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ÉPÍTÉSÜGYI ÉS 
8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre utca 17., Pf.: Telefon: (36 92) 550

E-mail: epitesugyzeg@zala.gov.hu

Ügyiratszám: ZA/201/495-2/202

Ügyintéző: Farkas Zsuzsanna

Telefon: 

Email:  

92/795-047 

farkas.zsuzsanna@zala.gov.hu

oroksegvedelem@zala.gov.hu

 

 

Takács Ákos alpolgármester részére

Zalaszabar Község Önkormányzata

 

8743 Zalaszabar 

Újtelep utca 1. 

Hivatkozva a Zalaszabar településrendezési eszközeinek módosítása 

én érkezett megkeresésre és a csatolt dokumentációra, tárgyi ügyben az alábbiak szerint nyilatkozom:

 

A tervezett módosítás védett kulturális örökségi elemet, objektumot nem érint

ne örökségvédelmi szempontból kifogást nem emelünk

 

 

 

Kérem fenti állásfoglalásom szíves 

 

Zalaegerszeg. 2021. március 25.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Kapja: 

1. 

2. 

címzett 

irattár 

 

 
ZALA MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 
 

RÖKSÉGVÉDELMI, MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI 

PÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI OSZTÁLY 
8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre utca 17., Pf.: Telefon: (36 92) 550-329

epitesugyzeg@zala.gov.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

21.  Tárgy: Zalaszabar 

eszközeinek módosítása

hegy) 

véleményezési szakasz

állásfoglalás

nna,   Hiv. szám: ZSZ/5-2/2021

farkas.zsuzsanna@zala.gov.hu 

oroksegvedelem@zala.gov.hu 

 Lelőhely-

azonosító: 

- 

polgármester részére 

szabar Község Önkormányzata 

 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 

 

Zalaszabar településrendezési eszközeinek módosítása ügyében 202

érkezett megkeresésre és a csatolt dokumentációra, tárgyi ügyben az alábbiak szerint nyilatkozom:

védett kulturális örökségi elemet, objektumot nem érint

ne örökségvédelmi szempontból kifogást nem emelünk. 

állásfoglalásom szíves tudomásul vételét! 

. 

 

Tisztelettel: 

 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

      Molnárné Rudas Vivien

osztályvezető

 

IZTONSÁGI FŐOSZTÁLY 

329 
, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala 

 településrendezési 

eszközeinek módosítása (Dulák 

véleményezési szakasz 

llásfoglalás 

2/2021 

ügyében 2021. március 12-

érkezett megkeresésre és a csatolt dokumentációra, tárgyi ügyben az alábbiak szerint nyilatkozom: 

védett kulturális örökségi elemet, objektumot nem érint, ezért elle-

Molnárné Rudas Vivien 

osztályvezető 

HK 



 

ZALA MEGYEI  

KORMÁNYHIVATAL 
 

KÖZLEKEDÉSI, MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY 

ÚTÜGYI OSZTÁLY 
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 101/A.   

Telefon: (36 92) 549-070 Fax: (36 92) 320-607 E-mail:utugyiosztaly@zala.gov.hu 

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala 

 

Zalaszabar Község Önkormányzata részére 

Zalaszabar 

Újtelep utca 1. 

8743 

 

 

Tisztelt Cím! 

 

Zalaszabar Község Önkormányzata /8743 Zalaszabar, Újtelep utca 1. fenti hivatkozású levelében 

Zalaszabar község településrendezési eszközeinek módosítása egyszerűsített eljárás 

véleményezés tárgyában megkereste a Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályát /8900. Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 

101/A. 

A mellékelt véleményezési tervdokumentáció áttanulmányozása alapján, mivel a tervezett módosítás 

a közlekedési infrastruktúra hálózat elemeit nem érinti, útügyi szempontból kifogást nem emelek. 

Szakvéleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-a alapján adtam ki.  

Zalaegerszeg, 2021. március 19. 

dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából : 

 Tóth András 

 főosztályvezető 

 

 

 

 

 

Értesül: (Hivatali kapun keresztül !) 

