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1.tervezői nyilatkozat  

Kallósd településszerkezeti és szabályozási tervének, valamint helyi építési 
szabályzatának módosításához 

Alulírott tervezők kijelentjük, hogy Kallósd településrendezési terveinek módosítása során az általunk 
készített településszerkezeti terv és alátámasztó munkarészei, a 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 8/2019.(IX.27.) számú rendeletének Zala Megye településrendezési 
tervéről 

• Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvénynek 

• a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendeletnek 

 

vezető településtervező 

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

 

 

településtervező munkatársak 

Barna Erika 
okl. településmérnök  

Szabó Márton 
okl. geográfus  

közlekedéstervező 

Tóth Attila 
okl. építőmérnök, településmérnök 
Tkö 01-10559  

 

Kelt: Zalaegerszeg, 2021. augusztus hó 
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2. előzmények 

2.1. a településrendezési tervek módosításának programja 
 
Kallósd község önkormányzati képviselő-testülete határozatban döntött arról, hogy kezdeményezi a 
településrendezési eszközeinek – településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv – 
módosítását. A módosítás tárgya, az Eurovelo 14 kerékpárút nyomvonalának településrendezési tervbe 
illesztése, mely projekt a 345/2012. (XII.6.) Kormányrendelet 1. mellékletének 1.8.54. pontja alapján 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyként számon tartott. 
 
A településrendezési tervek módosítását kezdeményező képviselő testületi határozat a következőkben 
olvashatók.  
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2.2. a hatályos településrendezési tervek ismertetése 

 
 
Kallósd Község Önkormányzata a hatályos településszerkezeti tervét a 1/2007. (I. 25.) számú 
határozattal fogadta el.  
A község helyi építési szabályzatát és annak mellékleteként a szabályozási tervet a 2/2007. (I.26.) 
rendelettel hagyta jóvá.  
 
 
 

 

2.3. településrendezési tervek véleményeztetésének módja 

A tervezett változtatás a településszerkezeti és szabályozási terv módosítását eredményezik.  
A településrendezési tervek módosításának véleményezési és jóváhagyási eljárása – mivel az a 
345/2012. (XII.6.) kormányrendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy– a 
314/2012. (XI.08.) kormányrendelet szerinti tárgyalásos eljárás keretében történik. 
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alátámasztó munkarészek 

3. környezetalakítási terv 
az Eurovelo 14 tervezett kerékpáros útvonal településrendezési tervekbe emelése 
 
módosítási program 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Kft. által előkészített és állami finanszírozásban megvalósuló 
projekt az Eurovelo 14 kerékpáros útvonal fejlesztése a Zalaszentiván – Kehidakustány közötti 
szakaszon. A projekt keretében megvalósításra kerülő kerékpáros útvonal hossza mindösszesen 58 
kilométer, mely útvonal Alibánfa, Bezeréd, Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Kemendollár, Vöckönd, Zalabér, 
Zalaistvánd, Zalaszentgrót, Zalaszentiván, Zalaszentlászló települések érintésével fog kialakításra kerülni.  

A projekt megvalósításához szükséges az, hogy az elkészült kerékpárút tervek alapján kialakításhoz 
igénybe venni tervezett területek kisajátítása megtörténhessen. A kisajátítás jogalapját a helyi 
szabályozási terv biztosítja, így szükségessé vált a kerékpárút nyomvonalának az érintett települések 
településrendezési tervekbe történő illesztése.  

Jelen eljárásban Kallósd község helyi építési szabályzatának, szabályozási tervének, valamint 
településszerkezeti tervének módosítására kerül sor. A korábbiakban már ismertetetteknek megfelelően 
az önkormányzatok képviselőtestületei határozatban döntöttek arról, hogy támogatják a kerékpárút 
kialakítását és ezzel kapcsolatban kezdeményezik a településrendezési terveik módosítását.  

A módosítás során vizsgálatra kerül az, hogy a tervezett kerékpárút nyomvonala és műtárgyai a 
települések mely területeit, illetve mely hatályos településrendezési tervek szerinti övezeteit, építési 
övezeteit érinti. Azon területek esetében, ahol a tervezett kerékpárút területe a hatályos 
településrendezési eszközök szerint nem közlekedési területen halad, ott a szükséges területeket 
közlekedési övezetbe kell sorolni.  

