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I. Bevezetés 
 
1. Elõzmények 

Alsónemesapáti Önkormányzata megbízta az Építész Bt-t az épített környezet alakításáról 
és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján Alsónemesapáti településfejlesztési 
koncepciójának és teljes körû rendezési terveinek, valamint helyi építési szabályzatának 
elkészítésével. A Megbízó vállalta a településre vonatkozó adatok, térképek, elõzetesen 
készült tervek teljes körû szolgáltatását, a folyamatos szakmai kapcsolattartást, valamint a 
lakossági egyeztetések lebonyolítását. 

ADATOK: Lakosságszám: 749 fõ 
Belterület:   138 ha 
Külterület:  1313 ha 
összesen:   1451 ha 
Lakások száma: 279 db 
Intézmények: Körjegyzõségi Hivatal, Óvoda, Általános iskola 
Egyéb intézmények: Mûvelõdési ház, Könyvtár, Templom, Sportpálya 

 
Nemesapáti és Alsónemesapáti Községek körjegyzõségi székhelye: Alsónemesapáti. 
 

2. A településfejlesztési koncepció fogalma és célja 
A településfejlesztési koncepció fogalmát a 1997. évi LXXVIII. törvény így határozza meg:                

„a településrendezési tervet megalapozó, az önkormányzati településfejlesztési döntéseket 
rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal jóváhagyott dokumentum.” 

A településfejlesztési koncepció a település küldetését, jövõképét, fenntartható 
fejlesztésének fõbb irányait, átfogó célkitûzéseit, prioritásait, a hosszú távú (10-15 évre 
szóló) stratégiai cselekvéssorokat nagy vonalakban meghatározó komplex, a társadalmi, 
gazdasági és fizikai környezet szempontjait a fenntartható fejlõdés jegyében integráló 
dokumentum, amely alapjául szolgál a közép és rövid távú fejlesztési tervezésnek, valamint 
a rendezési terveknek is. 

Alsónemesapáti távlati sorsát vázolja fel és részben meghatározza jelen fejlesztési 
koncepció. Célja, hogy a fenntartható fejlesztés jegyében a környezeti-ökológiai egyensúly 
biztosításával, a meglévõ táji és épített értékek megóvásával és rendeltetésszerû 
hasznosításával, ezzel összefüggésben a gazdasági érdekek figyelembevételével megalapozza 
a település fejlõdését. Így biztosítható a település népességmegtartása, sõt a népesség 
mérsékelt növekedése, az elöregedés megakadályozása, az itt élõk életminõségének 
javulása.  

A településfejlesztési koncepció elkészítésében résztvevõk köre: 
1. A helyi társadalom: a helyi lakosság, vállalkozók 
2. Alsónemesapáti Község polgármestere, önkormányzati képviselõ-testülete 
3. Bevont külsõ szakértõk 
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II. Alsónemesapáti bemutatása  

 
Alsónemesapáti Zala megye észak-nyugati részén, Zalaegerszegtõl mintegy 10 kilométerre 

keletre fekszik. Alsónemesapáti a Zalaegerszeg-Keszthely útról Alsónemesapáti felöl 
közelíthetõ meg. A falu a Zala jobb partján, a Szévíz és a Foglár patak által határolt festõi 
környezetben található. A Zala egy rövid szakaszon a település természetes határát is adja. 
A Szévíz észak-déli völgye itt találkozik a Zala kelet-nyugat irányú völgyével.  

Alsónemesapátiból észak felé Nemesapátiba vagy Petõhenyére, dél felé a 76-os útra 
jutunk, ahol Zalaegerszegre illetve a Balatonra juthatunk. A falu területén halad át a 
Szombathely-Nagykanizsa vasútvonal, a központban vasúti megállóhely található, valamint 
az iparterület mellett van a Nagykapornaki vasútállomás. Jelenleg 749 lakosa van a 
falunak. 

Nemesapáti az Egerszeg – Letenyei – Dombság kistájhoz tartozik. Kellemes, szélsõségektõl 
mentes éghajlata, a dombokat borító jelentõs kiterjedésû erdõségek, bõséges vízhálózata jó 
megélhetést biztosított már a halászó-vadászó õseinknek is.  

A település eredetét nem ismerjük pontosan, ugyanis nem volt apátsági birtok, mely a falu 
nevébõl evidens lenne. A nemes jelzõ lakóinak társadalmi helyzetére utal, mivel a XVIII. 
századi adatok alapján a falu lakosságának töredéke volt csak úrbéres, többségük nemes. 
Eredetileg három különálló település /Felsõ-, Közép- és Alsó-Nemesapáti/ volt, mely közül 
Nemesapátit említik elsõként írásos emlékek. Késõbb mindhárom településnév szerepel, 
Nemesapáti Felsõapátival azonos, de szerepel Hegyfalu néven is. Középapáti Tutorszeg, 
Alsóapáti Istvánszeg néven kerül említésre. Mára már Felsõ és Középapáti összeépült, 
Alsónemesapáti pedig 1927 óta önálló településként mûködik.  

A falut 1313 ha területû rét, erdõ és szántó veszi körül, mely jelzi, hogy korábban a lakosság 
fõfoglalkozása a földmûvelés. Jelentõs volt a szõlõtermelés is, zöldség- és gyümölcstermesztés mellett. 
A termékek feldolgozására a Zalán vízimalom, illetve a faluban szeszfõzde létesült.  

A település az elsõ írásos említések óta folyamatosan lakott volt, népességszáma azonban erõsen 
ingadozott. Mélypontját a törökök és a végváriak portyázásakor érte el. A lakosok száma a második 
világháború elõtt meghaladta az 1000 fõt, ekkor a lakóházak száma 206. A második világháború 28 
katonát és 11 polgári áldozatot szedett. Ezt követõen a lakosság száma lassú csökkenésbe kezdett, a 
jelenlegi népességszám mintegy 750 fõ, a lakások száma 268. 

A faluban 8 tantermes iskola, óvoda és könyvtár van. Önkéntes tûzoltó- és önvédelmi egylet 
mûködik a településen. A kereskedelmi szolgáltatásokat 3 üzlet és vendéglátóhely látja el. A fõbb 
gazdasági üzemek a faipari vállalkozások, valamint a Heraklith-Hungaria, Interiör, Interantik és 
Zébeton. 
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III. Helyzetelemzés 
 
1. Alsónemesapáti társadalmi összetételének és helyzetének 
vizsgálata 
a. Demográfiai jellemzõk 
Alsónemesapáti lakossága 1870 és 1880 között mintegy 200 fõvel nõtt, majd ezt követõen 
1900-ig csökkent. Ekkortól emelkedett 1941-ig lineárisan 1000 fõ fölé. A népesség száma 
1930-ban érte el a maximumot, 1094 fõt. A rendszerváltásig sokan költöztek be 
Zalaegerszegre, de az utóbbi 15 évben ez a tendencia megállt, mivel egyre többen vágynak a 
természetes és nyugodt környezetre, így a település lakosságszámának csökkenése 
megszûnt.  
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fõ 
1870 710 
1880 983 
1890 873 
1900 971 
1910 1047 
1920 1024 
1930 1094 
1941 1013 
1949 1011 
1960 980 
1970 921 
1980 827 
1990 766 
2001 787 

  
  
  
  
  

1993 749 
1994 754 
1995 766 
1996 752 
1997 764 
1998 755 
1999 760 
2000 761 
2001 764 
2002 770 
2003 741 
2004 749 
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  Alsóne
mesap

áti 

Megyei 
közs. 