1. Címzett (KRID: 330947935 

2. Irattár (SL Zalaszabar településrendezési eszk szakvel 263 2 2021 03 19) 

Ügyiratszám: 

Ügyintéző: 

Telefon: 

ZAT/ÚO/00263-2/2021. 

Simon László 

92/795-094   

Tárgy:  Szakvélemény Zalaszabar 

Község településrendezési 

eszközeinek módosítása 

véleményezési szakaszához 

Hiv. szám:  ZSZ/5-2/2021. 



HONVÉDELMI  M IN ISZTÉRIUM
ÁLLAMI  LÉGÜGYI  FŐOSZTÁLY

m i n t  k a t o n a i  l é g ü g y i  h a t ó s á g
1055 Budapest, Balaton utca 7-11. • Postacím: 1885 Budapest Pf. 25

Telefon: +36 (1) 474-1469 • HM 21-670 • Fax: +36 (1) 474-1404 • HM 21-685
E-mail: klh@hm.gov.hu • Hivatali Kapu: Honvédelmi Minisztérium – EIR

Nyt. szám: 94-4/2021/h sz. példány
Hiv. szám: ZSZ/5-2/2021

Takács Ákos
Zalaszabar Község Alpolgármestere részére

Zalaszabar

Tárgy: Zalaszabar Község településrendezési eszközeinek módosítása

Tisztelt Alpolgármester Úr!

A fenti hivatkozási számú megkeresésére Zalaszabar Község településrendezési 
eszközeinek módosítása tárgyában a katonai légügyi hatóságként eljáró HM Állami Légügyi 
Főosztály észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, az adott területre vonatkozólag különös 
követelményeket, a településrendezési eszközök tartalmi követelményeivel kapcsolatos különös 
elvárásokat nem fogalmaz meg.

Tájékoztatom Alpolgármester urat, hogy véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kormányrendelet) 38. § (4) bekezdés a) pontjára és 9. melléklete táblázata 14. 
sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) 
Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva adtam meg.

Tájékoztatom tisztelt Alpolgármester urat, hogy véleményem nem minősül a 
Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20. sorában meghatározott honvédelemért felelős 
miniszter, mint államigazgatási szerv véleményének.

 Budapest, időbélyeg szerint.

Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor

honvédelmi miniszter
nevében és megbízásából:

Lázár Béla ezredes
Repülésfelügyeleti Osztály

osztályvezető (főov. h.)



Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Csáder Zsuzsanna főhadnagy (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: zsuzsanna.csader@hm.gov.hu) 
Kapják: 1. sz. pld.: Zalaszabar Község Önkormányzata (Hivatali Kapun továbbítva)

2. sz. pld.: Irattár 



HONVÉDELMI  M IN ISZTÉRIUM
ÁLLAMI  LÉGÜGYI  FŐOSZTÁLY

m i n t  k a t o n a i  l é g ü g y i  h a t ó s á g

E-ALÁÍRÓÍV



ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

Tárgy: Zalaszabar Község településrendezési eszközei
módosításához vélemény

Hiv.szám: ZSZ/5-2/2021.
Ügyintézőjük: -
Ügyintéző: Ódor Szilvia tű. százados
Telefon: 92/549-396

Takács Ákos alpolgármester
Zalaszabar Község Önkormányzata

8743 Zalaszabar
Újtelep u. 1.

Tisztelt Alpolgármester Úr!

Tájékoztatom,  hogy  Zalaszabar  Község  településrendezési  eszközei  módosításának

tervezetét  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 24. § (1) bekezdésében foglaltak

és a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet  alapján áttekintettem. A településrendezési  eszközök

módosításának elfogadását nem kifogásolom.

Kelt: Zalaegerszeg, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:
Egri Gyula tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos

igazgató

Terjedelem: 1 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – hivatali kapu) 

____________________________________________________________________________________________
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 54. ✉: Zalaegerszeg, Pf.: 109

Telefon: +36 (92) 549-562 Fax: +36 (92) 549-565
E-mail: zala.titkarsag@katved.gov.hu Hivatali Kapu azonosító: 200433975



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

37000/516-1/2021.ált. 