 

 

a tervezett nyomvonal és a hatályos településrendezési eszközök ismertetése 

Kallósd települést a tervezett kerékpárút mellékága érinti. A kerékpárút tervezett nyomvonala a település 
északi részén érkezik a község területére Zalaszentgrót irányából. A nyomvonal egy ideig a közigazgatási 
határ mentén, attól északra Zalaszentgrót területén, majd Kallósd területén a közigazgatási határtól délre 
halad, ezt követően a déli irányba fordul. A nyomvonal e szakaszon meglévő földúton új kerékpárút 
kiépítésével kerül kialakításra. Ezt követően a nyomvonal beér a településre, ahol a meglévő közút 
nyomvonalának forgalomtechnikai átalakításával alakul ki a kerékpáros útvonal.  

A közigazgatási határtól a község belterületének határáig tartó szakaszon szükséges a meglévő 
közlekedési területek szélesítése, így a szabályozás módosítására kerül sor. Az útszabályozás módosítása 
a hatályos településrendezési tervek szerinti általános mezőgazdasági és védelmi erdőterületeket érint.  

A hatályos településrendezési terveken szerepel egy tervezett mellékút jelölése 50-50 méteres 
védőtávolsággal, mely egy elvi jelölés a korábban hatályban lévő Zala Megyei Területrendezési tervből. A 
jelenleg hatályos megyei területrendezési tervben ez a nyomvonal már nem szerepel. A nyomvonal 
keresztülszeli a települést, így a tervezési területen kívül is jelölt, így jelen módosítással következetesen 
nem törölhető. A nyomvonal törlésére a településrendezési tervek következő teljes felülvizsgálata 
alkalmával kell, hogy sor kerüljön. 
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hatályos településszerkezeti terv részlet 

 

hatályos szabályozási terv részlet 

7



közlekedési alátámasztó munkarész 

Az országos közúthálózat elemei közül jelen településrendezési terv módosítással érintett Kallósd 
település közigazgatási területén belül mellékút hálózati elemek haladnak át.  

Kallósd területét a 73208 j. Kallósd bekötő út érinti, amely a 7352 j. útból kicsatlakozóan Zalaszentgrót 
déli határában haladva éri el a települést. Kallósd belterületén végighalad, majd a belterület nyugati 
határában ér véget. 

Kallósdon jelenleg kiépített kerékpárút nincsen.  

A tervezett kerékpáros létesítmény mellékága Bezeréd irányából, Zalaszentgrót déli határában haladva éri 
el a települést, tervezett kerékpározásra kijelölt önkormányzati úton. Az önkormányzati út a 0153/2, 
majd a 02 helyrajzi számú utat követi a 73208 j. út csatlakozásáig. Innen a közút területén kerül a 
kerékpáros nyomvonal kijelölésre Kallósd településhatáráig, majd Zalaszentgrót területén a 7352 j. 
összekötő útig. 

A tervezett utak útkategóriája és koronaszélessége az alábbi:  

• Külterületen vezetett önkormányzati út:  K.VI.c.C.  3,50 m 

• Belterületen vezetett önkormányzati út:  B.VI.d.C.  3,50 m 

• Külterületen vezetett kerékpárút:   K.VII.A.  2,60 m 

• Belterületen vezetett kerékpárút:   B.VII.A.  2,60 m 

 

Az utak tervezett keresztmetszeti kialakítása a mintakeresztszelvényeken látható. 

 

tervezett módosítás 

Kallósd község településszerkezeti és szabályozási tervei egy teljes települést lefedő, 1:8000 méretarányú 
tervlapból, és egy, a belterületre fókuszáló 1:4000 méretarányú tervlapból állnak. A tervlapok 
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szerkeszthető állománya nem áll rendelkezésre, így a tervezési területen belüli területekre vonatkozó 
településszerkezeti és szabályozási tervek digitalizálásra kerültek az aktuális állami adatbázisokat 
felhasználva.  

