 méter legyen. Az út
területének szabályozási terv szerinti szélesítése az ipari terület telekosztása és belterületbe vonása során
megvalósult.
Új erdőterületként javasolt 013/1 hrsz.-ú terület a hatályos szabályozási tervben Má 1 jelű általános
mezőgazdasági rendeltetésbe sorolt. Tőle délre a vízfolyás két oldalán nyilvántartott, kiváló termőhelyi
adottságú erdő helyezkedik el.

Hatályos szerkezeti terv (részlet)

Hatályos szabályozási terv (részlet)

Tervezett módosítás
A tervezett módosítással a 010/1, 010/2, 010/3, és 010/4 hrsz.-ú telkek Má 1 jelű általános
mezőgazdasági övezetből beépítésre szánt Gip jelű ipari gazdasági övezetbe kerülnek átsorolásra. A
fejlesztési terület északi határán az iparterületet a lakóterülettől elválasztó, 22 méter széles véderdő
kerül kijelölésre. A tervezett iparterület csapadékvizeinek elvezetésére a telkek nyugati végén egy 8
méter széles területsáv szabályozása tervezett vízrendezési területbe sorolással. A tervezett árok területe
8 méteres szélességgel a 013/4 hrsz.-ú telken meglévő keskeny vízfolyásig tart az érintett telkek 4-4
méteres területrészének igénybevételével.
A tervezett árokhoz kapcsolódóan a vízrendezési alátámasztó munkarészben leírtaknak megfelelően
időszakos elárasztású záportározó került kijelölésre annak érdekében, hogy a nagyobb mennyiségű
vizeket a hirtelen lezúdulás ellen meg lehessen fogni. A záportározó területe a szabályozási tervben
jelölésre került, mely területre a záportározó kialakítását és működését biztosító korlátozások lépnek
érvénybe. A záportározó területe az említett korlátozások mellett a jelenleginek megfelelő
területfelhasználásban, általános mezőgazdasági rendeltetésben, Má 1 jelű általános mezőgazdasági
övezetben marad. A záportározó területére vonatkozó szabályozást a hatályos építési szabályzat nem
tartalmaz, ezért a szabályozási terv kiegészül a „záportározó területe” jelölésével, valamint kiegészül a
helyi építési szabályzat az e területre vonatkozó rendelkezéssel. A záportározóra vonatkozó
korlátozásokat illetve a területfelhasználásra vonatkozó rendelkezéseket a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény 21/E. §-a tartalmazza az alábbiak szerint:
„21/E. § (1) A záportározó, az árvízcsúcs-csökkentő tározó, a szükségtározó és a belvíztározó
területén lévő földön:
a) kémiai talajjavításra, öntözési, meliorációs célú beruházásra,
b) faiskola létesítésére, vetőmagtermesztésre, szaporítóanyag előállítására,
c) ültetvények és gyenge víztűrő képességű évelő kultúrák telepítésére,
d) gyepfeltörésre
állami támogatás nem vehető igénybe, illetve ilyen esetekben a tározó árapasztási célú
igénybevételekor keletkező kárért kártalanítás nem jár.
(2) A záportározó, az árvízcsúcs-csökkentő tározó, a szükségtározó és a belvíztározó területén nem
lehet:
a) bejelentéshez vagy engedélyhez kötött építési tevékenységet folytatni,
b) a kezelő hozzájárulása nélkül a tározó kapacitáscsökkenésével járó, vagy a vizek lefolyási
viszonyát megváltoztató tereprendezést végezni.
(3) Nem jár kártalanítás a kár azon része után, amely a (2) bekezdésben meghatározott
rendelkezések megszegése miatt keletkezett.
(4) A vízkárelhárítási célú tározó területén lévő föld művelési ágát megváltoztatni kizárólag a tározó
kezelőjének előzetes hozzájárulásával lehet.”
A helyi építési szabályzat a záportározó területére vonatkozóan a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény előírására utaló rendelkezést tartalmaz a következők szerint:
Vízgazdálkodás
19/A. §
A záportározó területe a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott korlátozások mellett
használható.
Az új fejlesztési területet érinti a Zalaegerszeg irányába vezető út tervezett szélesítése, az útmenti 5
méter szélességű területsáv közlekedési és közműelhelyezési övezetbe sorolása, a tervezett útszélesítés
szabályozása. Az új fejlesztési terület délkeleti sarkán az út mellett a Zalaegerszegi Ipari Park vízellátását
biztosító új víztorony elhelyezése tervezett. A víztorony elhelyezéséhez szükséges terület szintén
közlekedési és közműfejlesztési övezetbe sorolt. Az új fejlesztési terület ’Gip1’ jelű tervezett besorolása a
település területén, az új fejlesztési területtől keletre már szerepel, ezért új övezet kijelölésére és ennek
megfelelően új normatív szabályozás megalkotására a helyi építési szabályzatban nincs szükség. A ’Gip’
jelű övezetre területre vonatkozó szabályozás a következő:
Ipari gazdasági területek
8. §
(1) Az ipari gazdasági terület gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál. Az ipari gazdasági területen zavaró hatásánál fogva más
beépítésre szánt területen el nem helyezhető valamint nem zavaró hatású gazdasági célú építmények egyaránt elhelyezhetők.
(2) Gip jelű övezet, egyéb ipari terület
a) Az övezet területén elhelyezhető építmények:
a.a) ipari-, energiaszolgáltatási- és településgazdálkodási építmények,