 

1 
 

 

 

 

Tárgy: Zalaszabar község településrendezési eszközeinek 

módosítása, Dulák hegy véleményezési eljárás 

Melléklet: - 

 

 

Takács Ákos alpolgármester részére 

 

Zalaszabar Község Önkormányzata 

Zalaszabar  

Újtelep u. 1.  

8743 

 

 

 

Tisztelt Címzettek! 

A Nyugat-dunántúli vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) 

részéről, tárgyi ügyben az alábbi tájékoztatást adjuk: 

Nyilvántartásaink szerint Zalaszabar Község közigazgatási területe a 

74/2014. (XII.23.) BM rendeletben felsorolt folyószakaszokhoz rendelt 

nagyvízi mederrel nem érintett és belvízzel nem veszélyeztetett. 

Zalaszabar község településrendezési eszközeinek módosítása ellen kifogást 

nem emelünk, módosítási javaslatot nem teszünk. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

Törvény, és a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete 

értelmében, a továbbiakban is kérjük, hogy a község településrendezési 

eszközeinek módosításakor - különösen, ha vízgazdálkodási kérdéseket is 

érint - keressék meg Igazgatóságunkat. 

Tájékoztatjuk, hogy az eljárás során az Országos Vízügyi Főigazgatóságot 

(OVF) is képviseljük. A Településrendezési Tervek ügyében adott 

kijelöléseink a további eljárásokra is érvényesek. 

 

 

Tisztelettel 

 Dr. Engi Zsuzsanna 

 osztályvezető 

Dátum: 

2021.03.23. 

 

Címzett 

iktatószáma: 

ZSZ/5-2/2021. 

 

Címzett 

ügyintézője: 

- 

 

 

Iktatószám: 

0352-052/2021 

 

Ügyintéző: 

Somogyi Katalin 

 

Ügyintéző 

elérhetősége: 
somogyi.katalin@nyu
duvizig.hu 
+36 94 521 280 

 



 

ZALA MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA 
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf. 227.  

Telefon: (36 92) 507 700, Fax: (36 92) 507 745, E-mail: allamifoepitesz@zala.gov.hu, Honlap: 

www.kormanyhivatal.hu/hu/zala 

 

   

Ügyiratszám: ZA/010/13-4/2021.  Tárgy: Zalaszabar településrendezési 

eszközeinek módosítása 

Ügyintéző: Takács Anna  Eljárás típusa: egyszerűsített eljárás 

Telefon: 92/511-048   véleményezési szakasz 

E-mail: takacs.anna@zala.gov.hu   Hiv. szám: ZSZ/5-2/2021. 

 

Takács Ákos alpolgármester úr részére 

Zalaszabar Község Önkormányzata 

 

Elektronikus úton továbbítandó! 

 

 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 

 

 

Zalaszabar településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos megkeresésére a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 41. § (3) bekezdése alapján az alábbi véleményt adom: 

I. Előzmények 

Zalaszabar Község Önkormányzata 43/2020. (XI. 05.) számú határozatában döntött a 

településrendezési eszközök módosítási szándékáról a zalaszabari Dulák-hegyen lévő K-i jelű 

különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi övezetben található élménypark fejlesztése 

érdekében. Az Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos feladatait 

Pikó Gábor települési főépítész közreműködésével látja el. A településrendezési eszközök 

módosításának egyeztetése a Kr. 41. § szerinti egyszerűsített eljárásban történik. A tárgyi 

módosítással kapcsolatos előzetes tájékoztatást és az egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kvr.) 4. § (2) bekezdés szerinti 

környezeti hatások jelentőségével kapcsolatos nyilatkozatot 2021. január 11-én kelt ZA/010/13-

2/2021. számú véleményemben adtam meg.   

II. A tervdokumentáció tartalma 

A településrendezési eszközök tervezett módosítása a K-i jelű különleges beépítésre nem szánt 

idegenforgalmi övezet bővítésére, ezzel kapcsolatban egyes térségi övezetek lehatárolásának 

módosítására és a K-i jelű övezetben a megengedett legnagyobb beépítettség növelésére irányul. 