Zala-
egerszeg 

Zala 
megye 

Migráció 1970-1980 -10% -10% +19% +1%  Term. Szaporodás ill. 
fogyás 1970-1980 

+5% -1% +9% +3% 

Migráció 1980-1990 -5% -7% +4% -2%  Term. Szaporodás ill. 
fogyás 1980-1990 

-3% -5% +3% -2% 

Migráció 1990-2001 +8% +4% -0,1% +2%  Term. Szaporodás ill. 
fogyás 1990-2001 

-6% -8% -2% -5% 

 

A lakosság életkor szerinti megosztása 2001-ben:  

KSH adatok  

 

 

 

kor nõ                kor Férfi  

85-x 10                85-x 2 

80-84 5                80-84 2 

75-79 19                75-79 9 

70-74 32                70-74 11 

65-69 20                65-69 9 

60-64 24                60-64 14 

55-59 9                55-59 9 

50-54 20                50-54 32 

45-49 41                45-49 38 

40-44 31                40-44 34 

35-39 26                35-39 21 

30-34 22                30-34 27 

25-29 22                25-29 33 

20-24 26                20-24 22 

15-19 32                15-19 35 

10-14 27                10-14 30 

5-9 17                5-9 29 

0-4 18                0-4 20 

Össz. 401                Össz. 377 

 

 

 

A település demográfiai mutatóit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a településen az 
elmúlt évtizedekben a lakosság létszáma csökkent, azonban a csökkenés mértéke az utóbbi 
években - a migráció magas arányának köszönhetõen - lassult. 

A természetes szaporodás az utóbbi 3 évtizedben egyre inkább csökkent, jelenleg -6%, 
tehát a népesség természetes fogyásáról beszélhetünk. Ennek fõ oka, hogy az élve 
születések száma az 1990-2000 közötti idõszakra az 1970-1980-as idõszakénak (154) 
mintegy a felére (86) csökkent. 

A vándorlási egyenleg jelenleg pozitív (+8%), a megye többi községére számított érték 
kétszerese (4%), míg Zalaegerszegen a közelmúltban vált negatívvá, tehát itt is érezhetõ, 
hogy megkezdõdött a lakosság kitelepülése a megyeszékhelyrõl a környezõ községekbe. 

Népesség korcsoport szerinti megoszlása

fõ

ko
r

Férfiak Nõk
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2001-ben a 15 év alattiak aránya Alsónemesapátiban 18,1 %, míg a kistérségben ennél 
alacsonyabb, 15,6%. Ezzel párhuzamosan a 60 év felettiek aránya Alsónemesapátiban 
20,2%, ami a kistérségi aránynak megfelel (19,8%).  

A demográfiai összetétel vizsgálatának eredményeképp megállapítható, hogy a község 
népessége a migrációnak köszönhetõen kevésbé elöregedõ, mint a környezõ településeken. 

 
b. Humán erõforrások 

Az Alsónemesapátiban található iskolaépületben jelenleg a felsõ tagozatos falubeli és 
Nemesapáti-i gyerekek járnak, az alsósok Nemesapátiban tanulnak. A fiatalok és 
középkorúak általában szakmunkás végzettséggel vagy érettségivel rendelkeznek, az 
idõsebbek nagyrészt 8 általánossal. Munkalehetõségek az iparterületen, illetve 
Zalaegerszegen találhatók, ennek ellenére létezik munkanélküliség a faluban. 

 Alsónemesapáti Megyei 
községek 

Zalaegerszeg Zala megye 

15-x évesek elvégezték az ált. isk. 8 osztályát   84,6% 81,8% 92,9% 87,5% 
18-x évesek érettségiztek 18,8% 20,9% 44,8% 33,6% 
25-x évesek diplomáztak 3,1% 4,8% 15,1% 10,1% 

 

A 15 évnél idõsebb lakosság 84,6 %-a végezte el az általános iskola 8 osztályát, a 18 
évesnél idõsebbek alig ötöde rendelkezik érettségivel, és a 25 éven felüliek 3,1%-a szerzett 
fõiskolai vagy egyetemi végzettséget. Ez az alsó és középfokú végzettség tekintetében a 
megyei községek átlagát mutatja, azonban mintegy 1,5%-al kevesebb a diplomás. 

 

Foglalkoztatott lakónépesség 
268 fõ, az összlakosság 35%-a. 
Magasabb a megyei átlagnál, 
ami 31%. A 268 fõbõl 
mindössze 62 fõ dolgozik 
helyben (23 %), a 
foglalkoztatottak 77 %-a, 206-
an ingáznak, nagy részük 
Zalaegerszegen dolgozik. Tehát 
a helyi munkalehetõségek 
ellenére is a dolgozók döntõ 
többsége jár el más településre 
dolgozni. A helyben dolgozók 
kétharmada a szolgáltatásban, 
az ingázók mintegy 60%-a az 
iparban foglalkoztatott. 

 

Helyben dolgozók és ingázók aránya, végzettség 
szerinti megoszlása
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Az adatokból kitûnik, hogy a faluban 
munkanélküliség az ország átlagos értékét 
mutatja, a lakosság 5,6 %-a regisztrált 
munkanélküli jelenleg, mely azonban 
magasabb a megyei átlagnál (3,4%). Az 
utóbbi idõben emelkedõ tendenciát mutat. A 
munkanélküliség alakulására - az ingázás 
kiugróan magas arányát is figyelembe véve - 
elsõsorban Zalaegerszeg munkafelvevõ-
képességének alakulása van hatással, az 
ismételten munkába állók jelentõs része is 
Zalaegerszegen vállal munkát. 

 
Regisztrált munkanélküliek Alsónemesapátiban: 

 2002. 2004. 2005. 
Összes munkanélküli            fõ 32 34 44 
Tartósan (180 napon túl)       fõ 28 31 41 
 

 

c. Szociális ellátás, szociálpolitika 
Önkormányzati szolgáltatások, intézmények: 
• Egészségügyi ellátás 

– A térségében körzetesített az egészségügyi ellátás. Közös háziorvosa van 
Alsónemesapátinak, Nemesapátinak és Kisbucsának. A háziorvos székhelye 
Alsónemesapátiban van, ahol minden nap rendel. Továbbá a másik két településen 
hetente kétszer kereshetõ fel. Külön gyerekorvos Zalaegerszegen rendel. 

– Szakorvos csak Zalaegerszegen rendel. 
– Kórház legközelebb Zalaegerszegen mûködik, szakorvosi ellátásban többnyire itt 

részesülhetnek a kistérség településeinek lakói. 
– Gyógyszertár csak Zalaegerszegen van, az orvos gyógyszerkészlettel rendelkezik.  

 
• Oktatási intézmények 

– Bölcsöde legközelebb Zalaegerszegen mûködik. 
– A faluban 25 férõhelyes óvoda van, jelenleg 22 kisgyermekkel foglalkoznak. 
– Az általános iskola közös Nemesapátival. Nemesapátiban az alsósok, 

Alsónemesapátiban a felsõsök oktatása folyik. Jelenleg 110 gyermekkel foglalkoznak, 
minden évfolyamban egy osztály van. Az iskolába 12 gyerek sajátos nevelést igényel, 
melyet egy külön gyógypedagógus végez. Ezeknek a gyerekeknek külön órarendjük 
van, néhány órát külön, speciális keretek között töltenek osztálytársaik nélkül. 

– Középiskolák Zalaegerszegen, Szombathelyen és Keszthelyen találhatók, de a 
térségbõl a fiatalok továbbtanulás szempontjából a Zalaegerszegi iskolákat részesítik 
elõnyben. 

– Családsegítõ és Gyermekjóléti szolgálat mûködik a faluban. A veszélyeztetett 
családokhoz rendszeresen kijárnak. 

– Idõsek klubja mûködik a faluban.  
– A Falugondnoki szolgálat nem mûködik a községben.  

Népesség megosz lása gazdasági aktivitás szerint

34%

7%31%

28%
Foglalkoztatott  

Munkanélküli

 Inaktív keresõ

Eltartott
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A falugazdász körzeti feladatokat lát el, 2 hetente tart fogadóórát a községben, melynek 
során tartja a kapcsolatot a helyi õstermelõkkel, mezõgazdasági vállalkozókkal.  
 
 
d. Vallás, kisebbségek 

 
A lakosság nagy része római 

katolikus, részben protestáns, 
elsõsorban református, kisebb számban 
más vallású. Katolikus templom a 
Magyarok Nagyasszonya tiszteletére 
1987-89-ig épült Szerdahelyi Károly 
tervei alapján.  

