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1. tervezői nyilatkozat
Pacsa településszerkezeti tervének, valamint helyi építési szabályzatának és
szabályozási tervének módosításához
Alulírott tervezők kijelentjük, hogy Pacsa településrendezési terveinek módosítása során az általunk
készített településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv 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 településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. Törvénynek

•

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. Rendeletnek

•

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
Rendeletnek

•

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

•

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

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

közlekedési tervező
Tüske Zsolt
okl. építőmérnök, meliorációs mérnök
településrendezési közlekedési tervező
TKö/20-0067

Kelt: Zalaegerszeg, 2019. szeptember hó

2. előzmények
2.1. a településrendezési tervek módosításának programja, eljárási
előzmények bemutatása
Pacsa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2019.04.25-én határozatban döntött arról, hogy
kezdeményezi a település településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási
tervének módosítását.

A tervezési terület elhelyezkedése a településen a következő:

A településrendezési tervek módosításának tájékoztatási, véleményezési és jóváhagyási eljárása a
314/2012. (XI.08.) kormányrendelet 42. § szerinti „tárgyalásos eljárás” keretében történik, mivel
a módosítással érintett területet Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2019.
(IV.25.) számú határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.
A 314/2012. (XI.08.) kormányrendelet 42. § (5) bekezdése alapján, „ha a településrendezési
eszköz készítéséhez vagy módosításához adatok beszerzése szükséges, a polgármester vagy a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásért felelős szerv - az (1) bekezdés szerinti
véleményeztetést megelőzően - az érintett államigazgatási szervtől az előzetes tájékoztatási
szakasz szerinti előzetes adatszolgáltatást kér elektronikus úton”. Pacsa polgármestere felkereste a
314/2012. (XI.08.) kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szerveket a
településrendezési tervek módosításával kapcsolatos előzetes véleményük kikérése, illetve
adatszolgáltatásuk megküldése kapcsán.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) kormányrendelet
értelmében
megtörtént
a
véleménykérés
a
környezeti
hatásvizsgálat
lefolytatásának
szükségességéről. A környezeti vizsgálat lefolytatása a beérkezett állásfoglalások alapján nem
szükséges, melyről a képviselő-testület a 69/2019. (VI.20.) számú határozatban állást foglalt.
A megkeresett államigazgatási szervek a következők:

Egyeztetési szakterület
1.

2.

Területrendezés,
településrendezés

Környezetvédelem,
természet és tájvédelem,
vízgazdálkodás

3.

Természet és tájvédelem

4.

Talajvédelem

5.

Vízgazdálkodás

6.

Vízgazdálkodás

7.

Vízvédelem

8.

Tűzvédelem, polgári
védelem

9.

Közegészségügy

10.

Közlekedés

Államigazgatási szervek
Zala Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10. Pf.
227
Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Osztály
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth Lajos utca 16.
Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál u. 81.
Országos Vízügyi Főigazgatóság
1253 Budapest, Pf. 56.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
9700 Szombathely, Pf. 52
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 54.
Zala Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. Pf. 41.
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi
Járási Hivatala

Előzetes
tájékoztatási
szakasz
Részt vett:
2019.05.28.

Részt vett:
2019.05.27.

Részt vett:
2019.05.27.
Részt vett:
2019.06.03.
Részt vett:
2019.05.27.
Részt vett:
2019.05.29.
Részt vett:
2019.06.03.
Részt vett:
2019.06.05.
Részt vett:
2019.05.29.
Nem vett részt.

11.

12.

13.

Örökségvédelem

Földvédelem

Erdőrendezés, védelem

14.

Honvédelem

15.

Határrendészet

16.

17.

18.

Bányászat, geológia,
morfológia, csúszásveszély

Hírközlés

Gyógyhely

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály
Közlekedési és Útügyi Osztály
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 101/A
Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.
Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály
8901 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.,
Pf. 145
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi
Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Erdészeti Osztály
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 36. Pf.
209.
Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Főosztály
1555 Budapest, Pf. 70.
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 4. 8901
Zalaegerszeg Pf. 218.
Baranya Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Bányászati Osztály
7623 Pécs, József Attila u. 5.
7602 Pécs, Pf.: 61.
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Pécsi Hatósági Iroda
7624 Pécs, Alkotmány u. 53; 7502 Pécs 2.
Pf. 459.
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály
1138 Budapest, Váci út 174., 1550 Bp., Pf.:
203.

Részt vett:
2019.06.12.

Részt vett:
2019.05.24.

Részt vett:
2019.05.28.

Részt vett:
2019.05.27.
Nem vett részt.

Részt vett:
2019.05.28.

Részt vett:
2019.05.28.

Részt vett:
2019.05.29.

Önkormányzatok
Zalaigrice Község Önkormányzata
Zalaszentmihály Község Önkormányzata
Szentpéterúr Község Önkormányzata
Zalaapáti Község Önkormányzata
Zalaszentmárton Község Önkormányzata
Felsőrajk Község Önkormányzata

Nem vett részt.
Nem vett részt.
Nem vett részt.
Nem vett részt.
Nem vett részt.
Részt vett:
2019.05.24.

Nyilvántartási adat kérése a 314/2012. (XI.08.) kormányrendelet szerint
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 59.
1592 Budapest, Pf.: 585.