A tervdokumentáció a településrendezési eszközök módosításának tervezetét és annak 

alátámasztó munkarészét tartalmazza.  

mailto:takacs.anna@zala.gov.hu
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A tervdokumentáció tartalma az önkormányzati főépítész feljegyzésének nem felel meg teljes 

körűen. A feljegyzésben meghatározott helyzetfeltáró és a helyzetelemző munkarészeket 

(megalapozó vizsgálat) a tervdokumentáció nem tartalmazza, kérem pótolni. A feljegyzésben 

meghatározott alátámasztó munkarész 13. pontja szerinti témakörre a tervdokumentációban nem 

térnek ki, továbbá a 32-36. pontok szerinti témakörök kidolgozottsága hiányos. A tervezési 

területen meglévő közműveket és esetleges fejlesztési javaslataikat kérem egyenként ismertetni. A 

tervdokumentáció a fentek alapján kiegészítendő.  

A Kvr. 5. § (2)-(3) bekezdése alapján a környezeti vizsgálattal kapcsolatos döntést kérem 

dokumentálni és a tervdokumentációhoz csatolni. 

III. A tervdokumentációval kapcsolatos észrevételek     

1. A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény (továbbiakban: Matrt.)  23. § (2) bekezdésére figyelemmel az érintett térségi 

övezetek lehatárolásainak módosításával kapcsolatos nyilatkozatokat kérem, szíveskedjenek 

mellékelni a tervdokumentációhoz. A településszerkezeti terv módosításáról szóló határozat 

(továbbiakban: Határozat) 1. melléklet 3. pontjában kérem, hogy az egyes térségi 

területfelhasználásoktól és övezetektől való eltérések esetén szíveskedjenek hivatkozni a 

változtatás jogalapjára, a vonatkozó jogszabályi hely megjelölésével és az illetékes 

államigazgatási szerv hozzájáruló nyilatkozatának számával. 

2. A Határozat megszövegezését kérem felülvizsgálni, pontosítani a mondat értelmezhetősége 

szempontjából. 

3. A helyi építési szabályzat (továbbiakban HÉSZ) módosításáról szóló rendelet-tervezetben a 2. 

§ és 3. § bevezető mondatait kérem a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM 

rendelet 107. § (1) b) pontjának megfelelően megszövegezni („… helyébe a következő 

rendelkezés lép”). 

4. A HÉSZ 13/A. § (4) bekezdés második pontjában kérem az elírás javítását (elhelyezésének). 

5. A 055/4-8 hrsz.-ú ingatlanok a szabályozási terven általános mezőgazdasági övezetben 

vannak, azonban a településszerkezeti terven kertes mezőgazdasági területfelhasználásban. 

Kérem a tervlapok összhangba hozását. 

6. A Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének lehatárolása 

kismértékben eltér a településszerkezeti és a szabályozási tervlapokon, pl. a 054/6 és a 055/8 

hrsz.-ú ingatlanok környékén. Kérem az övezeti határ pontosítását, összhangba hozását a két 

tervlapon.   

IV. Az egyeztetési eljárás további szakaszai 

Tájékoztatom, hogy az egyeztetési eljárás további szakaszaiban is részt kívánok venni. A végső 

szakmai véleményezési szakaszra a fentiek figyelembevételével átdolgozott tervdokumentációt 

elektronikus úton kérem megküldeni. 

Tájékoztatom, hogy a Kr. 38. § (5) bekezdésére figyelemmel a véleményezési szakasz során 

beérkező véleményekben foglalt, jogszabályi alátámasztás vagy szakmai indoklás nélküli 

észrevételeket az Önkormányzat nem köteles elfogadni. A Kr. 39. §-a alapján véleményeltérés 
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esetén a polgármester egyeztető tárgyalást kezdeményezhet a véleményezési szakasz lezárását 

megelőzően. Amennyiben véleményeltérés a végső szakmai véleményezési szakaszban áll fenn, a 

Kr. 40. § (2) bekezdés b) pontja alapján az állami főépítész kezdeményezi az egyeztető tárgyalást.     

A végső szakmai véleményezési szakaszra a Kr. 40. § (1) bekezdésében felsorolt dokumentumok 

benyújtása kötelező. Záró szakmai vélemény a Kr. 40. § (3) bekezdése szerint akkor adható, ha 

valamennyi dokumentum hiánytalanul megküldésre kerül. 