 
 

 
 
 
 

 
 

Római 
katolikus Református Evangélikus Más 

protestáns 
Felekezethez 
nem tartozó 

Nincs 
válasz 

664 28 5 1 4 76 
 

 
 
A faluban a kisebbséget a KSH adatai 
szerint mindössze 1 fõ roma 
nemzetiségû lakos jelenti. 
(Népszámlálás 2001. KSH) A lakosság 
döntõ többsége magyar nemzetiségû, a 
kisszámú nemzetiségi népesség 
eloszlását az alábbi diagramm 
szemlélteti.  
 
 
 
 

 

Magyar Horvát Német Szlovák Szlovén, 
vend 

Hazai 
kisebbséghez 

tartozó 
722 3 5 2 1 1 

 
 

Népesség nemzetiségi hovatartozás szerinti 
megoszlása

Magyar

Horvát

Német

Szlovák

Szlovén, vend

Hazai kisebbséghez
tartozó

Népesség vallás szerinti megoszlása

Római katolikus

Református

Evangélikus

Más protestáns

Felekezethez nem
tartozó
Nincs válasz
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e. Közélet, tájékoztatás, civil szervezetek 
Alsónemesapáti intenzív közélettel bír. Az alsónemesapátiak nagy része elégedett a helyi 

önkormányzat tájékoztatásaival, amely a falu közügyeivel foglalkozik. Közmeghallgatáson is 
viszonylag nagy létszámú a részvétel. A sportesemények színhelye a sportpálya, melyet fõleg 
a fiatalok vesznek igénybe. 
 A községben található civil szervezetek:: 
− Alsónemesapáti Sport és Ifjúsági Egyesület 
Alapítás éve: 1995  Cím: 8924 Alsónemesapáti, Petõfi u. 1. 
Tevékenységi kör: sport és szabadidõs tevékenység 
 
− Hyla Környezet- és Természetvédelmi Egyesület 
Alapítás éve: 2002  Cím: 8924 Alsónemesapáti, Kossuth u. 60. 
Tevékenységi kör: környezet- és természetvédelem, oktatási, kulturális tevékenység 
 
− Alsónemesapáti Polgárõr Egyesület 
Alapítás éve: 2003  Cím: 8924 Alsónemesapáti, Petõfi u. 1. 
Tevékenységi kör: közbiztonság 
 
− Alsónemesapáti Kertbarátkör  
Alapítás éve. 1990  Cím: 8924 Alsónemesapáti, Petõfi u. 1.  
Tevékenységi kör: kertészet, szõlõmûvelés, tájékoztatás 
 
− Harangláb Kulturális és Faluszépítõ Egyesület  
Alapítás éve: 2004  Cím: 8924 Alsónemesapáti, Kossuth u. 34. 
Tevékenységi kör: faluszépítés, hagyományõrzés 
 

− Apáti Iskoláért Alapítvány  
Cím: 8924 Alsónemesapáti, Kossuth u. 23.   

Tevékenységi kör: tehetséggondozás 
 

f. Kultúra, hagyományok 
 

A településen rendszeres megrendezésre kerülõ események az alábbiak: 

RENDEZVÉNY IDÕPONT LEÍRÁS 
Kihívás napja Május utolsó 

szerdáján 
Gyereknappal együtt kerül megrendezésre 

Búcsú Június elsõ 
vasárnapja 

 

Falunap Augusztus 20 
elõtti szombat 

 

Nyugdíjas 
találkozó 

November eleje  

Mikulás 
rendezvény 

December 6.  

Karácsonyi 
mûsor 

December 24. Helyszíne a templom, ahol az iskolások tartanak elõadást. 

 

Az állami ünnepekhez helyi ünnepségek is kapcsolódnak. A kulturális rendezvények 
színhelye a mûvelõdési ház. 

Alsónemesapáti nem tart fenn kapcsolatot testvértelepüléssel. 
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2. Alsónemesapáti gazdaságának és önkormányzati 
gazdálkodásának vizsgálata 
a. Gazdaság 

Alsónemesapáti komoly gazdasági potenciállal rendelkezik. A faluban 4 nagyobb és 30 
kisebb vállalkozó tevékenykedik. Elõbbiek közé tartozik az ipari parkban tevékenykedõ 
Interiör Kft, Zébeton Kft., Heraklith-Hungária Kft. Ezen kívül találkozunk Asztalos 
üzemmel, Honda autóalkatrész kereskedõvel, Pulykatartással foglalkozó vállalkozókkal is. A 
település nyugati határán helyezkedik el a Zalahús komposztáló telepe. A kisebb 
vállalkozások vendéglátással, alapellátás biztosításával, épületekhez kapcsolódó 
tevékenységekkel, úgymint szobafestõ, víz-, gáz-, központifûtés szerelõ, kõmûves, bádogos, 
stb.; továbbá fakereskedéssel, mûkõkészítéssel, koszorúkészítéssel, stb. foglalkoznak. Az 
orvosi ellátás is vállalkozás keretein belül mûködik. 

A faluban élõk nagy része Zalaegerszegen, kisebb része az iparterületen vagy saját 
vállalkozásában dolgozik. 

 

b. Mezõgazdasági termelés 
A mezõgazdasággal foglalkozók leginkább kukoricát, búzát termelnek, valamint 

állattartással, ezen belül sertésneveléssel foglalkoznak. A rendszerváltás a földtulajdon-
viszonyokat átalakította, megszûnt a tsz. 

A térség éghajlati adottságai meghatározzák Alsónemesapáti termelés-szerkezetét és a 
hagyományos ágazatokat. A talajadottságok szintén korlátozó tényezõknek számítanak a 
növénytermesztésben. A földterületek nem alkalmasak az intenzív, nagy ráfordítást igénylõ 
termékek elõállítására, mert a jövedelem nem nõ a ráfordítás arányában. A földek 
aranykorona értéke alacsony, szántóföldi mûvelése gazdaságtalan.  
 

c. Önkormányzati társulások 
Alsónemesapáti Önkormányzata a következõ társulásoknak a tagja: 
– Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása 
– Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
– Zalai Falvak Egyesülete 
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d. Önkormányzati gazdálkodás 
 
Alsónemesapáti Község Önkormányzata gazdálkodásának fõbb adatai: 
 
 
BEVÉTELEK (2004)     ezer Ft. 
– Intézményi mûködési bevétel       4.862 
– Helyi adók       18.655 
– Átengedett központi adók     29.526 
– Egyéb sajátos bevételek   172 
– Normatív támogatás      45.080 
– Normatív kötött felhasználású támogatás   17.647 
– Fejlesztési célú támogatás    ---------- 
– Felhalmozási és tõkejellegû bevétel   ---------- 
– Mûködési célú pénzeszközátvétel    17.709 
– Felhalmozási célú pénzeszközátvétel        746 
– Elõzõ évi pénzmaradvány       7.984 
BEVÉTELEK összesen           142.381 
 
KIADÁSOK (2004)      ezer Ft. 
– Személyi juttatások           63.852 
– Munkaadót terhelõ járulékok       20.571 
– Dologi és folyó kiadások         27.514 
– Mûködési célú pénzeszközátadás      3.908 
– Önkormányzat által folyósított ellátások     9.260 
– Felújítás          ---------- 
– Felhalmozási kiadások     ---------- 
– Pénzügyi befektetések     ---------- 
– Céltartalék         4.088 
KIADÁSOK összesen            129.193 
 
 
d. Turizmus 

A turizmus nem meghatározó a falu életében. A településen egy család foglalkozik falusi 
vendégfogadással. A faluban egy kocsma és két vendéglõ mûködik. Vonzerõ a turisták 
számára a jó tömegközlekedéssel elérhetõ nyugalom és a természetközeli környezet. A 
sportolási lehetõségek tára széles lehetne, kerékpározhatunk, túrázhatunk, focizhatunk, 
stb. 