Részt vett:
2019.05.31.

A településrendezési tervek módosításának előzetes tájékoztatása során az államigazgatási szervek
és önkormányzatok a következő, a terv készítését befolyásoló véleményt, illetve adatokat juttatták
el az önkormányzat részére:

Zala Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet
Az állami főépítész véleményében jelzi, hogy a módosítással az épített környezet védelmére
kiterjedően jelentős környezeti hatás nem várható, ugyan akkor javasolja a módosítás
felülvizsgálatát, tekintve, hogy a településen már kijelölt ipari gazdasági területek jelentős része
beépítetlen.

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
Tájékoztat, hogy a környezeti vizsgálatot a várható környezeti hatások jelentőségének eseti
meghatározása vonatkozásában nem tartja szükségesnek. A kérelemhez csatolt mellékletben
foglaltakat elfogadja.

Balaton - felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Levelükben tájékoztatnak a hatás- és illetékességi körükbe tartozó főbb irányadó jogszabályokról.
Megküldték a település közigazgatási területén található, egyedi határozattal történő lehatárolásra
váró ex lege védett láppal érintett ingatlanok helyrajzi számos listáját és a Natura 2000 területekkel
érintett ingatlanok listáját. Jelzik, hogy a város közigazgatási területén az országos ökológiai
hálózat övezeti közül a magterület és az ökológiai folyosó övezetek megtalálhatók, valamint
jelentős része érintett a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetével. A
mellékelt adatszolgáltatás tartalmazza ezek területi elhelyezkedését és lehatárolását. Felhívják a
figyelmet továbbá, hogy a természet- és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre javasolt fajok
listája és a kerülendő, inváziós fajok jegyzéke megtalálható az igazgatóság honlapján.
Szükségesnek tartják a helyi építési szabályzat megfogalmazását a települési tájat (kül- és
belterület) meghatározó létesítmények, így pl. az engedélyhez nem kötött építmények
vonatkozásában is.
Tájékoztatnak, hogy a módosítással érintett területen országosan vagy helyileg védett, illetve
tervezett védendő természeti érték nincs. A területet az országos ökológiai hálózat, Natura 2000
terület, valamint tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület nem érinti. A tervezett
módosítás természetvédelmi jogszabályba nem ütközik, természetvédelmi érdekeket nem sért. A
módosítási javaslat ellen nem emelnek kifogást.

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály
Megküldte talajvédelmi szakhatósági véleményét, melyben a módosítás ellen kifogást nem emel. Az
érvényben lévő és hatályos talajvédelmi vonatkozású jogszabályokban foglaltak betartása esetén a
tervezett módosítások hatására nem várható jelentős környezeti terhelés, ezért talajvédelmi
szempontból nem szükséges környezeti hatásvizsgálat lefolytatása. Azonban a településrendezési
eszközök készítésekor ki kell térni arra vonatkozóan, hogy a beruházási területről a kívülről érkező
csapadékvizek kizárásra kerültek-e, ill. a beruházási területre jutó csapadékvizek ártalommentes
elvezetése-, valamint a területen képződő szennyezett vizek összegyűjtése, ártalmatlanítása,
ártalommentes elvezetése biztosított-e oly módon, hogy a környező mezőgazdasági területek
minőségében kár ne keletkezhessen.

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Megküldték az országos vízminőség-védelmi terület érintettségére vonatkozó adatszolgáltatásukat.
Tájékoztatnak, hogy a település közigazgatási területe nagyvízi mederrel nem érintett, és belvízzel
sem veszélyeztetett.

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Levelében tájékoztat, hogy Pacsa város közigazgatási területe nagyvízi mederrel nem érintett és
belvízzel sem veszélyeztetett. A módosítások ellen kifogást nem emelnek. Tájékoztatnak, hogy a
környezeti vizsgálat szükségességének megítélése nem az Igazgatóság illetékessége, hanem a
területi vízügyi hatóságé.

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Levelében tájékoztat, hogy a 017/7 hrsz. alatti ingatlan vízbázis hidrogeológiai „B” védőövezetén
fekszik, ahol gépkocsimosó létesítése nincs korlátozva. Jelzi, hogy a felszíni és a felszín alatti vizek
minőségi és mennyiségi védelmére vonatkozóan nem várható jelentős környezeti hatás, ezért
környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges.

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Az igazgatóság levelében tájékoztat, hogy a településrendezési eszközök módosításának
elfogadását nem kifogásolja. Megküldték Pacsa város veszélyeztetettségére és katasztrófa kockázati
besorolására vonatkozó adatokat, mely szerint a település a III. katasztrófavédelmi osztályba
tartozik.

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya tájékoztat, hogy Pacsa város
településrendezési eszközeinek módosítása – a 017/7 hrsz.-ú telken önkiszolgáló autómosó
létesítése – esetén közegészségügyi szempontból nem várható jelentős környezeti hatás, így
környezeti értékelés készítését és környezeti vizsgálat lefolytatását közegészségügyi szempontból
nem tartja indokoltnak.

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya
A hatóság megküldte Pacsa város területére vonatkozó, nyilvántartott műemlékeket és régészeti
lelőhelyeket, illetve felhívja a figyelmet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos jogszabályokra.

Zala Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztálya
Mellékletben megküldték a település törzskönyvét.