a.b) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építmények,
a.c) az OTÉK 31.§ (2) bekezdésében előírtak figyelembe vételével kivételesen a tulajdonos-, a használó- és a személyzet számára szolgáló
lakások.

b) Az övezet területének normatív előírásai:
Építési mód
szabadon álló
Megengedett legnagyobb beépítettség
%
40
Megengedett legkisebb és legnagyobb
m
-12,5
építménymagasság
2
Kialakítható legkisebb telek területe
m
5000
Beépíthető legkisebb telek
2
m
kialakult
területe
Kialakítható legkisebb telekszélesség
m
40
Beépíthető legkisebb telekszélesség
m
40
Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke
%
25*
%
Terepszint alatti építmény és a beépítettség együttesen
60
megengedett legnagyobb mértéke
*Az építési telek kialakítható legkisebb zöldfelület mértékének megfelelő területén (telek területének 25%-án) a telken belüli fásítással nem
érintett területeken 3 szintes növényállományt kell telepíteni.
(3) Az építési telek szabályozási terven jelölt területrészén telken belüli fásítást kell létrehozni, mely területen kerítés és közműépítmények
kivételével más építmény nem helyezhető el. A területsávon teljes felületet borítóan (legalább 200 fa/ha) sorfa minőségű, földlabdás hazai
őshonos fafajok (pl. juhar, kőris, hárs, tölgy, stb.) felhasználásával kell erdősíteni. Meglévő faállomány esetén annak megtartásáról, szakszerű
műveléséről gondoskodni kell, amennyiben az erdőnek minősül, úgy annak fenntartását a hatályos erdőtörvény rendelkezései szerint kell
folytatni.

A település biológiai aktivitásértékének szinten tartása érdekében, az új ipari gazdasági rendeltetésű
területfelhasználás kijelöléséből következő aktivitás-érték csökkenést ellensúlyozva a 013/1 hrsz.-ú telek
a jelenlegi ’Má’ jelű általános mezőgazdasági rendeltetésből ’Eg’ jelű gazdasági rendeltetésű erdőterületbe
kerül átsorolásra. A tervezett új erdőterület völgyvonalban elhelyezkedő ténylegesen fákkal borított
terület, mely kapcsolódik a tőle délre lévő nyilvántartott és kiváló termőhelyi adottságú erdőterülethez.