 
 

e. Ingatlanértékek 
 Az ingatlan- és telekárak a dezurbanizáció megjelenése miatt lassan nõnek, de még most 

is nagyon alacsonyak. Egy átlagos telek 1 millió Ft, egy 1500 m2 telekkel rendelkezõ átlagos 
családi ház is csupán 3,5 millió Ft körüli áron van, azonban van 14 millió Ft-ért is eladó 
ház a faluban. 
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3. Alsónemesapáti természeti és mûvi környezetének vizsgálata 

Alsónemesapáti Község nem rendelkezik értékvédelmi rendelettel, ezért a rendezési 
terv készítésével párhuzamosan külön értékvédelmi rendelet készül a faluban 
található keresztekrõl. A falu egy régi részének utcaképét a szabályozási tervben VÉDETT 
UTCAKÉP (HT) lehatárolásával és szabályozásával kívánja óvni.  

Mind az egyedi, mind a területi örökségi értékek védettségét, ezek megõrzését és 
hozzáférhetõségét biztosítani szükséges. 

 
a. Településtörténet 

I. A község nevének eredete 

A község nevét az Apát szó -i képzõs származékából kapta. Az elsõ hiteles adatunk az 
Apáti névrõl egy 1370-bõl való adománylevél, mely arról szól, hogy: ”vasvári káptalan elõtt 
Apáthi Orohman fia Péter, nõvérét Apáthi Miklóshoz férjhez adja, és vele kiházasításul a 
Peleske vize mellett egy rétet és hat hold földet ad.. Dátum: 1370. január 25.” 

A község nevének eredete után kutatva Holub József így ír a „három” Apátiról: „Egyik sem 
volt apátsági birtok, így nem tudjuk nevük eredetét megfejteni, legfeljebb a közelségébõl 
következtethetünk arra, hogy a kapornaki apátsággal voltak valamiféle kapcsolatban.” 

A Historia Domusban, melyet Vajda János nemesapáti római katolikus plébános kezdett 
feljegyezni az 1860-as években, Apáti község nevének eredetérõl azt olvashatjuk: „Hogy 
honnan vette nevét Apáti, azt kimutatni nagyon nehéz. Miután délkeletrõl a kapornaki 
apátsággal, nyugatról pedig a zalavári apátság csácsi uradalmával határos, azt hinné az 
ember, hogy valamelyik apátság a nevére befolyással volt.” 

Kutatásainkat folytatva azonban megállapítható, hogy a kapornaki apátságról nem 
kaphatta a nevét, hiszen az II.Géza (1129-62) idejébõl való.  

Annyi bizonyosnak tûnik azonban, hogy Apáti nem volt apátsági birtok. Ezt támasztja alá 
egy határjáró levél 1335-bõl. E levél a zalavári apátság birtokhatárait pontosan megjelöli. 
Ebbõl látszik, hogy  a zalavári apátság csácsi birtoka Bötefalvánál (a mai Bötefa pusztánál) 
végzõdött és az apáti nemesek birtokaival volt határos, de Apátira már nem terjedt ki. 

Mindezek alapján Apáti  neve  keletkezésének felkutatása ily módon nem sikerülhetett, 
mert semmiféle szorosabb kapcsolatot nem tudtunk kideríteni Apáti és a két apátság 
között. 

A helység nevének Nemesapáthy elnevezésével a XVI. század közepétõl találkozunk. A név 
elõtagja lakóinak társadalmi helyzetére utal. Apáthyban sok nemes családnak volt birtoka 
az idõk során. Fellelhetõ adatok erre vonatkozóan csak a XIV. század végétõl vannak.  

Birtak benne az Egerváriak, a Pethõk, Bottkák, Rohmanok, a Kopaszok, így bátran 
állíthatjuk, hogy Nemesapáti nevének elsõ tagját lakóinak társadalmi helyzetérõl - a 
nemesekrõl - kapta. 

 
II. A község nevének változása 

Az évszázadok során meglehetõsen sok névvel illették a helyet: Apáthi, Apáthy, 
Egyházasapáthy, Thutor Apathy, Nemes Apáthy, Twttorzeg, Heghfalw, Tutorszeg és 
Nemesapáti.  

A helység Apáthy néven említése bizonyíthatóan elõször 1394-ben történik, egy 
birtokmegosztási iraton. 

Ez a név egészen a XVI. század végéig általános volt, bár 1441-ben a zalavári konvent 
bizonyosságlevelében Egyházasapáti néven találjuk a helységet. 
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Az Egyházasapáti elnevezés azért fontos, mert bizonyosra vehetõ, hogy a három helység 
valamelyikének megkülönböztetésére szolgált, mégpedig azért, mert e résznek ez idõben 
(1441-ben) már volt temploma. Sajnos azonban ennél többet nem tudhatunk meg, hiszen a 
mai Nemesapátiban meglévõ római katolikus templomról arra van megbízható adatunk, 
hogy  az az 1753-54-es években épült. 

1542-bõl származik az az irat, melyben Thutor Apathy-ról esik szó. Nemesapáty-val 
elõször az 1540-es évek végén találkozunk.  

A XVI. század közepétõl már túlnyomóan ezen néven említik az okiratok. Szórványosan 
találkozunk más elnevezésekkel is, de szinte csak úgy, hogy Nemesapáty másképpen 
Twthorzeg, vagy Nemesapáthy másképpen Heghfalw.  

Így van ez az 1553-ban keletkezett adománylevélen is: „A néhai Pynnye-i Pynnyey Antal 
Lánya Kata: a néhai Petthrowecz-i Hemzelffy István mester prathonatarius testvére, 
valamint László, János, Benedek, Gábor, Péter, Ptencia és Anna nevü gyermekei a Zala 
megyei Nemesapáty, másképpen Thwthozeg possessio-beli bortokrészére uj adományt 
kapnak.” 

A Tutorszeg, Tutorszegapáti név eredetének megfejtéséhez Holub József adhat segítséget: „ 
1468-ban Tutorszegapáti nevü helységgel találkozunk, amelyben Apáti Csák Andrásnak volt 
részjószága, ... ugy látszik azonban magszakadt s itteni birtoka néhai Tutor Bálintra és 
fiaira szállt, akiket 1468-ban ebbe be is iktattak. Tutorszeg tehát Tutor Bálintról kapta 
nevét. 

Az 1560-as évek közepén találkozhatunk még Hegyfalu (Heghfalw) elnevezéssel is: „1562-
ben Gerse-i Kys Bertalan panaszára Kys Péter özvegyét és fiát megverette a Nemesapaty 
másképpen Heghfalw possessio kaszálóján” 

Feltûnõ, hogy az 1600-as évek elején, egészen a XVII. század közepéig, Nemesapátit mint 
Apátit emlegetik a korabeli okmányok. Erre magyarázatul szolgál Szeghalmy, aki  így ír a 
mai Nemesapátiról és Alsónemesapátiról: „A hódoltság alatt e falvak elnéptelenedtek, alig 
lakta egy-két jobbágycsalád.” Ezt támasztotta alá az 1666-ból származó összeírás, amin 
Nemesapátinál a következõket találjuk: „4 házas ember vagyon, 25 puszta 4 embernek 2-2- 
marhájok vagyon.” 