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Erdészeti Osztálya
Véleményében tájékoztat, hogy a 017/7 hrsz.-ú földterületen kialakítandó autómosó erdőt, vagy
erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területet nem érint. A közvetett hatások
várhatóan nem járnak számottevő káros hatással az erdőkre, azok talajára, vízháztartására,
mikroklímájára.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

Levelében tájékoztat, hogy a tervezett módosítások a honvédelem érdekeit nem érintik, a Magyar
Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért az abban
foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem tesz.

Baranya Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Bányászati Osztály
A Bányafelügyelet levelében tájékoztat arról, hogy nyilvántartásai alapján a 017/7 hrsz.-ú
földrészlet nem tartozik szilárdásvány bányászati bányatelekhez, nem szerepel az Állami Ásványi
Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban, vagyis nem tartozik ásványi
nyersanyagvagyon övezethez, szénhidrogén bányászati létesítménnyel nem érintett és nem tartozik
a földtani veszélyforrások övezetéhez.
Megállapította, hogy az előirányzott változtatás során és annak későbbi eredményeként a
hatáskörébe tartozó szakterületet (földtani és ásványvagyon védelmet) érintően jelentős környezeti
hatás nem várható és ennek ismeretében a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja
szükségesnek.

Nemzeti Média- és Hírközlés Hatóság
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság levelében tájékoztat, hogy a Hatóság internetes honlapján
a teljes körű nyilvántartás megtalálható a bejegyzett elektronikus hírközlési szolgáltatókról és
szolgáltatásokról, amelyek a rendezés alá vont területtel érintettek. Tájékoztat a hatáskörébe
tartozó kérdésekben a jogszabályokon alapuló követelményekről.
Indokoltnak tartják, hogy az érintett hírközlési szolgáltatók az előkészítésben részt vegyenek úgy,
hogy ismertethessék a település fejlődése és építési rendje szempontjából terveiket, és ezek
várható lefolyását. A szolgáltatók elérhetőségét megküldték.
Kérik, hogy az elektronikus hírközlési építmények elhelyezését taglaló munkarész elkészítése során
vegyük figyelembe a 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 18. §. f) g) pontjában, 26. §.-ában,
valamint a 4. mellékletében foglaltakat.
Tájékoztat, hogy a Hatóság és a Magyar Mérnöki Kamara szakmai ajánlást készített a hírközlési
szakági tervezők számára, mely a honlapjukon is hozzáférhető.
Tájékoztat továbbá, hogy az elektronikus hírközlési fejezetet csak településrendezési hírközlési
tervező jogosultsággal rendelkező és névjegyzékbe vett tervező készíthet, valamint, hogy
folyamatban van a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósítása, melyhez kapcsolódó
beruházások, fejlesztések megvalósításának biztosítása befolyásolhatja a településrendezési
eszközök készítését, módosítását is.

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
Véleményében tájékoztat,
érintettsége nem áll fenn.

hogy

a

módosítani

kívánt

területen

természetes

gyógytényező

Pacsa Város Önkormányzata a véleményezési dokumentáció elkészítésével a Zala Urbanistica
Terület és Településfejlesztő Kft.-t bízta meg.
A településrendezési tervek módosításához készülő alátámasztó munkarészek tartalmára
vonatkozóan a település főépítésze az alábbiak szerint rendelkezett.

2019. június 7. (péntek) 10.00 órakor lakossági fórumot tartottak, amit 15 nappal a megtartása
előtt kifüggesztettek. A partnerségi egyeztetés eredményéről és a végső szakmai véleményezési
szakasz lefolytatásának kezdeményezéséről a 68/2019. (VI.20) számú képviselő-testületi
határozatot hozta.
Az állami főépítész 2019. július 17-én, majd az ott tisztázatlan ügyek újbóli tárgyalása érdekében
augusztus 22-én egyeztető tárgyalást hívott össze. A csatolt jegyzőkönyvekben rögzített
konfliktusok miatt az állami főépítész a tervezett módosítással kapcsolatban jóváhagyó záró
szakmai véleményt nem adott ki. Az egyeztető tárgyalások jegyzőkönyvei és jelenléti ívei a
következő oldalakon olvashatók.
Az egyeztető tárgyalásokat követően, a tervezett módosítás elfogadásának sikertelensége miatt a
polgármester és a település főépítésze a módosítás programjának megtartásával kezdeményezte a
változtatás módjának újragondolását. A településrendezési tervek módosításával az önkormányzat
az APOO Design Bt.-t, Agg Ferenc településtervezőt bízta meg.

2.2. a hatályos településrendezési tervek ismertetése
Pacsa Város Önkormányzati Képviselő-testülete a településszerkezeti tervet a 39/2003. (V.15.)
számú határozattal fogadta el.
A város helyi építési szabályzatát és annak mellékleteként a szabályozási tervet a 9/2003. (V.15.)
számú önkormányzati rendelettel hagyta jóvá, melyet a 7/2012 (II.29.), a 8/2013. (VI.12.), a
7/2015. (II.13.), a 16/2015 (IV.20.) és a 6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletekkel módosított.