Tervezett szerkezeti terv (részlet)

Tervezett szabályozási terv (részlet)

4. közmű és vízrendezési munkarész
Vízellátás
Az ipari gazdasági rendeltetésbe vonni kívánt terület (010/1, 010/2, 010/3 és 010/4 hrsz-ek) ~4.5 ha
nagyságú. Iparterületek távlati vízigénye a vonatkozó műszaki irányelvek szerint 4 - 8 m3/nap
hektáronként. Ezek alapján a várható vízigény: 18 – 36 m3/nap.
A vízellátó hálózat üzemeltetője a Zalavíz Zrt. (Zalaegerszeg).
Zalaegerszeg-Kispáli bekötőút keleti oldali padkájában D110/GÖV vízvezeték üzemel.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében a Zalaegerszegi északi ipari park fejlesztését tervezi. Az ipari park vízellátására Kispáli
település külterületének legmagasabb (terepszint 220mBf) pontjára 500m3 tároló kapacitású (túlfolyó
szint 259,00mBf.) víztorony kerül telepítésre, D315/KPE töltő-ürítő vezetékkel.
A fejlesztési terület vízellátása a víztoronyról biztosítható, a várható nyomás 3,0 – 5,5 bar.
Oltóvíz ellátás részben a hálózatról biztosítható, az ezen felül szükséges oltóvizet egyéb módon (tüzivíz
tároló) kell megoldani.

Szennyvíz-elvezetés
Az iparterület várható szennyvízkibocsátása a vízigény 80%-ában meghatározva 14,4 – 28,8 m3/nap
(órai csúcs: 4,5 m3/h = ,25 l/s).
A szennyvíz-elvezető hálózat üzemeltetője a Zalavíz Zrt. (Zalaegerszeg).
Kispáli község gravitációsan összegyűjtött szennyvizeit - Kiskutas, Nagykutas és Nagypáli községek
szennyvizével együtt – egy regionális átemelő továbbítja DN100/KM-PVC nyomóvezetéken ZalaegerszegSágod irányába. A regionális nyomóvezeték a Zalaegerszeg-Kispáli bekötőút nyugati oldali padkájában
üzemel.
Az iparterület szennyvíz-elvezetése a nyomott hálózatra csatlakozva megoldható. Megfelelően méretezett
szennyvízátemelőt kell a telepen építeni, majd üzemeltetni. Az átemelő telep, valamint annak
üzemeltetése is a tulajdonos feladata.

Csapadékvíz-elvezetés
A fejlesztési terület nyugat felé lejt. A területen jelenleg mezőgazdasági művelés folyik, a felszíni
vízelvezetés nincs kiépítve. A csapadékvíz lepelszerűen folyik le és a domborzat mélyvonalában haladva
jut a befogadó Ságodi patakba. A patak üzemeltetője a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A Gébártitó vízutánpótlását részben a Ságodi patak biztosítja. A terület beépítésével jelentősen megnő az érintett
területről lefolyó csapadékvizek mennyisége.
A fejlesztési területről lefolyó csapadékvíz elvezetésére a terület nyugati szélén egy árok kiépítése
szükséges. A csapadékvíz-elvezetés tervezése során törekedni kell a lefolyás késleltetésére az esővizek
telken belüli visszatartásával. A csapadékvíz-tározókból az oltóvizet is biztosítani lehet.
A terület a Balaton vízgyűjtőjén helyezkedik el, mely a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint 1.
vízminőség-védelmi kategóriába tartozik. Az ipari területen az előírások szerinti előtisztítás szükséges
(hordalék, - és olajfogó berendezés telepítése).
A vízelvezető árkot a domborzat mélyvonalában (012/2 és 012/3 hrsz.-ú területek telekhatára mellett)
kell levezetni a Ságodi patakig. Az árok kiépítéséig a tulajdonviszonyokat rendezni kell (területvásárlás,
kisajátítás, művelés alóli kivonás), a szükséges árokterület nagyságát a részletes hidraulikai, hidrológiai
számítások alapján kell megállapítani.
A domborzati viszonyok alapján egy záportározó helyét jelöltük ki az alsóbb területek elöntéstől való
védelme érdekében. A levezető árok nyomvonalán épített völgyzárógáttal ~2.5 ha területű tározó
alakítható ki. Átlagos 1 m-es mélységgel kb. 25 ezer m3 víz tározására alkalmas a terület. A tározótér
jelenleg szántó és erdő művelési ágba tartozik. A mezőgazdasági művelés tovább folytatható magas
vízigényű növényzet telepítéssel, esetlegesen részleges erdősítéssel.
A Ságodi patakba való bevezetésnél a szükséges medervédelemről (pl. kőszórás) gondoskodni kell. A
medret folyamatosan karban kell tartani.