A XVIII. század elsõ felétõl már általánosan Nemesapáthy néven szólnak az iratok. A 
Felsõ, Alsó és Közép Nemes Apáti nevek csak a XIII. század közepétõl használatosak, addig  
elsõsorban a birtokosok után nevezték el õket: például 1553-ban is Nemesapáti vagyis 
Tutorszeg. ( Tutorszeg Tutor Bálintról ) 

Vizsgáljunk meg egy munkalapot az 1828. évi összeírás anyagából:  
„Helység neve: Nemesapáti, Zala megye kapornaki járás 
Az adózók száma:           298 
Jobbágyok:     11 
Zsellérek:             105 
Háznélküli zsellérek:   38 
Leányok:        1 
Kézmûvesek:       4 
Házak száma:  116 
Igásökrök:     60 
Any tehenek:     10 
3 évnél öregebb üszõk:     4 
2 évnél öregebb tinók:    16 
3 évnél öregebb lovak:   26 
 

Nemesi falu, leginkább nemesek és nemesi telken élõ agilisek, valamint kevés számú 
jobbágyok lakják, akiknek adóval megterhelt földjeik vannak. Az uraiknak a szántó és rét 
terményeibõl kilencedet, a szõlõk után pedig hegyvámot fizetnek természetben. A 
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szõlõterület 19 3/4 kapásnyi, 1 pozsonyi mérõ kapacitásu terület 3 kapást igényel. A terület 
dombos talaja agyagos, homokos számtalan vízmosásos árokkal.” (Dr. Pesty Pál) 

Ugyanezen évben készült a „nem nemes népesség összeírása katonai célra”, amely már 
mindhárom helységben külön történt meg, s külön is vannak nyilvántartva. 

1893-ban készült el a Pallas Nagy Lexikona, amely meglepõen friss adatokat közöl (1891-
est). Ebben Apáti címszó alatt: „Nemes Apáti: kisközség Zala megyében Zalaegerszegi 
járásban. 1746 magyar lakossal, postahivatallal.” 

A XIX. században tehát általánossá válik a három községrész megkülönböztetése, de 
azokat egy közigazgatási területként, Nemesapáti néven említik, egészen 1927-ig, a 
hivatalosan elismert és jóváhagyott különválásig. 
 

III. Alsónemesapáti a XIX. század végétõl a XX. század közepéig 

A Historia Domusból sok mindent megtudhatunk a XIX. század végi Nemesapátiról. Így ír 
Vajda János rk. plébános: „A nemesapáti hívek mind õsrégi magyarok. A község lakói tiszta 
katolikusok. Erkölcsös életet élnek, általában józan életûek, nem korcsmások. Föld és szõlõ 
mûveléssel foglalkoznak, levetve a nemesi tunyaságot. Általánosságban szorgalmasak ezért 
anyagi részben egészben állnak. 1890 elõtt legfõbb és legkedvesebb foglalatosságuk a szõlõ 
mûvelés, mezõgazdaság, és a marha nevelés.” 

1897-ben Vajda János plébános megalakítja a Hitel Szövetkezetet. Olcsó kamatra, 
helyben elégítették ki a hiteligényeket. 

Az 1928-ban kiadott, de az 1920-as adatokat tartalmazó Tolnai Új Világlexikona írja 
Nemesapátiról: „kisközség Zala vármegyében, zalaegerszegi járásban. 1998 lakos. Vasuti 
megálló, posta, ut. Alsónemesapáti 1939-ben: „kisközség a Zalaegerszegi járásban. Területe 
2474 k.hold. Lélekszáma1094, kik három kivételével magyarok. Vallásra nézve 1068 római 
katolikus, 5 izr., 2 ág. ev., 1 g. keleti. Lakóházaik száma: 206 Iskolái: 1 községi elemi 
népiskola és községi ált. továbbképzõ. 

Alsónemesapáti 1927-ben Nemesapáti határából vált ki, s alakult önálló községgé a m. 
kir. BM. 67.560./1927. számú rendeletével. 

Alsónemesapátiban 1919. május 01-jén állt meg az elsõ vonat, az újonnan épített 
vasútállomáson, amelyet azonban még Nemesapátinak hívtak. 

Alsónemesapátinak a különváláskor két utcája volt: a vasúttól keletre a Belsõ utca, 
nyugatra az Alsó utca.  

A közjegyzõség és az anyakönyvvezetés továbbra is Nemesapátiban maradt. 1937-39 
között épült a község határán keresztül vezetõ balatoni mûút, melynek építése 
munkaalkalmat is adott a község lakóinak.  

1938-ban a község postát kap. 
1945. március 27-én szabadul fel a falu. 

 
IV. Alsónemesapáti a XX. század közepétõl a rendszerváltozásig 

Harcok a világháború idején nem voltak a faluban, a németek csak a vasutat rongálták 
meg. 

Az iskolákat 1948-ban államosították, így a Nemesapáti felsõ tagozatos tanulók 
Alsónemesapátiba jártak iskolába. 

1950-ben Alsónemesapátiban külön tanács alakul, de a nemesapáti jegyzõséghez tartozik. 
Megindul a község fejlõdése: 
− 1950-ben kigyullad a villany a faluban, 
− 1951-ben távbeszélõ állomást létesítenek, s ekkor vándormozi is mûködik a községben, 
− 1952-ben létrehozzák a letéti könyvtárat,  
− 1957-ben épül meg az orvosi rendelõ és a tejcsarnok, ekkortól van orvosa a falunak, 
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− 1957-ben alakul meg a TSZ 187 taggal, 
− 1964-ben korszerû orvosi rendelõ épül, s ekkortól az orvosi körzethez tartozik 

Kisbucsa és Nemesapáti, 
− 1969-ben a két tanács egyesül, és Alsónemesapáti Közös Tanács néven szerepel, 
− 1969-ben társadalmi munkával klub épül, majd 1972-ben a köztemetõben megépül a 

ravatalozó. 
A községet 1977-ben Zalaszentivánhoz csatolják, Zalaszentiván társközsége lett.  
1982-ben a falu összefogásával megépül a régen óhajtott óvoda a korábbi szolgálati lakás 

átalakításával. 
A felszabadulás után a községben élõk életkörülményei jelentõsen megváltoztak. Míg a 

felszabadulást megelõzõen a lakosság nagy része (40%) mezõgazdasági magánvállalkozó, 
addig a felszabadulás után a Nagykapornaki Mûszénkeverõ Telepen, illetve a zalaegerszegi 
iparlétesítményekben találnak állandó kereseti lehetõséget a falu lakói. 
 

V. Alsónemesapáti 1990-tõl napjainkig 

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény értelmében minden település önálló, a 
helyi önkormányzást saját maga valósítja meg választott szervei útján. Fentiek értelmében 
az 1990. évi önkormányzati választásokon a község képviselõtestületet és polgármestert 
választott. A képviselõtestület elsõ döntésének egyikével jegyzõt nevezett ki, valamint önálló 
Polgármesteri Hivatalt hozott létre szakapparátus alkalmazásával. 

Képviselõtestületi döntések eredményeképpen 1991-ben sor került a ravatalozó, a 
kultúrház, valamint a fogorvosi rendelõ felújítására. 

A közüzemi ellátás bõvítésének eredményeképp vezetékes ivóvízhálózattal, Kábel-tv-vel és 
telefonhálózattal bõvült a falu. 

2001. január 1. napjától a település Körjegyzõséget hozott létre a szomszédos településsel, 
Nemesapátival. 

A község Általános Iskolájába két településrõl 110 gyerek tanul, az Óvodában 25 gyermek 
jár. Alsónemesapáti a háziorvosi ellátás székhelye.  