2.3. partnerségi egyeztetés szabályai
Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés szabályait az 14/2017.
(VII.18.) számú képviselő-testületi határozat és annak melléklete alapján fogadta el.
A településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a
partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről, - a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet szerinti
munkaközi tájékoztató keretében – közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, a
www.pacsa.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban
történik.
Pacsa Város Önkormányzata 2019. szeptember 10.-én 10.00 órakor lakossági fórumot tartott,
melynek keretében a szabályozási tervek módosításának új tervezete bemutatásra került.

alátámasztó munkarész

3. környezetalakítási terv
változtatással érintett terület bemutatása
A tervezett fejlesztés megvalósíthatósága érdekében szükséges a településrendezési tervek
módosítása, mely célból az önkormányzat kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a 43. számú
tömb területét.
A tömb határai nyugatról a Tüttösi árok, É-i közigazgatási határ, az ipari-gazdasági területeket és a
tőke északra lévő mezőgazdasági területeket feltáró, a területet keletről határoló 021 hrsz.-ú út és
75 sz. főút. E terület délnyugati sarkában helyezkedik el a 017/7 hrsz.-ú földrészlet, mely területen
tervezik elhelyezni az autómosót. Az autómosóhoz kapcsolódóan a beruházással érintett a 018
hrsz.-ú, észak-déli irányú földút. A tervezett változtatás érinti a földút és a benzinkút területe
között található keskeny, háromszög alakú 019 hrsz.-ú földrészletet, mely külterületi 4. minőségi
osztályú rét. A beruházás területének északi szomszédságában lévő 017/1-6 hrsz.-ú ingatlan rét
művelési ágú, 2. minőségi osztályba tartozik.
A terület nyugat felé, a Tüttösi árok, valamint a délről határoló 75 sz. főút irányába lejt. A terület
külterület, az állami adatszolgáltatás során megküldött ingatlan-nyilvántartási térkép szerint fásított
terület művelési ágba, 6. minőségi osztályába tartozik. A tervezett beruházás előkészítéseként
megkezdődött a művelés alóli kivonás eljárása. A Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Földhivatali Főosztályának Földhivatali Osztálya 2019. március 26-i határozatában a
Pacsa 017/7 hrsz.-ú földrészlet végleges más célú hasznosítását - autómosó kialakítása –
megnevezésű munka céljára engedélyezte.

Helyszíni kép a módosítási területről
A területet régészeti lelőhely érinti. A településrendezési terv módosításának korábban készített
dokumentumához örökségvédelmi hatástanulmány készült. A régészeti lelőhely „Pacsa-Téglagyár”
elnevezésű, nyilvántartási azonosító: 19141. A kulturális örökségvédelmi hatástanulmány
„Változtatások hatásai a régészeti örökségre” című fejezetében olvasható, hogy a régészeti
értékvizsgálat során, a vizsgált területen nem azonosítottak olyan helyben megtartandó örökségi

elemeket, amelyeket földmunkával el kell kerülni. Megállapította, hogy az érintett régészeti
lelőhelyek intenzitása alacsony, a földmunkák közben a régészeti jelenségek szórványos előkerülése
várható. Ezért a megelőző feltárás javasolt módszere: régészeti megfigyelés.

jelenlegi szabályozás ismertetése
A 43. számú tömb nagyobb része ipari gazdasági övezetbe sorolt. Északon és nyugaton általános
mezőgazdasági területek szegélyezik. A nyugati keskeny mezőgazdasági területet nyugatról a
terület vízgyűjtője, a Tüttösi árok, keletről pedig az észak-déli irányú 018 hrsz.-ú mezőgazdasági út
határolja.
A hatályos szabályozási terven 016 hrsz.-al jelölt, a hatályos ingatlan-nyilvántartás szerint 017/7
hrsz.-ú telek a hatályos településrendezési terveken az általános mezőgazdasági övezethez tartozik,
mely övezet szabályozás szerinti rendeltetése nem teszi lehetővé a fejlesztési szándék
megvalósulását.

hatályos szerkezeti terv részlet

hatályos szabályozási terv részlet a módosítással
érintett terület jelölésével (kék vonallal határolt
terület)

változtatás programjának ismertetése
A SALA Gazdaság- és Vidékfejlesztő Innovációs Zrt. önkiszolgáló autómosó építését tervezi a
hatályos ingatlan-nyilvántartási alaptérkép szerinti 017/7 hrsz.-ú telken.
A beruházás előkészítéseként elkészült az autómosó útcsatlakozásának terve, mely útcsatlakozás a
018 hrsz.-ú földút területén keresztül kerül kialakításra a 75 sz. fő közlekedési úthoz.
Az útcsatlakozás tervét 2019. április 25-én kelt határozatában a Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és
Útügyi Osztálya engedélyezte.
A tervezett közúti kapcsolat terve a tervezett közlekedési terület határával a következő ábrán
látható:

tervezett módosítás, valamint összefüggéseinek ismertetése
A 43. számú, kiemelt fejlesztési területté nyilvánított tömbön belül a 017/7 hrsz.-ú telek, a 018
hrsz.-ú földút, valamint a 019 hrsz.-ú telek érintett. A korábbi, a július 17.-i és augusztus 22.-i
tárgyaláson egyeztetett változtatási programmal ellentétben a tömb nyugati és északi szélén a
017/7 hrsz.-ú telek kivételével az általános mezőgazdasági rendeltetés módosítása, a 018 hrsz.-ú
út szélesítése, valamint a tömb északi szélén a közigazgatási határ mentén tervezett összekötő út
kialakítása törlésre kerül. Így a 017/1-6 hrsz.-ú ingatlanok, - melyek 2. minőségi osztályba tartozó
rét művelési ágú mezőgazdasági területek -, kikerültek a módosítás programjából, így a
földvédelem érdekei nem sérülnek. Továbbá a 017/7 hrsz.-ú telek közlekedési területbe sorolásával
új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.
Az autómosó megvalósíthatósága érdekében javasoljuk a 017/7 hrsz.-ú területet beépítésre nem
szánt közlekedési területbe sorolni. Javasoljuk a közlekedési terület szabályozását kiegészíteni a
megengedett legnagyobb beépíthetőség mértékével, valamint javasoljuk a területen elhelyezhető
építmények megnevezését kiegészíteni. A javasolt szabályozás a következő:
Beépítésre nem szánt területek
Közlekedési terület
16§
(1) A közlekedési területek övezete (utcák, terek, gyalogutak) a város közterületein a
gépjármű, kerékpár és gyalogos közlekedés és kapcsolódó létesítményeinek elhelyezésére, a
közmű és hírközlés, továbbá a közterületnek nem minősülő telkeken a közlekedést kiszolgáló, a
területet igénybe vevők ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató épület, autómosó és
benzinkút, építményeinek elhelyezésére szolgálnak, melyeket a szabályozási terv tüntet fel.

(2) A közlekedési területeket és létesítményeket,
védőtávolságait a szabályozási terv ábrázolja.

azok

szabályozási

szélességeit

és

(3) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén létesítményt
elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad.
(4) A területsávon belül csak ideiglenes építmény (reklámtábla, újságárus pavilon, stb.)
helyezhető el, építési engedély alapján, az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának
figyelembe vételével.
(5)

[30]

(6) A közutak elhelyezésére az OTÉK-ban megállapított, illetve alábbi szabályozási, építési
szélességű területeket kell biztosítani:
a. Forgalmi utak (települési összekötő utak): 30 m, /Rédics-Keszthely 75. sz. út tervezett,
elkerülő szakasza /
b. Gyűjtő utak: 22 m, / Rédics-Keszthely 75. sz. út jelenlegi belterületi szakasza az Ipari park
övezetben /
c. Kiszolgáló utak az Ipari-park területén 16 m
d. Az újonnan kialakítandó lakóutcák szabályozási szélessége lehetőség szerint 16m, de
minimum 12m legyen.
e. A már meglévő utcák szabályozási szélessége a következő:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Csány út (75. út)

13,5-22 m

Ady Endre utca

15,5-20,5 m

Tavasz utca

12,5-13 m

József Attila utca

15,5 m

Zrínyi utca

16 m

Jókai Mór utca

13-22 m

Kölcsey Ferenc utca

16 m

Gagarin utca

13-18 m

Kisfaludy Sándor utca

11,5-17 m

Hegyi utca

15-17 m

Petőfi Sándor utca

8,3-9,8 m

Rajki út

16,5-22 m

Kossuth Lajos utca

10,2-17,2 m

Rákóczi út

20 m

Szent István tér (6/6 hrsz )

12-22 m

Deák Ferenc utca (75. sz.)

12,5-19 m

Kiss utca

6-14 m

Béke utca

10-14 m

Fő utca

10-14 m

(7) Kerékpár és gyalogos utak: minimum 4 m.
(8) Egy telket feltáró magán és közutak: minimum 4 m.
(9) Külterületi mezőgazdasági út min 6 m
(10) A tervezett utakat a gyalogos és kerékpárutak kivételével úgy kell kialakítani, hogy azok
alkalmasak legyenek tűzoltógépjárművek közlekedésére, min 16m szabályozási szélességgel
(11) A rálátás biztosítása érdekében a szabályozási vonalak csatlakozásánál 5-5 méteres
lesarkítás szükséges.
(12) A közlekedési területen közlekedési műtárgyakat, közvilágítást, közterületi építményeket,
növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az utak láthatóságát, a sarkok

beláthatóságát ne akadályozzák.

(13) A közlekedési területek övezetében a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 10%.

Javasoljuk a 019 hrsz.-ú terület közlekedési területbe sorolását annak érdekében, hogy a 017/7
hrsz.-ú területen tervezett autómosó engedélyezett útkapcsolatának módosításával a 75. sz.
főútvonalhoz történő útcsatlakozás a déli oldali Pacsatüttös városrész irányába vezető út
csatlakozásával szemben legyen kialakítható. A csomópont ilyen módon történő kialakítása indokolt,
mert a 43. számú tömb gazdasági területének beépítésével egyidejűleg várható a terület alsó,
nyugati irányú feltárásának szükségessége, melynek következtében a 018 hrsz.-ú út szerepe
felértékelődik és az itt tervezett útcsatlakozás forgalmi terhelése nőni fog.

A 43. számú tömb területére új településszerkezeti terv készül, melynek oka a hatályos terv nem
egyértelmű jelkulcsa az általános mezőgazdasági és a közlekedési területeket érintően. A hatályos
településszerkezeti terven ezen területfelhasználások nem különíthetőek el, így nem értelmezhető e
területfelhasználások találkozásánál azok határa.