Az ügyben a hatáskört és az illetékességet a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Zalaegerszeg, 2021. március 24. 

 

 

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

 

 

Lengl Zoltán 

állami főépítész 

 



 
ZALA MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY 
8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. Pf. 41.  

Telefon: (36 92) 549 180, Fax: (36 92) 318 443, E-mail: nepegeszsegugy.foosztaly@zala.gov.hu;, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala 

 

 
Ügyiratszám: 

Ügyintéző: 

Telefon: 

ZA/NEF/0420-2/2021. 

Kassai Rózsa 

06-92-549-181 

Tárgy: 

 

Hiv. szám: 

Zalaszabar településrendezési 

eszközeinek módosítása 

ZSZ/5-2/2021. 

  Melléklet: - 

    

 

Zalaszabar Község Önkormányzata  

Takács Ákos Polgármester Úr részére  

 

Zalaszabar  

Újtelep u. 1. 

8743 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr!  

 

Zalaszabar Község településrendezési eszközeinek módosítása ügyében a 2021. március 17-én 

érkezett, fenti tárgyú és hivatkozási számú megkeresésével kapcsolatosan az alábbi szakvéleményt, 

tájékoztatást adom:  

 

A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához benyújtott, részletes indokolással 

alátámasztott dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy Zalaszabar Község 

településrendezési eszközeinek (Településrendezési Terv, Szabályozási Terv, Helyi Építési 

Szabályzat) tervezett módosításával közegészségügyi szempontból nem várható olyan jelentős 

környezeti hatás, ami olyan környezeti változásokat idézhetne elő, mely az emberi egészségre és 

környezetre kockázatot jelentenének.  

 

Mivel Zalaszabar Község településrendezési eszközeinek tervezett módosítása vonatkozásában 

közegészségügyi szempontból kifogás nem merül fel, a módosítás elfogadását  

 

t á m o g a t o m . 

 

A fentiekre tekintettel - figyelemmel az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint 1. § (3) bekezdés a)-b) 

pontjában foglaltakra - környezeti értékelés készítése és környezeti vizsgálat lefolytatása 

közegészségügyi szempontból nem indokolt.  
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Szakvéleményem és tájékoztatásom – figyelemmel az egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdésében, 

a Rendelet 3. számú melléklet II. pont II.1. alpont c) pontjában foglaltakra - a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 

41. § (2) bekezdés b) pontja - 9. számú melléklet 11. pont -, az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 1. § (1) bekezdése és 2. § (1) bekezdés d) pontja, a  

fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 

feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. 

(XII.2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése b) pontja szerinti hatáskörben és az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. 

(IV.23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott illetékességi ok alapján került 

kiadásra. 

 

Zalaegerszeg, elektronikus aláírás időbélyegzője szerint  

 

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:  

 

 

    Tisztelettel: 

 

 

Dr. Károlyi Sylvia  

  főosztályvezető  

           megyei tisztifőorvos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erről értesül:  

1. Zalaszabar Község Önkormányzata elektronikus úton - ZSZABARONK, KRID szám: 330947935 

2. Irattár 



Iktatószám: BA/V/641-2/2021 Tárgy: Zalaszabar község hatályos 

településrendezési eszközeinek módosítása 

- véleményezés

Ügyintéző: Kraft János

Telefon: +36-72-795-297

Mobil: +36-20-662-5436

TAKÁCS ÁKOS  

polgármester

ZALASZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

elektronikus úton Önöknél:

Ikt.sz.: ZSZ/5-2/2021

Tisztelt Polgármester Úr!

A Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a  településfejlesztési koncepcióról,

az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Rendelet) 38. §

(4) bekezdésére  hivatkozva  Zalaszabar  község  hatályos  településrendezési  eszközeinek  tervezett

módosítását  részletező  egyeztetési  dokumentációban foglaltakat  észrevétel  jelzése  nélkül  tudomásul

veszi. 

A Bányafelügyelet indoklásul a következőket adja elő.