A tervezési területhez a kerékpárúthoz kapcsolódó útszabályozás módosítással közvetlenül érintett telkek 
tartoznak. A tervezési terület részét képezi továbbá a település fő utcái, a Kossuth Lajos és Petőfi Sándor 
utcák területe, mely területekre a kerékpárút nyomvonalának elvi jelölése kerül feltüntetésre mind a 
településszerkezeti, mind a szabályozási terveken. Az egységes szabályozás érdekében a tervezési terület 
–ahol lehet és szükséges – teljes tömbre kerül jelölésre.  

A módosítás során a következő telkeket érinti a közlekedési területek szélesítése: 

érintett ingatlan helyrajzi 
száma 

érintett ingatlan hatályos településrendezési eszközök szerinti 
besorolása 

0154/6  általános mezőgazdasági terület  

0154/8 általános mezőgazdasági terület 

0154/3  általános mezőgazdasági terület 

03/30  általános mezőgazdasági terület 

0157/9  általános mezőgazdasági terület/erdő 

03/1 általános mezőgazdasági terület 
 

Mindezen telkeken túl területfelhasználás módosítással érintettek a következő telkek: 

• A 0153/2 helyrajzi számú közlekedési terület egy része az út nyomvonal módosítása 
következtében általános mezőgazdasági területfelhasználásba kerül átsorolásra.  

• A 0154/1 hrsz.-ú telek ’a’ alrészlete az Erdészeti Igazgatóság nyilvántartásában szereplő 
erdőterület, így a településrendezési tervekben is erdőterület területfelhasználásba kerül 
besorolásra a korábbi általános mezőgazdasági területfelhasználásról.  

Az útszabályozás módosítása a fentiekből láthatóan beépítésre szánt területeket nem érint.  

 
tervezett településszerkezeti terv részlet  
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tervezett szabályozási terv részlet  
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4. tervezett módosítás és a területrendezési tervek 
összhangjának vizsgálata 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervével, illetve Zala 
Megye Területrendezési tervévvel való összhang vizsgálata 
 
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
(továbbiakban országos terv) 2019. március 15.-től lépett hatályba. A törvény hatályon kívül helyezi az 
Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 
2000. évi CXII. törvényt, illetve a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. 
törvényt, a továbbiakban a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
törvényben kerülnek meghatározásra a vonatkozó előírások.  
Kallósd nem tartozik kiemelt térség területéhez, így a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló törvény második részében meghatározott, Országos Területrendezési Terv 
előírásai vonatkoznak az összhang vizsgálata során.   
Figyelembe kell venni továbbá a Zala Megye Területrendezési Tervét (a továbbiakban megyei terv) 
melyet a Zala Megyei Közgyűlés a 8/2019. (IX.27.) számú rendeletével fogadott el, mely 2019.október 
15.-én lépett hatályba. 
 
 

Infrastruktúra hálózat az országos és a megyei terv alapján  
Kallósd települést az országos terv infrastruktúra hálózata nem érinti. A megyei terv infrastruktúra 
hálózati elemei közül Kallósd település területén mellékútvonalként jelölt a 73208 számú, település fő 
utcáját is alkotó útvonal.  
Kallósd területén kerékpárút a területrendezési terveken nem szerepel.  

megyei területrendezési terv infrastruktúra hálózata a tervezési területtel 
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Térségi területfelhasználás az országos és a megyei terv alapján 
 
A térségi területfelhasználási kategóriákra az országos terv a következő előírásokat határozza meg: 

6. Térségi területfelhasználási kategóriák 

9. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriák a következők: 

a) erdőgazdálkodási térség, 
b) mezőgazdasági térség, 

c) vízgazdálkodási térség, 
d) települési térség. 

(2) A kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák a következők: 

a) a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervében alkalmazott kiemelt térségi területfelhasználási kategóriákat a 36. § 
határozza meg, 

b) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Tervében alkalmazott kiemelt térségi területfelhasználási kategóriákat az 49. 
§ határozza meg. 

(3) A megyei területfelhasználási kategóriák a következők: 

a) területi korlát nélkül ábrázolt térségek: 
aa) erdőgazdálkodási térség, 

ab) mezőgazdasági térség, 
ac) vízgazdálkodási térség, ad) települési térség, 

b) legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású térség. 
 