A módosítás során frissítésre kerül a hidrogeológiai védőidom határa a vízügyi igazgatóság
adatszolgáltatása alapján. Törlésre kerül a megyei terv szerint jelölt tervezett vasúti nyomvonal
Szentpéterúr településen, valamint a vasúthoz kapcsolódó, a változtatási területet is érintő
védőtávolság. A törlést az indokolja, hogy az Országos Szerkezeti Terv e tervezett vasúti
nyomvonalat nem jelöli, a MaTrT a jelenleg hatályban lévő megyei területrendezési terv szerkezeti
elemeit hatályon kívül helyezi és az infrastruktúra vonatkozásában az Országos Területrendezési
Terv szerkezeti tervét tekinti aktuálisnak. Az erre vonatkozó jogszabályi előírások a következők:

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény
62. Településrendezési eszköz
területrendezési terv esetén

készítése

e

törvénnyel

összhangban

nem

álló

megyei

91. § (1) A megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál
a) az Ország Szerkezeti Terve által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúrahálózatokat és egyedi építményeket a 15. § (3) bekezdés, a 17. § és a 4/1-4/11. melléklet
előírásainak alkalmazásával, valamint az Ország Szerkezeti Tervében meghatározott térbeli rend
figyelembevételével kell kijelölni,

tervezett szerkezeti terv részlet

tervezett szabályozási terv részlet

4. a tervezett módosítások és a területrendezési tervek
összhangjának vizsgálata
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési terve
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény 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, valamint a területrendezési tervek készítésének és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendeletben kerülnek
meghatározásra a vonatkozó előírások.

Országos Területrendezési Terv
Országos Szerkezeti Terv

Az országos szerkezeti terv infrastruktúra hálózatának elemei közül főút és a 400kV-os átviteli
hálózati távvezeték érintik a települést.
A fő infrastruktúra hálózat változása a település területét érintően nem tervezett.

Országos Övezeti Terv
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény 19.§ (1)
bekezdés tartalmazza az országos övezeteket, melyek az alábbiak:
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.
A MaTrT 19.§ (1) bekezdése 5., 7., 8. és 10-12. pontjaiban meghatározott országos övezetek
területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezési tervek készítésének és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet tartalmazza.
A település közigazgatási területét az alábbi övezetek nem érintik:
•

ökológiai hálózat pufferterületének övezete,

•

világörökségi és világörökségi várományos területek övezete,

•

nagyvízi meder övezete,

•

VTT-tározók övezete,

•

honvédelmi és katonai célú terület övezete.

A település közigazgatási területét igen, de a módosítási területet nem érintik az alábbi övezetek:
•

ökológiai hálózat magterületének övezete,

•

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,

•

kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,

•

jó termőhelyi adottságú szántók övezete,

•

erdők övezete,

•

erdőtelepítésre javasolt terület övezete,

•

tájképvédelmi terület övezete.

A tervezett módosítás tervezési területét az országos övezetek közül az alábbi érinti:
•

vízminőség-védelmi terület övezete,

Vízminőség-védelmi terület övezete

vízminőség-védelmi terület övezetének érintettsége
az OTrT tervlapja alapján
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet övezetre vonatkozó előírásai:
Vízminőség-védelmi terület övezete
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.
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a 017/7 hrsz. alatti ingatlan
vízbázis hidrogeológiai „B” védőövezetén fekszik, ahol gépkocsi mosó létesítése nincs korlátozva.
A védőövezet lehatárolása az Igazgatóság adatszolgáltatása alapján frissítésre került a tervezési
területen belül.

Zala Megye Területrendezési Terve
Zala Megye Szerkezeti Terv

A Zala Megye Területrendezési Terv szerkezeti tervlapja szerint Pacsa településen az alábbi térségi
területfelhasználási kategóriák jelöltek:
• Erdőgazdálkodási térség
• Mezőgazdasági térség
• Települési térség
• Vízgazdálkodási térség
• Építmények által igénybe vett térség
A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó – közigazgatási területre eső – területi adatok
a Teir alapján az alábbiak:

Térségi területfelhasználás (Teir)
Erdőgazdálkodási térség
Mezőgazdasági térség
Települési térség
Vízgazdálkodási térség
Építmények által igénybe vett térség

ha
401,71
1715,96
141,22
10,66
0,98

min. %
75
75
-

A Teir alapján a település teljes közigazgatási területe 2270,53 ha.

min. ha
301,28
1286,97
-

A településrendezési tervek módosítása során a mezőgazdasági térség adatai módosulnak. A
módosítással érintett terület 017/7 hrsz.-ú telek a hatályos településrendezési terveken általános
mezőgazdasági
területfelhasználáshoz
tartozik,
a
változtatás
során
a
közlekedési
területfelhasználáshoz kerül átsorolásra. Az általános mezőgazdasági területfelhasználás a
településen a módosítás során az alábbiak szerint alakul:
Településszerkezeti terv
területfelhasználásai
Általános mezőgazdasági terület

Jelenlegi terület
(ha)

Változás (ha)

Tervezett
terület (ha)

1519,08

0,2572

1518,82

A törvényi előírások alapján a településen minimum 1286,97 ha területet kell mezőgazdasági
területfelhasználásba sorolni. A településen jelenleg 1519,08 ha az általános mezőgazdasági
területekhez tartozó területek összessége, mely a módosítás során 0,2572 ha területtel csökken. A
módosítás után így 1518,82 ha az általános mezőgazdasági területek összege, mely terület több a
törvény által előírt minimumnál, így a módosítás összhangban van a jogszabályokkal.