5. tervezett módosítás és a területrendezési tervek összhangjának
vizsgálata
Országos területrendezési terv
Országos szerkezeti terv infrastruktúra hálózata

A változtatással érintett terület környezetét tervezett infrastruktúra hálózati elem nem érinti.
Országos övezetek
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
A települést érinti a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, azonban a Nemzeti
Park pontosított adatszolgáltatása alapján a változtatással érintett terület az övezettel nem érintett.
Országos vízminőség-védelmi terület övezete
A TEIR adatai alapján a település egészét lefedi az országos vízminőség-védelmi terület övezete. Az OTrT
15. §-a az övezetre vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre
vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
A hatályos településrendezési eszközökben a vízvédelemmel érintett területek nem kerültek lehatárolásra,
azokat a település egész területére kiterjedő teljes felülvizsgálat során kell meghatározni.

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
A tervezési területtel érintett a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete. A biológiai aktivitásérték
szinten tartása miatt tervezetten erdőterületbe sorolandó mezőgazdasági terület nyugatról meglévő kiváló
erdőt ölel körbe. Ezen kiváló termőhelyi adottságú erdők területének kiterjedése nem tervezett. Kiváló
erdővel érintett még a 010/5 hrsz.-ú telek nyugati része, mely telekvég az ipari terület csapadékvizeit
elszállító tervezett vízrendezési területtel, árokkal érintett.
A 010/5 hrsz.-ú telekhez hasonlóan a 010/12 hrsz.-ú telek nyugati részének 4 méter szélességű sávja
vízrendezési területbe sorolandó.
Az OTrT 14. §-a értelmében az övezet területén új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, a tervezett
módosítás a magasabb szintű jogszabállyal nem ellentétes.

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
A település területét más országos övezet nem érinti.

Zala megyei területrendezési terv
Megyei szerkezeti terv – térségi területfelhasználás

Megyei terv
települési térség
vegyes térség
erdőgazdálkodási térség
mezőgazdálkodási
térség

ha
86.12
25.05
202.45

%
0.85
0.75

142.89

0.85

min. ha
21.29
151.84
121.46

A tervezett módosítás során az erdőgazdálkodási térség 75%-ába sorolható ’Eg’ jelű gazdasági
erdőterület 2,43 hektárral, az ’Ev’ jelű védelmi erdőterület 0,44 hektárral nő. A TEIR alapján Kispáliban
202,45 hektár erdőgazdálkodási térség van nyilvántartva, az OTrT 6. § (2) bekezdés a) pontja alapján
151,84 hektár erdő rendeletetésű területnek kellene lenni a magasabb szintű jogszabálynak való
megfeleléshez. A hatályos szerkezeti terv csak 108,86 hektár erdőt tartalmaz, ami az OTrT-nek való
megfeleléshez kevés. A változtatás során a hatályos erdőterületeken túl további 2,87 hektár került
kijelölésre, a szerkezeti terven jelölt erdőterületek nagysága összesen 111,73 hektár. A változás során az
erdő rendeltetésű területek nagysága a megyei tervvel való szinkron irányába módosult. A fennmaradó,
mintegy 40 hektár erdőterület pótlása, illetve a megyei terv térségi területfelhasználásaival való
megfelelés biztosítása egy teljes felülvizsgálat során végezhető el.
Megyei övezetek
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
A települést érinti az erdőtelepítésre javasolt terület megyei övezete, azonban a FÖMI pontosított
adatszolgáltatása alapján a változtatással érintett terület az övezettel nem érintett.
A település területét más megyei övezet nem érinti.

5. biológiai aktivitás változás
A tervezett változtatás során az általános mezőgazdasági rendeletetésű terület beépítésre szánt ipari
gazdasági területbe sorolása a település biológiai aktivitásértéke csökkent, mely csökkenést ellensúlyoz a
gazdasági övezet és lakóövezet közti véderdő valamint a település déli részén lévő völgyben új gazdasági
erdő kijelölése.
A tervezett módosítás során a település biológiai aktivitása 3,65-el nő.

