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7.  
ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

7.1 Településszerkezeti változások bemutatása: 
7.1.1 Ki különleges beépítésre nem szánt terület létrehozása: 
A Zalaszabar sz�l�hegyen (Dulákhegy-Alsóhegy), kertgazdasági területen (v. zártkert) 
kiépítésre kerül egy gyermek és ifjúsági tábor. Az interneten megtekinthet� a létesítmény 
honlapja: http://zoborikalandozoo.hu
A Zobori KalandoZoo kaland- és gyermek és ifjúsági park rövidleírása: A Kis-Balaton 
nyugati partján, Zalaszabarban található - egyénileg, családosan, illetve csoportosan is 
látogatható - kalandparkunk az aktív pihenést, öko-turizmust kedvel� fiatalok, családok, 
baráti társaságok, iskolák és cégek számára remek kikapcsolódási, szabadid� eltöltési 
lehet�séget kínál, nyugodt, idilli környezetben, a friss leveg�n - a kaland és szórakozás 
jegyében. A Zobori KalandoZoo az osztálykirándulások, táborok, túrák, céges csapatépít�
tréningek ideális helyszíne. 
A területen található alap programok: 
 - Thury �rhely és kilátó: szép panoráma nyílik Zalaszabar településre, a Kis-
Balaronra, jó id� esetén egészen Badacsonyig el lehet látni. 
 - Játszótér. 
 - Ugráló trambulinok. 
 - Állatsimogató: szarvas, racka juh, birka, ló, alpakka, kutya, csirke, kacsa, galamb, 
papagájok, nyulak, hörcsögök, kenguruk. 
 - Kötélpálya ügyességi akadálypark több korosztálynak. 
 - Spotpályák, pingpong. 
 - Íjászat. 
 - Lézerharc lézerpuskákkal. 
 - Gokart pálya (emberi er�vel hajtva). 
 - Óriás hinta. 
 - Beltéri csúszdaépület. 
 - futószára lovaglás. 
 - Segway. 
 - Szabadtéri süt�-f�z� lehet�ségek. 
A létesítmény kiszolgálására néhány épület áll rendelkezésre: vizes blokkok, étkez�
helyiség, istállók, stb. A 1565 hrsz.-ú telken áll egy régi pince (v. Bán pince), ami teljes 
egészében felújításra került. 
A tervezési helyszín a település belterülete fel�l, a Kápolna utcából közelíthet� meg. A 
terület a Kápolna utca folytatásában haladó 1501 hrsz.-ú út két oldalán helyezkedi el. A keleti 
oldali területrészr�l jó kilátás van a Kis-Balaton felé. 
Ezen a létesítmények és a kés�bbi fejlesztések számára a meglév� kertgazdasági területen 
egy különleges beépítésre nem szánt övezetet szükséges létrehozni. Az új K-i övezet 
tervezett nagysága: 12,89 ha. 
Az övezet a kertgazdasági területb�l kivonásra kerül. 
A településrendezési eszközök módosítása az OTÉK 2012. 08. 06.-án hatályos állapota 
szerint történik. 
A tervezett K-i különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi övezetben az elhelyezhet�
funkciók: gyermek és ifjúsági tábor és azok kiszolgáló létesítményei, turisztikai 
létesítmények, élmény-, játszó elemek és építményei, a szabadid� eltöltésére alkalmas 
funkciók, berendezések építményei, vendéglátás és a borturizmussal összefügg�
létesítmények, építmények. 
Beépítési mód:     szabadonálló 
Legnagyobb beépíthet� terület nagysága:  5 % (OTÉK alóli felmentés szükséges!) 
Megengedett legnagyobb építménymagasság:  5,5 m 
Legnagyobb gerincmagasság:   8,0 m 
Kialakítható minimális teleknagyság:  3000 m2 
Minimálisan tartandó (nem kötelez�) építési vonal a meglév� utak tengelyét�l 9,00 m. 
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7.1.2 A BTSZ kiemelt térségi övezeteinek való megfeleltetés miatti szerkezeti 
változtatások: 

A Bt. 4/13. sz. melléklet övezeti tervlapján a feltüntetett övezetek és a jelenlegi 
településszerkezeti terv terület-felhasználásai között a lehetséges 5 %-nál nagyobbak a 
területi különbségek: 
 - Mk kertgazdasági terület; 
 - E-1 erd�terület; 
 - E-2 erd�telepítésre alkalmas terület. 

A törvényi el�írásoknak való megfelelés miatt a következ� változtatásokat kell végrehajtani: 

a) Dulák-, János hegy kertgazdasági terület csökkentése:
Az Mk kertgazdasági területet - a C-1 szólókataszteri terület tiszteletben tartásával - 
csökkenteni kell a beerd�sült területek erd� övezetbe való átsorolásával. Ez három területet 
érint. 

     
János hegy    Vágás d�l� alatt    Dulák hegy 
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b) Barkócás kertgazdasági terület átsorolása:

A Barkócás kertgazdasági területet (volt zártkert) már régóta nem használják, a terület 
beerd�södött. Ezért erd� övezetbe való átsorolása indokolható. 

  
Barkócás zártkert jelenleg                                                               Barkócás övezeti átsorolás 

c) Simonhegy kertgazdasági terület átsorolása:

A Simonhegy kertgazdasági (volt zártkert) funkciója megsz�nt. A terület egy kézben van 
(eredetileg arborétumot akart a tulajdonosa létesíteni), a kertgazdasági övezet átsorolása 
mez�gazdasági övezetbe nem okoz érdeksérelmet. A terület beerd�sült, teljes egészében C-
1 sz�l� term�helyi kataszteri terület. 
Az új övezet Má/F(E) vegyes övezetbe kerül átsorolásra, melynek m�velése során az 
erd�telepítés lehet�ségét meg�rz� területhasználat folytatható. 
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Simonhegy zárt kert most                                                             Simonhegy övezeti átsorolás 

d) erd�telepítésre alkalmas terület kialakítása:

A BTSZ övezeti tervlapján az erd�telepítésre szánt terület lényegesen nagyobb, mint a 
mostani településszerkezeti terven. A Település keleti részén lév� Szárazrétek területén 
mez�gazdasági területek vannak. Ezek egy része az Erdészeti hatóság nyilvántartása 
szerint már erd�ként vannak nyilvántartva, ezért ezek a területek átsorolásra kerülnek. 
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Erd�területek módosítása 

Ezek a szerkezeti változtatások az érvényes településfejlesztési koncepció elhatározásaival 
nincsenek ellentmondásban. 
  