A Zala Megyei Területrendezési Terv övezetei
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény 19.§-ban határozza meg a megyei övezeteket az alábbiak szerint, továbbá azt, hogy az
azokra vonatkozó szabályokat mi alapján kell alkalmazni:
(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.

Zala Megye Területrendezési Terve 2010-ben került elfogadásra, nincsen még összhangban az új
szabályozással. Az új szabályozás alapján a megyei terv az ásványi nyersanyagvagyon,
rendszeresen belvízjárta terület, tanyás területek, földtani veszélyforrás terület övezeteinek területi
lehatárolását tartalmazza, arra előírásokat a területrendezésért felelős miniszter állapít meg. A Zala
Megyei Területrendezési Terv készítése jelenleg is zajlik, az egyedi övezetek meghatározására az új
tervben kerül sor.
A 2018. évi CXXXIX. törvény 91.§-a tartalmazza az e törvénnyel összhangban nem álló megyei
területrendezési terv esetén a településrendezési eszköz készítésére vonatkozó szabályokat.
91. § (1) A megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál
a) az Ország Szerkezeti Terve által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és
egyedi építményeket a 15. § (3) bekezdés, a 17. § és a 4/1-4/11. melléklet előírásainak
alkalmazásával,
valamint
az
Ország
Szerkezeti
Tervében
meghatározott
térbeli
rend
figyelembevételével kell kijelölni,

b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül a
11. § előírásait kell alkalmazni azzal, hogy a vegyes területfelhasználású térség és az építmények által
igénybe vett térség esetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
2019. március 14-én hatályos előírásait kell figyelembe venni,
c) azokat az országos övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban e
törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet nem állapít meg, a
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már nem kell alkalmazni,
d) azokra az országos övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá
vonatkozó előírásokat e törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet
módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már e törvény és a miniszteri
rendelet övezeti előírásait kell alkalmazni,
e) azokat a megyei övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, azonban e
törvény nem állapít meg, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már nem kell
alkalmazni,
f) azokra a megyei övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, azonban a rá
vonatkozó előírásokat e törvény módosította, a településrendezési eszközök készítésénél,
módosításánál már e törvény övezeti előírásait kell alkalmazni,
g) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket e törvény vagy a 88. § (2)
bekezdés a) vagy b) pontja szerinti miniszteri rendelet vezet be (országos övezetként állapít meg,
vagy megyei területrendezési tervben való megállapításáról rendelkezik), azonban a megyei
területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra vagy megállapításra, a településrendezési
eszközök készítésénél, módosításánál a 22. §-ban és a 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell
lehatárolni, és rájuk e törvény, illetve a 88. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti miniszteri rendelet
övezeti előírásait kell alkalmazni.

A módosítási területet a megyei övezetek közül egyik sem érinti.

5. A területi mérleg változása
A módosítás során a 017/7 hrsz.-ú telek területfelhasználása általános mezőgazdasági területről
közlekedési területre, míg a 019 hrsz.-ú telek területfelhasználása ipari gazdasági
területfelhasználásról közlekedési területre módosul.
E változások érintik a településszerkezetet, így módosul a település területi mérlege. A területi
mérleg változásának bemutatása során a hatályos településszerkezeti terv digitális állományának,
illetve a településszerkezeti terv hiányában csupán a területek szinten tartása igazolható. Ez alapján
a változtatással érintett területfelhasználások 0-nak tekintendők.

A településszerkezeti terv területfelhasználásai az alábbiak szerint módosulnak:

Területfelhasználási egység

Területváltozás (ha)

Általános mezőgazdasági terület

-0,2572

Ipari gazdasági terület

-0,0412

Közlekedési terület

0,2984

jóváhagyandó munkarészek

6. határozattervezet a településszerkezeti terv módosítására

Pacsa Város Képviselő-testületének …../2019. (….) számú határozata
Pacsa Város Képviselő-testülete a város közigazgatási területére vonatkozó 39/2003. (V.15.)
számú határozattal elfogadott településszerkezeti terv módosításáról az alábbiak szerint dönt:
1. E határozat 1. mellékletét képező településszerkezeti terv módosításának leírása
elfogadásra kerül.
2. A 39/2003. (V.15.) számú határozattal elfogadott településszerkezeti terv az e rendelet 2.
Mellékletében lehatárolt tervezési területen belül hatályát veszti.
3. E határozat 3. mellékletét képező módosított településszerkezeti terv a mellékletben jelölt
tervezési terület határán belül elfogadásra kerül.