A település soron következõ nagy terve a szennyvízberuházás megvalósítása. 
A Kistérségi Társulás keretében turizmusfejlesztési terv készül. Jelenleg 770 fõ állandó 

lakosa van Alsónemesapátinak Az utóbbi évek kedvezõ tendenciája, hogy egyre többen 
költöznek ki Zalaegerszegrõl, a település lakosságszáma - igaz csak kismértékben, de - 
emelkedett.  
 
b. Régészeti örökség 

Alsónemesapátiban 10 db országosan védett régészeti lelõhely található.  
Ezek a következõk: 

1. Kertek alatt   azonosító száma: 39041 
2. Kertek alatt II  azonosító száma: 39043 
3. Kertek alatt III  azonosító száma: 39045 
4. Szenttamási-dûlõ  azonosító száma: 39049 
5. Bõtefai-szántó  azonosító száma: 39050 
6. Kastélyhely  azonosító száma: 39051 
7. Írtások   azonosító száma: 39064 
8. Írtások II   azonosító száma: 39065 
9. Írtások III   azonosító száma: 39067 
10. Bucsai erdõ  azonosító száma: 39068 
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c. Területhasználat, településszerkezet 
A falu eredetileg három településrészbõl állt, Felsõ, Közép és Alsó apátiból. Felsõ és 

Középapáti a mai Nemesapáti, Alsónemesapáti 1927 óta önálló településként mûködik.  
Alsónemesapáti önmagában is két részbõl áll. A szabályozott Szélvíz-pataktól nyugatra a 

fõút mellett egyutcás faluszerkezet található fésûs beépítéssel. A Szélvíz-csatornától keletre 
a szõlõhegyek alatt a völgybõl fut fel a dombokra a Kossuth Lajos utca. 

A falu központja a vasútállomás környékén alakult ki. A Rákóczi út mentén található a 
polgármesteri hivatal, mellette a kultúrház, mögötte a sportpálya. 

A vasút túloldalán található az iskola. Mivel az eredeti falu Szent Miklósról elnevezett 
temploma a Felsõapátiban - mai Nemesapátiban - épült a XVIII. sz. közepén, a 
rendszerváltást megelõzõ években (1987-89) új templomot építtetett a falu a Magyarok 
Nagyasszonya tiszteletére a Kossuth Lajos utca északi oldalán található magaslaton. 

Alsónemesapáti teljes belterülete falusias lakóterület. A régi részeken a lakóépülethez 
csatlakozó gazdasági épületek néhány példánya még megtalálható, melyek helyi védelem alá 
helyezése jelenleg folyamatban van. A telkek hátsó részén kert, gyümölcsös, esetleg szántó 
található. A beépítési mód mindenhol oldalhatáron álló, az épület gerince merõleges az 
utcára. Állattartással nemigen találkozunk. A beépítés családi házas, általában pince + 
földszintes. Tetõtér-beépítés csak az utóbbi 20 évben épült lakóházaknál jellemzõ.  

A szõlõhegyeken sajnos sok helyen nem mûvelik a szõlõt, gyümölcsöst, elhagyott 
pincékkel is találkozhatunk.  

A 76-os út mentén üzemek telepedtek meg, kihasználva a fõút és vasút adta elõnyöket, 
valamint a megyeközpont közelségébõl származó kedvezõ elhelyezkedést. 

A belterülettõl és a 76-os úttól nyugatra erdõségek találhatók.  
 
 

d. Településarculat, településkarakter, beépítés 
Alsónemesapátinak jellegzetes falusias arculata van. Miután a falu párhuzamosan 

fejlõdött a Szélvíz patak mindkét oldalán, a falu õsi magját nem tudjuk lehatárolni. A 
Rákóczi utca mentén a faluba beérve a baloldalon különösen szép régi parasztházakból álló 
házsor elõtt haladunk el. 

A falu Rákóczi utca északi részén az 1950-es évektõl elterjedt típustervek alapján készült 
kockaházak a jellemzõek. Új utcákat az utóbbi évtizedekben nem nyitottak.  

A falu régen beépült részein és az újabb beépítéseknél is az oldalhatáron álló beépítés a 
jellemzõ. A régen épült házak oromfalasak, az utóbbi 50 évben épültek kontyoltak. 

A település a Rákóczi utca régi részének utcaképét a rendezési tervben VÉDETT UTCAKÉP 
(HT) lehatárolásával és szabályozásával kívánja óvni. 

VÉDETT UTCAKÉP (HT) lehatárolása: 
– Rákóczi utca 72-82, hrsz: 134/1; 134/2; 135; 136; 137; 138. 
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e. Épített értékek, védettségük 

A település közigazgatási területén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által 
nyilvántartott országos védelem alatt álló ingatlan, illetve épület nem található. 

Épített értéknek tekintjük a faluban található kereszteket. Ezen helyi jelentõségû 
képzõmûvészeti alkotások a következõk: 

– Kereszt   Petõfi Sándor u. 2.  Hrsz.: 20 
– Kereszt   Petõfi Sándor u. 57. Hrsz.: 11 
– Kereszt   Rákóczi Ferenc u. 9. Hrsz.: 445 
– Kereszt   Rákóczi Ferenc u. 32. Hrsz.: 37/1 
– Kereszt   Rákóczi Ferenc u. 56. Hrsz.: 116/2 
– Kereszt   Rákóczi Ferenc u. 75. Hrsz.: 497/2 
 
Mind az egyedi, mind a területi örökségi értékek védettsége megfelelõ lesz, ezek 

megõrzése és hozzáférhetõsége lehetséges. 
 
 

f. Táji adottságok 
 
Alsónemesapáti község Zala megyében, Zalaegerszegtõl keletre, mintegy 20 km-re, az 

Egerszeg-Letenyei dombságon helyezkedik el. Közigazgatási területe 1.451,0 ha. 
Alsónemesapáti északon Petõhenyével és Nemesapátival, keleten Orbányosfával, délen 

Kisbucsával, nyugaton Zalaegerszeggel érintkezik. 
 
Domborzati viszonyok 
Alsónemesapáti beépített területei Y – alakban részben a Nemesapáti – Bucsuszentlászló 

útvonal mellett, részben az erre merõlegesen a vasútvonalon áthaladó NY-K-i irányú utca 
mellett helyezkednek el. Az É-D-i utcavonal mellett sík terepen 140 – 141 Bf magasságon 
húzódik az egy utcás beépítés, míg az erre merõleges teleksor 30 m-t emelkedõ, dombok 
közötti völgyszorosban halad. 

A külterületek a vasútvonalat kísérõ Szévíz-patak völgyében É-D-i irányú sík völgyet 
képeznek, melyet mind keletrõl, mind nyugatról változatos dombság kísér, nyugaton 230 – 
250 Bf magaslatokkal, keleten 200 – 250 Bf szinten fekvõ magaslatokkal. 

Nemesapáti határában elnyúló szõlõdombok mintegy 70 m-t emelkedõ, nyugatra nézõ 
domboldalon fekszenek. A szõlõdombokat vízmosásokban, korhosokban húzódó földutak 
tárják fel. 

 
Külterülethasználat 
A település erdõsültsége Magyarországon kiemeltnek tekinthetõ 46 %-os, az országos 

átlagnak csaknem a duplája, az összefüggõ erdõterületek 665,0 ha-t tesznek ki. A gyep-rét 
területek aránya alacsony, a szántóföldek a teljes közigazgatási terület 25 %-át borítják. 
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ALSÓNEMESAPÁTI 
területfelhasználási megoszlása földhivatali térkép alapján 

(tájhasználat) 
 

 Közigazgatási terület   1 451,22 ha   100,00 % 
 Belterület       138,46 ha       9,54 % 
 Udvar            6,59 ha       0,45 % 
 Ipartelep         14,91 ha       1,03 % 
 Telephely           8,45 ha       0,58 % 
 Üzem            1,58 ha       0,11 % 
 Gyümölcs         10,30 ha       0,71 % 
 Gyep          30,95 ha       2,13 % 
 Rét        110,13 ha       7,59 % 
 Kert          13,74 ha       0,95 % 
 Erdõ        665,49 ha     45,86 % 
 Szántó        373,61 ha     25,74 % 
 Szõlõ          17,67 ha       1,22 % 
 Patak, vízfolyás         18,82 ha       1,30 % 
 Egyéb, utak         40,52 ha       2,79 % 
 
 Zártkert          88,70 ha       6,11 % 
 Natura 2000 terület      564,31 ha     38,89 % 
 
Éghajlat 
A térség éghajlata magyarországi viszonylatban mérsékelten hûvös – mérsékelten nedves. 