7. A térségi területfelhasználási kategóriák lehatárolása 

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 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; 
e) *  a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően honvédelmi, 

különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület települési övezetbe kell sorolni. 

 
 
A tervezési területet a következő táblázatban szereplő adatok szerint érintik az egyes térségi 
területfelhasználási kategóriák: 

 Kallósd község tervezési terület 
erdőgazdálkodási térség igen 
mezőgazdasági térség igen 
vízgazdálkodási térség nem 
települési térség igen 
sajátos térség nem 

 
Kallósd 

• erdőgazdálkodási térség 
A tervezett településszerkezeti terv az erdőgazdálkodási térség területét érinti, miután a 
kerékpárút nyomvonala nyilvántartott erdőterület mentén halad. A nyilvántartott erdő 
területén útszabályozás nem történik. A további erdőgazdálkodási térségre vonatkozó 
előírások a településrendezési tervek teljes felülvizsgálata alkalmával vizsgálhatók.  

• mezőgazdasági térség 
A település területén elhelyezkedő mezőgazdasági térség területét érinti a 
településrendezési tervek tervezett módosítása. A tervezési területen belül elhelyezkedő 
mezőgazdasági térségi területek kiterjedése 10,59 hektár, melyből összesen 0,81 hektár 
nem mezőgazdasági területként jelölt a terveken, mely 7,66%-a a mezőgazdasági térség 
területének. Ez az érték kevesebb, mint a törvény alapján meghatározott 25%, így az 
összhang biztosított.  
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• települési térség 
A települési térség előírásaival az összhang biztosított.  

 

Övezetek az országos és a megyei terv alapján 
19. § (1) Az országos övezetek a következők: 
1. ökológiai hálózat magterületének övezete, 
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 
4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, 
5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete, 

6. erdők övezete, 
7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete, 
8. tájképvédelmi terület övezete, 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, 
10. vízminőség-védelmi terület övezete, 
11. nagyvízi meder övezete, 

12. VTT-tározók övezete, 
13. honvédelmi és katonai célú terület övezete. 
(2) A kiemelt térségi övezetek a következők: 

1. a BATrT-ben alkalmazott kiemelt térségi övezeteket a 42. § határozza meg, 
2. a BKÜTrT-ben alkalmazott kiemelt térségi övezeteket a 77. § határozza meg. 
(3) A megyei övezetek a következők: 
1. ásványi nyersanyagvagyon övezete, 

2. rendszeresen belvízjárta terület övezete, 
3. tanyás területek övezete, 
4. földtani veszélyforrás terület övezete, 

5. egyedileg meghatározott megyei övezet. 
(4) Az (1) bekezdés 5., 7., 8. és 10-12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi 
lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 
(5) A (3) bekezdés 1-4. pontjaiban meghatározott megyei övezetek övezeti szabályait a 
területrendezésért felelős miniszter (4) bekezdésben meghatározott rendelete, az övezetek területi 
lehatárolását a megyei területrendezési terv állapítja meg. 

20. § (1) A térségi övezetek egymáshoz való viszonyát és kapcsolatrendszerét - a (2) bekezdésben 
foglaltak kivételével - az 5. melléklet tartalmazza. 
(2) A BKÜTrT-ben megállapított és alkalmazott térségi övezetek egymáshoz való viszonyát és 

kapcsolatrendszerét a 6. melléklet tartalmazza. 
21. § (1) A kiemelt térségi és megyei övezetek területén a vonatkozó országos övezetek előírásait is 
alkalmazni kell. 

(2) A törvény és a 19. § (4) és (5) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a 
vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 

 

 
  Kallósd 

  tervlap adat 

ökológiai hálózat magterületének övezete nem nem 

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete nem nem 

ökológiai hálózat pufferterületének övezete nem nem 

kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete nem   

jó termőhelyi adottságú szántók övezete nem   

erdők övezete igen igen 

erdőtelepítésre javasolt terület övezete igen   

tájképvédelmi terület övezete  nem nem 
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világörökségi és világörökségi várományos területek 
övezete nem nem 

vízminőség-védelmi terület övezete igen   

nagyvízi meder övezete nem   

VTT-tározók övezete nem   

honvédelmi és katonai célú terület övezete nem   

      