Zalaszabar  Polgármestere  a  Bányafelügyeletre  2021.  március  16-án  beérkezett  megkeresésében

kezdeményezte,  hogy a község hatályos településrendezési eszközeinek tervezett módosítását   rés-

zletező egyeztetési dokumentációt a Bányafelügyelet véleményezze. A megkereséshez elektronikusan

csatolásra  került  a  módosítási  szándékot  részletező  véleményezési  dokumentáció,  amely  az  alátá-

masztó munkarészek mellett tartalmazta a településszerkezeti terv és a külterületi szabályozási terv mó-

dosításait.   

A község hatályos településrendezési eszközeinek módosítási szándékát ismertető véleményezési do-

kumentáció részletezte, hogy a településen – a Dulák-hegy gerincének déli részletén – működő Zobori

Élmény Park bővítésével kapcsolatos a változtatási szándék. A település zártkerti területrészén kialakí -

tott park a hatályos településrendezési eszközökben „K-i” különleges beépítésre nem szánt idegenforgal-

mi övezetbe sorolt. A belterülethez közeli park körüli telkek „Mk-2” kertes mezőgazdasági övezetbe so-

1/2
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály
7623 Pécs, József Attila utca 5.  7602 Pécs, Pf. 61. Hivatali kapu: MBFHPBK, (KRID: 602250789) 

+36-72 795-300  banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap:  www.kormanyhivatal.hu



roltak. Az élmény park előirányzott területi bővítése a közvetlen szomszédságában lévő zártkerti telkek

bevonásával történhet. A véleményezési dokumentáció térképi mellékletei tartalmazták, hogy az élmény

park területének tervezett bővítése mely zártkerti ingatlanokra irányulóan kezdeményzett. Az egyeztetési

dokumentáció a park területének bővítéséhez kiválasztott földrészletek övezeti átsorolása mellett külön

részletezte a jövőbeni építmények létesítésére vonatkozó újabb beépítési feltételeket.  

A változtatási szándékkal érintett földrészletek a településen korábban végzett földtani kutatások ered-

ményei alapján nem szerepelnek az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilván-

tartásban.  Az  övezeti  átsorolással  érintett  ingatlanokra  vonatkozóan  az  Országos  Felszínmozgásos

Kataszter és a Bányafelügyelet rendelkezésére álló gravitációs tömegmozgásokat összegző aktuális ny-

ilvántartások nem tartalmaznak korábbi mozgásos eseményt vagy földtani veszélyforrások közé sorol-

ható aktív jelenségeket. A  megkereséshez tartozó véleményezési dokumentációban  jelzett változtatási

szándékot  (különleges beépítésre nem szánt  idegenforgalmi  övezet  területének)  bővítését   a  Dulák-

hegyre  jellemző  építésföldtani  adottságok  nem  akadályozhatják.  A  laza  üledékek  összefüggő  elter-

jedésével ismert területrészen a jövőbeni területhasználat nem gyakorolhat olyan hatásokat, amelyek a

teherviselő közegben minőségi változásokat eredményezhetnének. A bővítésre kerülő “K-i” övezetre és

közvetlen környezetére vonatkozóan nem ismertek olyan mérnökgeológia folymatok, amelyek akadály-

ozó tényezők lehetnének a területhasználati cél megvalósításában. A helyi természeti adottságok (mor-

fológia, rétegtan stb.) áttekintése és a véleményezési dokumentáció tartalma alapján a Bányafelügyelet

részéről megállapítást nyert, hogy a megkeresésben jelzett változtatási szándék megvalósulásával gaz-

daságföldtani érdekek nem sérülnek, földtani veszélyforrások nem aktivizálódhatnak, így a község hatá-

lyos településrendezési eszközeinek véleményezési dokumentációban részletezett változtatásait észre-

vétel jelzése nélkül tudomásul veszi.

A Bányafelügyelet véleményét a Magyar Állami Földtani Geofizikai és Bányászati Adattárban meglévő

adatok és dokumentációk felhasználásával, a Rendelet 38. § (1) bekezdése és 9. sz. mellékletének 22.

pontjában foglaltak alapján adta ki. A Bányafelügyelet hatáskörét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.

törvény 43.§ (3), valamint 44.§ (1) bekezdése határozza meg. A Bányafelügyelet illetékességi területéről

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete

rendelkezik.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Kele Hajnalka  
osztályvezető

Kapja elektronikus úton:

1. Zalaszabar Község Önkormányzata, 8743 Zalaszabar, Újtelep u. 1. 

2. Irattár
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 Iktatószám: K/6910-2/2021 

 Tárgy: Véleményezés 

 Ügyintéző: Mészáros László 

 Készült: 2021. március 17. 