A napsütéses órák száma nyáron 750 óra, télen 190 óra, az átlagos teljes évi napsütéses 
órák száma 1900 óra. Az átlagos évi középhõmérséklet 9,5°C, a nyári félév átlaga 16°C, a 
fagymentes idõszak április végétõl október közepéig tart. A csapadék évi összege 800 mm 
átlagosan. A téli hótakarós napok száma 38-40, a hó várható átlagos vastagsága 32 cm. 

Az uralkodó szélirány É-i és D-i, az átlagos szélsebesség 2,5 m/sec. Az éghajlati viszonyok 
a kiegyenlített viszonyokat kedvelõ kultúrnövényeknek és az erdõgazdálkodásnak 
kedveznek. 

 
Vízrajz 
A település fõ kisvízfolyása az egyenes csatornaként kiépített Szévíz-patak, melyet 

párhuzamosan kísér a Lándzsás-patak, mely egyben a község déli határa is egy szakaszon. 
Ebbe torkollnak a szõlõdombok felõl induló árkok, ideiglenes kisvízfolyások. A Szévíz-patak 
D-É irányban halad, befogadója a Zala. 

 
Talajviszonyok 
A térség jellemzõ talajai a dombokon az egybemosódásos barna erdõtalaj, a 

patakvölgyekben a réti talajok. 
 
Természetes növényzet 
A természetes, õshonos erdõk bükkös – gyertyános – tölgyes lombhullató erdõk, melyeket 

az alacsonyabb dombokon akácosok és telepített eredi fenyvesek egészítenek ki. 
A Szévíz-patak völgyében tõzegrétek és puhafás (fûz-nyár) fasorok, ligetek díszlenek. 
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Természetvédelem 
A településen helyei védelem alatt álló természeti terület, vagy országos védelem alatt álló 

természeti terület nem található. 
Az Európai Unió élõhelyvédelmi irányelvei szerint kialakított NATURA 2000 hálózatba 

tartozik a település erdõterületeinek mintegy 80 %-a. Ezeket a védett területeket 
tájvizsgálati tervlapunkon a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása 
alapján tüntettük fel. 

 
Belterületi zöldfelületek 
A belterületi zöldfelületeket Alsónemesapátin a községháza mögötti új sportpálya, 

valamint a beépített területek feletti, keletre nézõ dombtetõn kialakított községi temetõ 
képezi. 

Az utcák fásítottsága szórványos, jelentéktelen. A települést délrõl megközelítõ közút 
belterület-külterület közötti átmeneti szakaszán látványos fasor díszlik. 
 

 

g. Környezeti adottságok 
 
A település kedvezõ környezeti adottságú, jó levegõminõségû. A környezeti állapotot 

némileg rontja a települést É-D-i irányban átszelõ vasútvonal, mely a lakóterületeket a 
keleti oldalon és a nyugati oldalon egyaránt a legkritikusabb sávban 70 – 70 m-re közelíti 
meg, 8-10 ingatlant érintve a keltett zaj és rezgésterhelés. 

A település környezetminõségét a távolság miatt alig befolyásolja a lakóterületektõl 700 – 
800 m-re, - a vasútállomás mellett található iparterület (Heraklith, Elektronics, ZÉBETON 
Kft, INTERIÖR Kft.). 

A meglévõ lakóterületektõl 900 m-re található a Zalahús Rt megszûnõben lévõ 
komposzttelepe is. 
 
Hulladékgazdálkodás 

A települése a szervezett kommunális hulladékgyûjtés rendszere mûködik, a lerakás 
regionális lerakóban történik. 
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h. Úthálózat, közlekedés 
 

Nemesapáti község Zala megye északi részén, Zalaegerszegtõl keletre fekszik. A település 
dombvidéki jellegû, úthálózatát ennek megfelelõen a domborzat határozta meg.  

A községet a 73224 sz. bekötõút tárja fel, mely Alsónemesapátinál csatlakozik a 7354 sz. 
összekötõúthoz. Ezen keresztül közelíthetõ meg a megyeszékhely. Északi irányban 
Zalaszentivánon keresztül érhetõ el a 8 sz. Székesfehérvár – Rábafüzes országos elsõrendû 
fõút.  

A község külterületét a déli oldalon érinti a 76 sz. Balatonszentgyörgy – Körmend országos 
másodrendû fõút, valamint a keleti oldalon a 7362 sz. Zalaszentmihály – Pókaszepetk 
közötti összekötõút is. Ezen utakhoz a község belterületérõl közvetlen kiépített útkapcsolat 
nincs.  

A község gépjármû ellátottsága: 
  személygépkocsi  76 
  autóbusz     0 
  tehergépkocsi    2 
  motorkerékpár    0 
  egyéb      2 

A község lakossága 553 fõ, tehát az ellátottság 141 jármû/1000 lakos értéknek felel meg.  

A község területén lévõ országos közutak forgalmi adatai: 

                                       76 sz. út                     73224 sz. út    7362 sz. út 

szgk. 6867 253  670 
kis tgk                 1195  44    61 
autóbusz                   181  42    22 
csuklósbusz                18  0      0 
közép tgk.                 197  11    41 
nehéz tgk.                 178  4    31 
pótkocsis tgk.            141  1      6 
nyergesvontató          118  0      2 
speciális jármû             2   0      0 
motorkerékpár            85  17    11 
kerékpár                     54  19    72 
lassú jármû                 15   2      8 
 

összes forgalom:  9051 j/nap       393 j/nap   924j/nap  

  10271 E/nap     466 E/nap  953 E/nap 

 

A 76 sz. másodrendû fõút forgalma jelentõs, hiszen egy megyeszékhely kapcsolatát jelenti 
az országos fõúthálózattal. Mivel csak egy rövid szakaszon érinti a községet, hatása nem 
érzõdik.  

Az összekötõút észak – dél irányú kapcsolatot ad a szomszédos völgy községei között. 
Mivel kapcsolata Nemesapáti belterületével nincs, a község számára csak elvi jelentõségû.  

A bekötõút forgalma igen alacsony, hiszen csak egy község terheli. A forgalom 64 %-át a 
személygépkocsik teszik ki. Említésre méltó a 10 %-ot meghaladó autóbusz forgalom.  

A községben forgalmat vonzó létesítmény nincs. Egy teherfuvarozó lakik itt. A 
mezõgazdasági gépek szezonális forgalma jelentõs. 



 
 

              A  Z     É  P  Í  T  É  S  Z     B  T  .   Budapest 

Az Önkormányzat tulajdonában lévõ úthálózat többnyire burkolt. A Temetõ utca és a 
Petõfi utca egy szakasza földút. A külterületi utak burkolatlanok. 

Nemesapáti község közúthálózatának hierarchikus besorolása értelmében az alábbi 
kategóriákat különböztetjük meg:   

♦ Országos II. rendû fõút a 76 sz.út 

♦ Országos összekötõút a 7362 sz. út 

♦ Országos bekötõ út az 73224 sz. út  

♦ Gyûjtõút – a bekötõút belterületi szakasza 

♦ Kiszolgáló út  

  az összes többi utca, melyekrõl ingatlanok közelíthetõk meg 

Tervezési szempontból a külterületi II. rendû fõút K.IV.B. A mellékutak közül a 7362 sz. 
országos összekötõút K.V.B., és a 73224 sz. bekötõ út K.VI.B. besorolású.  
A bekötõút belterületi szakasza gyûjtõút, besorolása: B.V.d.C. Minden további belterületi út 
kiszolgálóút, azaz B.VI.d.C. osztályba sorolandó.   
A község tömegközlekedését a Zala Volán látja el. A faluban három megállóhely található: 
  Autóbuszforduló  

  Emlékmû 

  Fõ utca 64. 