Kelt: Pacsa, 2019. év ……………..hó……..nap

dr. Benedek Karolina
jegyző

Kelemen Tamás
polgármester

1. számú melléklet
a településszerkezeti terv módosításáról szóló ……./2019 (………….) számú határozathoz

A településszerkezeti terv módosításának leírása:
1.A 017/7 hrsz.-ú telek területfelhasználása általános mezőgazdasági területfelhasználásról
közlekedési terület területfelhasználásra módosul.
2. A 019 hrsz.-ú telek területfelhasználása ipari gazdasági területfelhasználásról közlekedési
területfelhasználásra módosul.
3. A hatályos településszerkezeti terv területfelhasználásainak területi adatai a tervek
digitálisállományának hiányában nem ismertek, a módosítás során a területi mérlegben azok 0
értéknek tekintendők. A módosítás során az alábbi területfelhasználások a következők szerint
módosulnak:

Területfelhasználási egység
Általános mezőgazdasági terület
Ipari gazdasági terület
Közlekedési terület

Hatályos terv szerinti,
alapnak tekintett
állapot
0
0
0

Területváltozás (ha)
-0,2572
-0,0412
0,2984
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7. rendelettervezet a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv
módosítására
Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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.08.)
Korm. rendelet alkalmazásával, az abban megállapított államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek
véleményének kikérésével a helyi építési szabályzatról szóló 9/2003. (V.15.) önkormányzati
rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
E rendelet módosítja Pacsa Város közigazgatási területére vonatkozó, 9/2003. (V.15.)
önkormányzati rendelettel megállapított építési szabályzatot, valamint annak mellékletét képező
szabályozási tervet az e rendelet 1. számú mellékletében lehatárolt területen.
2.§
A helyi építési szabályzat 16. § helyébe a következő rendelkezés lép:
16§

(1) A közlekedési területek övezete (utcák, terek, gyalogutak) a város közterületein a gépjármű,
kerékpár és gyalogos közlekedés és kapcsolódó létesítményeinek elhelyezésére, a közmű és
hírközlés, továbbá a közterületnek nem minősülő telkeken a közlekedést kiszolgáló, a területet
igénybe vevők ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató épület, autómosó és benzinkút,
építményeinek elhelyezésére szolgálnak, melyeket a szabályozási terv tüntet fel.
(2) A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességeit és védőtávolságait
a szabályozási terv ábrázolja.
(3) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén létesítményt elhelyezni
csak a területsáv megtartásával szabad.
(4) A területsávon belül csak ideiglenes építmény (reklámtábla, újságárus pavilon, stb.) helyezhető
el, építési engedély alapján, az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembe
vételével.
(5)

[30]

(6) A közutak elhelyezésére az OTÉK-ban megállapított, illetve alábbi szabályozási, építési
szélességű területeket kell biztosítani:
a. Forgalmi utak (települési összekötő utak): 30 m, /Rédics-Keszthely 75. sz. út tervezett, elkerülő
szakasza /
b. Gyűjtő utak: 22 m, / Rédics-Keszthely 75. sz. út jelenlegi belterületi szakasza az Ipari park
övezetben /
c. Kiszolgáló utak az Ipari-park területén 16 m
d. Az újonnan kialakítandó lakóutcák szabályozási szélessége lehetőség szerint 16m, de minimum
12m legyen.

e. A már meglévő utcák szabályozási szélessége a következő:
• Csány út (75. út)
13,5-22 m
• Ady Endre utca
15,5-20,5 m
• Tavasz utca
12,5-13 m
• József Attila utca
15,5 m
• Zrínyi utca
16 m
• Jókai Mór utca
13-22 m
• Kölcsey Ferenc utca
16 m
• Gagarin utca
13-18 m
• Kisfaludy Sándor utca
11,5-17 m
• Hegyi utca
15-17 m
• Petőfi Sándor utca
8,3-9,8 m
• Rajki út
16,5-22 m
• Kossuth Lajos utca
10,2-17,2 m
• Rákóczi út
20 m
• Szent István tér (6/6 hrsz )
12-22 m
• Deák Ferenc utca (75. sz.)
12,5-19 m
• Kiss utca
6-14 m
• Béke utca
10-14 m
• Fő utca
10-14 m
(7) Kerékpár és gyalogos utak: minimum 4 m.
(8) Egy telket feltáró magán és közutak: minimum 4 m.
(9) Külterületi mezőgazdasági út min 6 m
(10) A tervezett utakat a gyalogos és kerékpárutak kivételével úgy kell kialakítani, hogy azok
alkalmasak legyenek tűzoltógépjárművek közlekedésére, min 16m szabályozási szélességgel
(11) A rálátás biztosítása érdekében a szabályozási vonalak csatlakozásánál 5-5 méteres lesarkítás
szükséges.
(12) A közlekedési területen közlekedési műtárgyakat, közvilágítást, közterületi építményeket,
növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az utak láthatóságát, a sarkok
beláthatóságát ne akadályozzák.
(13) A közlekedési területek övezetében a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 10%.

Záró rendelkezések
3. §
(1) Jelen rendelet csak az 1. számú melléklet szerinti szabályozási tervvel együtt értelmezhető és
használandó.
(2) E rendelet 2019. ……….…………-án/-én lép hatályba, előírásait a hatályba lépést követően induló
ügyekben kell alkalmazni.

Kelt: Pacsa, 2019. év……………… hó …… nap

Kelemen Tamás
polgármester

dr. Benedek Karolina
jegyző

Kihirdetve: Pacsa, 2019. év……………… hó …… nap

dr. Benedek Karolina
jegyző

35,0
15,0
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6,0
10,0
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6,0
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