ásványi nyersanyagvagyon övezete nem   

rendszeresen belvízjárta terület övezete nem   

tanyás területek övezete nem   

földtani veszélyforrás terület övezete igen   

egyedileg meghatározott megyei övezet nem   

 
Erdők övezete 

17. Erdők övezete 
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 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. 

 
erdők övezete a tervezett kerékpáros nyomvonallal  

és az érintett tervezési területtel 
 
Az erdők övezete érinti tervezési területet. Bár e területen útszabályozás változás nem történik, a 
tervezési területen belül az történő övezeti előírásoknak való megfelelés érdekében a nyilvántartott erdő 
a településrendezési terveken erdőterület területfelhasználási egységbe került átsorolásra.  
 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

3. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
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 települések településrendezési eszközeiben az 
erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén az (1) bekezdésben foglaltak mellett beépítésre szánt 
terület nem jelölhető ki, és erdőterület területfelhasználási egységbe sorolás esetén 
a) az erdőtelepítés megvalósulásáig csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző területhasználat 
folytatható, valamint 
b) erdőtelepítést elsődlegesen az élőhelynek megfelelő, természetesen kialakult őshonos fafajokból álló 
erdőfoltok megőrzésével kell végezni. 
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erdőtelepítésre javasolt terület övezete a tervezett kerékpáros nyomvonallal és az érintett tervezési 
területtel 

 
 
Az erdőtelepítésre javasolt terület övezete érint a tervezési területet. Az övezetre vonatkozó előírásokkal 
a tervezett módosítás nem ellentétes.  

 

Tájképvédelmi terület övezete 
4. Tájképvédelmi terület övezete 
4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó 
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes 
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell 
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos 
tájhasználat helyi jellemzőit. 
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat 
fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép védelméről szóló törvény 
vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - meg kell 
határozni 
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
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(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-
hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat 
fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 

 

 

tájképvédelmi terület övezete a tervezett kerékpáros nyomvonallal  
és az érintett tervezési területtel 

 
A tájképvédelmi terület övezete Kallósd teljes területét, így a tervezési területet is érinti. Az övezetre 
vonatkozó előírások legnagyobb része a településrendezési tervek teljes felülvizsgálatakor 
érvényesítendő. Fontos, hogy az övezet területén a kerékpárút elhelyezése a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását biztosító módon kell, hogy történjen.  

 
Vízminőség-védelmi terület övezete 
 
A vízminőség-védelmi terület övezete a teljes 
települést, így a tervezési területeteket is érinti. 
A területrendezési tervek készítésének és 
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 5 §. (2) bekezdése 
alapján „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.” Minderre a 
településrendezési tervek teljes felülvizsgálatakor 
kerülhet sor.  
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Földtani veszélyforrás terület övezete 

 
 

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. 
 

 
 
A földtani veszélyforrás övezete Kallósd teljes közigazgatási területét érinti. Az övezet területének 
pontosítására a településrendezési tervek teljes felülvizsgálata alkalmával kerülhet sor. Jelen módosítás 
nem ellentétes az övezet előírásaival.  
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5. a területi mérleg változása 
 

A településrendezési tervek módosítása során nem kerül sor új beépítésre szánt terület kijelölésére, így a 
jogszabályi előírások szerint a biológiai aktivitásérték változásait nem kell vizsgálni.  

A településrendezési tervek módosítása a településszerkezeti terv módosításával jár, így a területi mérleg 
változásai vizsgálandók és rögzítendők a jóváhagyandó munkarészek között. A területi mérleg változásai 
a tervezési területeken belül a következő: 

 

 
hatályos tervezett változás 

 
m2 ha m2 

 
m2 ha 

Általános 
mezőgazdasági 
terület 

277531,84 27,75 264705,68 26,47 -12826,16 -1,28 

Erdőterület 1954,09 0,20 7611,74 0,76 5657,66 0,57 

Közlekedési 
terület 

14164,33 1,42 21332,83 2,13 7168,50 0,72 
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jóváhagyandó munkarészek 
6. Kallósd 
6.1. határozattervezet 
 

Kallósd Község Képviselő testületének 

../2021. (..….) számú határozata  

 