övezet
Gip
Eg
Ev
Má
V
Köü

területváltozás
(ha)
3,86
2,43
0,44
-7,54
0,68
0,15

érték
0,4
9
9
3,7
6
0,6
Összesen

bia
1,54
21,88
3,95
-27,91
4,10
0,09
3,65

6. határozattervezet
Kispáli Község Önkormányzat Képviselőtestülének
../2018. (..….) számú határozata
Kispáli Község Képviselőtestülete a község településszerkezeti tervének elfogadásáról az alábbiak szerint
dönt:

1. E határozat 1. mellékletét képező településszerkezeti terv módosításának leírása elfogadásra kerül.
2. E határozat 2. számú mellékletét képező településszerkezeti terv módosított jelmagyarázata, valamint
a módosított településszerkezeti terv a mellékletben jelölt tervezési terület határán belül elfogadásra
kerül.
1. számú melléklet
a településszerkezeti terv módosításáról szóló ……../2018 (……………) számú határozathoz
A településszerkezeti terv módosításának leírása:
1. A 010/1 hrsz.-ú telek északi harmada ’Má’ jelű általános mezőgazdasági rendeltetésből ’Gip’ jelű ipari
gazdasági rendeltetésbe kerül átsorolásra.
2. A 010/1 hrsz.-ú telek déli kétharmada, a 010/2, 010/3 és 010/4 hrsz.-ú telkek ’Má’ jelű általános
mezőgazdasági rendeltetésből ’Gip’ jelű ipari gazdasági rendeltetésbe kerülnek átsorolásra.
3. A 013/1 hrsz.-ú telek területe ’Má’ jelű általános mezőgazdasási rendeletetésből ’Eg’ jelű gazdasági
erdőterület rendeltetésbe kerül átsorolásra.
4. A 011, 012/1, 012/2, 012/3 hrsz.-ú telkek keleti-délkeleti része illetve a 010/1, 010/2, 010/3, 010/4,
010/5, 010/6, 010/7, 010/8 és 010/12 hrsz.-ú telkek nyugat-északnyugati része ’V’ jelű vízgazdálkodási
rendeltetésbe kerül átsorolásra.
5. A 010/4, 010/5, 010/3, 010/4, 010/5, 010/6, 010/7, 010/8, 010/9, 010/10, 010/11 010/12 hrsz.-ú
telkek nyugati, a 012/2 és 012/3 hrsz.-ú telkek keleti részén záportározó területe kerül kijelölésre.
6. A településszerkezeti terv területfelhasználásának területi adatai közül az alábbiak a következők szerint
módosulnak:

Terülefelhasználási egység
Területváltozás (ha)
Ipari gazdasági terület
3,84
Gazdasági rendeltetésű erdőterület
2,43
Védelmi rendeltetésű erdőterület
0,44
Általános mezőgazdasági terület
-7,54
Vízgazdálkodási terület
0,68
Közelekdési terület
0,15

Lf
Eg

Lf
Eg

Ev

Eg
Eg

V
Eg

Eg

Eg

Eg

tervezett

tervezett

tervezett

V

tervezett

tervezett

V

tervezett
tervezett
tervezett

Zalaegerszeg

V

7. rendelettervezet
Kispáli Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6)
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alkalmazásával, az
abban megállapított államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a helyi
építési szabályzatról szóló 7/2011.(V.31.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja:

1. §
A helyi építési szabályzat 1. számú mellékletét képező szabályozási terve e rendelet 1. számú
melléklet szerint, a lehatárolt tervezési terület határán belül módosul.

2. §
A helyi építési szabályzat kiegészül a vízgazdálkodásról szóló 19/A. §-al az alábbiak szerint:
Vízgazdálkodás
19/A. §
A záportározó területe a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott korlátozások mellett
használható.
Záró rendelkezések

3.§
(1) Jelen rendelet csak az 1. számú melléklettel együtt értelmezhető és használandó.
(2) E rendelet 2018. ……….…………-án lép hatályba, előírásait a hatályba lépést követően induló ügyekben
kell alkalmazni.
Kelt: Kispáli, 2018. év……………… hó …… nap

Szita Gabriella
jegyző

Horváth Zsuzsanna
polgármester
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