  
  

 

Takács Ákos polgármester úr részére 

Zalaszabar 

Újtelep u. 1. 

8743 

 
 
Tisztelt Takács Ákos Polgármester Úr! 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Zalaszabar Község 

településrendezési eszközeinek Zobori Élmény Park területével kapcsolatos módosításait megvizs-

gálta. 

A módosítások hírközlési érdeket nem sértenek, a Hatóság kifogást nem emel. 

Jelen véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet.) 38. § (2) b) pontjában meghatá-

rozottak szerint a Korm. Rendelet. 9. melléklet 23. pontjában foglalt felhatalmazás alapján adta a Ha-

tóság. 

 

Elektronikusan aláírt dokumentum. 

Kiadmányozta: Kúti Zoltán hatósági irodavezető-helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Mé-

dia- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Pécsett, 

az elektronikus aláírás szerinti időpontban. 
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HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

1055 Budapest, Balaton u. 7-11. • Postacím: 1555 Budapest  Pf.: 70.
Telefon: 06 (1) 237-5556 • HM 27-933 • Fax: 06 (1) 237-5557 • HM 27-945 
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Nyt. szám: 3481-2/2021/h
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Zalaszabar Község Önkormányzata

8743 Zalaszabar
Újtelep utca 1.

Tárgy: Zalaszabar településrendezési eszközeinek módosítása, Dulák hegy - 
egyszerűsített eljárás - véleményezési szakasz

Tisztelt Cím!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal 
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:

A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit 
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása 
biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.

Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. 
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.

Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi 
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 36. § 
(11) bekezdése alapján adtam ki.

Budapest, „időbélyegző szerint”

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere

nevében és megbízásából

Dr. Gulyás András ezredes
főosztályvezető

Készült:  2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Kiss István főhadnagy (tel.:+36 (1) 474-1661; HM 022-22-338; fax: +36 (1) 237-5557)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett 

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

E-ALÁÍRÓÍV



 
ZALA MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

 

AGRÁRÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY 

ERDÉSZETI OSZTÁLY 
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 36. Pf. 209. 

Hivatali kapu: ERDOJHZEG, KRID szám: 754889990  

Telefon: (36 92) 549 670, E-mail: erdeszet@zala.gov.hu  

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala 

 

 

Ügyiratszám: ZAG/030/01890-2/2021  Tárgy: nyilatkozat 

Ügyintéző: Kreinerné Pribilla Tímea  Hivatkozás: ZSZ/5-2/2021 

Telefon: (70) 436-5307  Melléklet: - 

 

 

Takács Ákos alpolgármester úr részére 

Zalaszabar Község Önkormányzata 

 

 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 

 

 

A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztálya a fenti 

hivatkozási számú megkeresésükre, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 38. § (4) bekezdésre hivatkozva közli:  

 

Zalaszabar község, Dulák hegy estében történő településrendezési eszközeinek módosítása az 

Országos Erdőállomány Adattárban található erdőt nem érint, így ellene kifogást nem emelek.  

 

Hatáskörömet és illetékességemet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 4. § (1) bekezdése, a 78. § (2) bekezdése, a 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet bekezdése, 9. számú melléklet 15. pontja, a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 10. § c) 

pontja, 11. § (1) bekezdése, 12. §-a és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg. 

 

Zalaegerszeg, időbélyegző szerint 

 

Tisztelettel: 

 

 Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

Magyari István  

osztályvezető 

 



Kapják (Hivatali kapun): 

1, ZALASZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ZSZABARONK KRID: 330947935 

2, Irattár 


	A Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Rendelet) 38. § (4) bekezdésére hivatkozva Zalaszabar község hatályos településrendezési eszközeinek tervezett módosítását részletező egyeztetési dokumentációban foglaltakat észrevétel jelzése nélkül tudomásul veszi.
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