Kallósd Község Képviselő testülete 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. és 3. számú mellékletét képező módosított településszerkezeti terv a mellékletekben 
jelölt tervezési terület határán belül elfogadásra kerül. 
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1. számú melléklet 

 
a településszerkezeti terv módosításáról szóló ……../2021. (……………) számú határozathoz 

 

A településszerkezeti terv módosításának leírása: 

1. A kerékpárút nyomvonalának jelölése a településszerkezeti terven feltüntetésre kerül.  

2. A 0154/6, 0154/8, 0154/3, 03/30, 0157/9, 03/1 hrsz.-ú telkek egy része általános mezőgazdasági 
területfelhasználásról közlekedési területfelhasználásra módosul.  

3. A 0154/9 hrsz.-ú telek területének egy része erdő területfelhasználásról közlekedési és közműterület 
területfelhasználásra módosul. 

4. A 0153/2 hrsz.-ú telek területének egy része közlekedési és közműterület területfelhasználásról 
általános mezőgazdasági területfelhasználásra módosul. 

5. A 038/8 hrsz.-ú telek egy részének területfelhasználása általános mezőgazdasági területről közlekedési 
és közműterület területfelhasználásra módosul.  
 
6. A 0154/1 hrsz.-ú telek ’a’ alrészlete általános mezőgazdasági területfelhasználásról erdőterület 
területfelhasználásra módosul.  
 
7. A település területi mérlege a tervezési területen belül a következők szerint módosul: 

 
hatályos tervezett változás 

 
m2 ha m2 

 
m2 ha 

Általános 
mezőgazdasági 
terület 

277531,84 27,75 264705,68 26,47 -12826,16 -1,28 

Erdőterület 1954,09 0,20 7611,74 0,76 5657,66 0,57 

Közlekedési 
terület 

14164,33 1,42 21332,83 2,13 7168,50 0,72 

 
8. A tervezett változtatások területfelhasználás módosulást a mezőgazdasági, erdőgazdasági, 
vízgazdálkodási és települési térség területén eredményeznek. 

• Az erdőgazdálkodási térség előírásainak a tervezett településszerkezeti terv megfelel, miután az 
erdők övezetére vonatkozó előírások biztosítottak.  

• A mezőgazdasági térség területén a mezőgazdasági települési területfelhasználásba sorolt 
területek nagysága a tervezett módosítással csökken, azonban a 92,33% továbbra is 
mezőgazdasági területként jelölt, így a törvényi előírásnak megfelel.  

• A települési térség területére vonatkozó előírásokkal az összhang biztosított.  
 
A tervezési területet érinti az erdők övezete, erdőtelepítésre javasolt terület övezete, vízminőség-
védelmi terület övezete, földtani veszélyforrás terület övezete, mely övezetekre vonatkozó 
előírásaival a tervezett településszerkezeti terv összhangban van.  

 
A tervezett változtatások a területrendezési tervekben megfogalmazottaknak megfelelnek, szerkezeti terv 
tervezett módosítása a térségi területfelhasználásokra illetve védelmi övezetekre vonatkozó 
jogszabályokkal összhangban van. 
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6.2. rendelettervezet 

 

Kallósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

Kallósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 
2/2007. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Kallósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Zala Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 

 

1. § 

(1) Kallósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 2/2007. 
(I.26.) önkormányzati rendelet mellékletét képező szabályozási terv SZT-1 számú tervlapja az e rendelet 
1. mellékletében lehatárolt tervezési területen belül módosul.  

(2) Kallósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 2/2007. 
(I.26.) önkormányzati rendelet mellékletét képező szabályozási terv BSZT-1 számú tervlapja az e 
rendelet 2. mellékletében lehatárolt tervezési területen belül módosul.  

 

3. § 

Záró rendelkezések 

 

(1) Jelen rendelet csak az 1. és 2. számú melléklettel együtt értelmezhető és használandó. 

 

(2) E rendelet 2021. ……….…………-án lép hatályba, előírásait a hatályba lépést követően induló ügyekben 
kell alkalmazni. 

 

Kelt: Kallósd, 2021. év……………… hó …… nap 

 

 

 

Dr. Gajár István 

jegyző 

 Farkas Andrásné 

polgármester 

 

23



24



25




