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8. 
JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

Zalaszabar Önkormányzata Képvisel�-testülete …………/2014.(        ) számú 
határozata:

Zalaszabar Község Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy határozott, hogy a 38/2004 (VIII. 
30.) Kt. határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet az alábbiak szerint módosítja: 
1. a külterületen lév� (v. zártkert) kertgazdasági területen - Dulákhegy - Alsóhegy  
térségében beépítésre nem szánt különleges idegenforgalmi övezetet hoz létre: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 elhelyezésére. 
Egyben a kialakult területhasználatnak megfelel�en a beerd�sült területek egy részét erd�
övezetbe sorolja. 
2. A Barkócás kertgazdasági területet a kialakult tájhasználatnak megfelel�en erd�
övezetbe sorolja. 
3. A Simonhegy kertgazdasági területet a Bt. el�írásainak megfelel�en, és a 
megváltozott területfelhasználás miatt Má/F(E) vegyes (erd�sítésre alkalmas) általános 
mez�gazdasági övezetbe sorolja, mely területfelhasználás az erd�telepítést biztosítja. 
4. A Száraz rétek területén lév� általános mez�gazdasági területek egy részét további 
erd� övezetbe sorolja. 
4. E határozat mellékletét képezi: 
 1. sz. melléklet: Településszerkezeti leírás; 
 2. sz. melléklet: Településszerkezeti tervlap (T-1/M rajszámú munkarész); 

Felel�s: Dr. Kalmár István polgármester 
  Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyz�

8.1 Településszerkezeti leírás: 
(Zalaszabar Községi Önkormányzat Képvisel�-testületének ..../2014. (......) számú 
határozatának 1. számú melléklete) 

A településszerkezeti terv hatálya Zalaszabar község teljes közigazgatási területe. A 
módosított területeket a T-1/M sz. tervlap ábrázolja és az É-1-es tervezési terület tervlap 
mutatja be. 

1) Ki különleges beépítésre nem szánt terület létrehozása:

Adatok:
 A módosítással érintett terület nagysága:  12,89 ha 

Új terület felhasználási egység: 

 Különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi terület: K-i

Településszerkezeti leírás:

A Zalaszabar sz�l�hegyen (Dulákhegy-Alsóhegy), kertgazdasági területen (v. zártkert) 
kiépítésre kerül egy gyermek és ifjúsági tábor, állatsimogató és kalandpark. 

A tervezett K-i különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi övezetben az elhelyezhet�
funkciók: gyermek és ifjúsági tábor és azok kiszolgáló létesítményei, turisztikai 
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létesítmények, élmény-, játszó elemek és építményei, a szabadid� eltöltésére alkalmas 
funkciók, berendezések építményei, vendéglátás és a borturizmussal összefügg�
létesítmények, építmények. 
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2) A BTSZ kiemelt térségi övezeteinek való megfeleltetés miatti szerkezeti 
változtatások: 

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

a) Dulák-, János hegy kertgazdasági terület csökkentése:
Az Mk kertgazdasági területen - a már beerd�sült területek egy részén - három területrész 
gazdasági erd� övezetbe kerül átsorolására.  

     
János hegy: 8,71 ha       Vágás d�l� alatt: 5,44 ha  Dulák hegy: 11,08 ha 

b) Barkócás kertgazdasági terület átsorolása:

A Barkócás kertgazdasági területet (volt zártkert) már régóta nem használják, a terület 
beerd�södött. Ezért erd� gazdasági erd� övezetbe kerül átsorolásra. 

Barkócás övezeti átsorolás: 25,11 ha 

c) Simonhegy kertgazdasági terület átsorolása:

A Simonhegy kertgazdasági (volt zártkert) funkciója megsz�nt.  
Az új övezet Má/F(E) vegyes (erd�telepítésre alkalmas) övezetbe kerül átsorolásra, melynek 
m�velése során az erd�telepítés lehet�ségét meg�rz� területhasználat folytatható 
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Simonhegy övezeti átsorolás: 16,39 ha 

d) erd�telepítésre alkalmas terület kialakítása:

A település keleti részén lév� Száraz rétek területén mez�gazdasági területek vannak. Ezek 
egy része az erdészeti hatóság nyilvántartása szerint további erd�terület övezetbe kerülnek 
átsorolásra. 

Módosított erd�területek 
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2. sz. melléklet: Településszerkezeti tervlap 
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8.2 Helyi Építési Szabályzat módosítás 

ZalaszabarKözség Önkormányzata Képvisel�-testületének 
...../2014. (    ) önkormányzati rendelete 

Zalaszabar Község Helyi Építési Szabályzatáról 

Zalaszabar Község Önkormányzata képvisel�-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelmér�l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A § (3) bekezdésében 
és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az 
Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következ�ket rendeli el: 

1.§ 

Zalaszabar Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VIII. 31.) számú önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: R) a következ� 13/A.§-al egészül ki: 

"Különleges terület 
13/A.§ 

(1) K-i különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi terület 

(2) A területen elhelyezhet�: 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. 

(3) A terület beépítési paraméterei: 
  

SZ 5 
5,5 3000 

 - Beépítési mód:      szabadonálló 
 - A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke:  5 % 
 - A megengedett legnagyobb építménymagasság:   5,5 m 
 - A minimálisan kialakítható telek nagysága:   3000 m2 
 - Legkisebb zöldterület:      80 % 

(4) Általános el�írások: 
 - Épületet, építményt a meglév� utak tengelyét�l 9,00 m-nél közelebb nem lehet 
elhelyezni. 
 - Új épületek elhelyezésnek általános szabályai: új épületet a tájba illesztve, a 
történeti tájszerkezet, a tájkarakter meg�rzésével, a helyi építészeti hagyományok 
figyelembe vételével kell megvalósítani. 
 - Tet�forma magastet�s, a tet�hajlás 33-45°lehet. 
 - Magastet�s épületek építése esetén a tet�héjazat égetett cserép lehet. 
 - Csarnok jelleg� épület és reklámcélú építmény elhelyezése nem engedélyezhet�." 

2.§  
Mellékletek 
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(1) 1. sz. melléklet: a R. Külterület szabályozási terv lapjának sz�l�hegy (Dulákhegy - 
Alsóhegy) részterület normatartalma helyébe e rendelet 1. sz. mellékletének SZ-2/M sz. 
tervlap normatartalma lép.  

(2) 1. sz. függelék: érintett térségi övezetek kimutatása. 

3.§  
Záró rendelkezés

E rendelet kihirdetését követ� 30. napon lép hatályba. Jelen rendeletet a hatálybalépést 
követ�en indult eljárásokban kell alkalmazni. 

Zalaszabar, 2014. ........................... 

Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyz�    Dr. Kalmár István polgármester 

Záradék: 

A rendelet kihirdetése: .................................................. 

       Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyz�
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1. sz. melléklet: SZ-2/M módosított külterületi szabályozási terv M=1:8000 

  