A községet kb. 14 járat érinti napjában, ezek Zalaegerszeggel teremtenek közvetlen 
kapcsolatot egyrészt Alsónemesapátin, másrészt Zalaszentivánon keresztül. Közvetlen járat 
más nagyobb településre nincs. A nyilvános tömegközlekedést egészíti ki a Flextronics 
munkahelyi járata, mely a zalaegerszegi üzembe szállítja a dolgozókat.  
 
 
i. Közmûvek 
 

Alsónemesapáti település közmûvesítésében, mint általában a térség többi településeinél 
is az elmúlt idõszakban jelentõs változások, fejlesztések történtek.  

A településre elmondható, hogy közmûvek, a vezetékes víz-, és villamosenergia-ellátás 
hálózatai mellett, kiépült a vezetékes földgázhálózat, továbbá a hírközlés rendszerei, viszont 
megoldásra vár továbbra is a szennyvízelvezetés megoldásának kérdése. Ez utóbbi a 
szennyvízcsatornázás vízjogi engedélyezési terv szinten megtervezésre került, és beruházási 
finanszírozás hiánya miatt nem valósulhatott meg.  

Alsónemesapáti község közmûvesítése szorosan összefügg Nemesapátival, mivel a 
vízellátása és gázellátása azonos rendszert képvisel. 

Alsónemesapáti település a Zalai községekhez hasonlóan domborzata dombvidékinek 
tekinthetõ. 

Jellemzõje a dombos, gyûrött terepviszonyok. A település csapadékvizeinek befogadója a 
völgyben húzódó Szévíz csatorna, mely a település középvonalában délrõl északi irányban 
folyik.  

A közmûvek közül a csapadék-vízelvezetés tartozik azon feladatok közé, melyet a burkolt 
utak kiépítésével egy idõben, illetve a meglévõ burkolt utak mentén, ahol nem került 
megvalósításra, meg kell oldani. Alsónemesapáti keleti oldalán láthatóan többször 
okozhatott kárt a jelentõs csapadékvíz, mivel az elvezetõ rendszer megfelelõen 
karbantartott. A község erózióra hajlamos területnek tekintendõ.  
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A közmûvesítési munkarészünk kialakításához felhasználtuk az Önkormányzat a 
közmûveket üzemeltetõ társaságok – Észak-zalai Víz- és Csatornamû Rt, a KÖGÁZ Kft, - 
által nyújtott adatszolgáltatásokat és egyeztetéseket, továbbá helyszíni vizsgálatainkat. 

A következõkben szakáganként ismertetjük a vízellátás, a gázellátás, a villamosenergia-
ellátás középfeszültségû hálózatait, valamint a csapadék-vízelvezetést és a telefonellátást. 
 
Vízellátás 
 

Alsónemesapátiban kistérséginek tekinthetõ, két települést ellátó vízmû üzemel. A 
vízbázis Nemesapátiban a Szévíz csatorna balpartján létesült. A vízmûtõl kiinduló 
gerincvezeték NÁ 150 mm-es, mely Nemesapátiban a Fõ út mentén halad végig, továbbá 
tölti a 100 m3-es tározómedencét. Az NÁ 150 mm-es gerincvezeték a Fõ utca után 
Alsónemesapátiba kerül átvezetésre. Alsónemesapátiban a gerincvezeték a Kossuth L. u., 
Petõfi S. Rákóczi utca nyomvonalon halad. A település ellátó hálózat NÁ 100 mm-es elágazó 
rendszerû.  

Alsónemesapáti átlagos vízfogyasztás 45,0-50,0 m3/d körüli értékkel vehetõk figyelembe. 
A fajlagos vízigények elmaradnak a szabvány 100-150 l/fõ,d értékeitõl, 

 jelenleg 60 - 70 l/fõ,d. 
A csúcsfogyasztás az utóbbi idõben csökkenõ tendenciát mutatott, de a nyári 

csapadékmentes idõben a locsolás miatt a csúcsfogyasztás a duplája – 90,0-100,0 m3/d - is 
lehet. 

A meglévõ vízmû ágvezetékes hálózata a távlati igények biztosítására is megfelel.  
Az elõzõekben ismertetett vízellátó hálózat a településfejlesztés szempontjából kedvezõnek 

tekinthetõ, mivel a jelenlegi vízfogyasztásnál nagyobb vízhozamok kiadására is alkalmas. 
A település meglévõ vízellátó-hálózatát a KV-01. számú rajz tartalmazza. 

 
Csatornázás 
 

Alsónemesapáti községben a szennyvízcsatornázás nem valósult még meg.  
A csapadékvíz-elvezetés általában az úthálózat mentén nyíltárkos kivitelben épült ki. A 

csapadékvizek természetes befogadója a Szévíz csatorna. 
 
Szennyvízcsatornázás 
 

Alsónemesapáti községben elválasztott rendszerû csatornahálózat kiépítése várható. 
Szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep a településen még nem épült ki.  

Jelenleg egyedi szennyvízkezelés tározás és szivárogtatás folyik.  
A település szennyvízcsatornázására és tisztítására Nemesapátival együtt a VÍZBER Kft 

készített vízjogi létesítési engedélyezési tervet. 
A település szennyvízcsatornázására, a szennyvíztisztító-telep helyére és a csatornázás 

módjára is több változat készült. Ezek közül két változat megvalósítása jöhet szóba.  
Az elsõ változat esetén a szennyvízcsatorna-hálózattal összegyûjtött szennyvizek 

Pethõhenye rendszerén keresztül a Zalaegerszeg központi szennyvíztelepre kerül 
bevezetésre.  

A második változatnál a szennyvizek a két település önálló szennyvíztisztító-telepet 
létesítene, melyre a Kristály Kft készített vízjogi létesítési engedélyezési tervet. 

A változatok fõleg a szennyvízkezelés és elhelyezés kérdésében mutatnak eltérést.  
A település további fejlõdése szempontjából célszerû lenne a szennyvízelvezetés 

megoldása. 
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Csapadékvíz-elvezetés 
 

Alsónemesapáti település - mint azt már a bevezetõnkben is jeleztük - a Zalai községekhez 
hasonlóan, domborzata dombvidékinek tekinthetõ. 

Alsónemesapáti keleti településrészén láthatóan többször okozhatott kárt a jelentõs 
csapadékvíz, mivel az elvezetõ rendszer egy része megfelelõen karbantartott. A község keleti, 
a Széviz csatorna jobb parti területe erózióra hajlamos területnek tekintendõ.  

Alsónemesapáti községben nincs kiépített zárt csapadékelvezet• rendszer. A felszíni vizek 
részben az ingatlanokon “természetes módon elszikkadnak”, részben az út menti árkokba 
kerülnek levezetésre.  

A közutak mentén - mint azt már a bevezetõnkben is jeleztük - az árokhálózatok 
nagyrészt kiépültek, de egyre több helyen látható a karbantartás hiányosságai. Az 
önkormányzati utcákban a vízelvezetés esetleges, a veszélyeztetettebb utcákban kiépült az 
árokhálózat, de több utca nem rendelkezik megfelelõ vízelvezetõ árokkal. 
 
Gázellátás 
 

Alsónemesapáti községben a lakossági és kommunális (közintézményi) fogyasztóinak 
h•ellátása alapvet•en földgáz felhasználásával történik.  

A település középnyomású hálózatát a Elsõ Magyar Gázszolgáltató Kft. üzemelteti. 
A vízellátással ellentétben a gázellátás rendszere Alsónemesapáti gázfogadójától indul. A 

gázfogadótól a földgáz D90 mm-es közép-nyomású vezetéken indul, majd a vasutat 
keresztezve a vízvezeték nyomvonala mellett kerül átvezetésre Nemesapátiba.  

Alsónemesapátiban a gerincvezeték D90 mm-es. 
Az elosztóhálózat átmérõinek nagyságáról nincs információnk, mivel a KÖGÁZ Kft nem 

volt hajlandó megadni a kért adatszolgáltatást. 
A községben kiépült középnyomású hálózat teljes gázellátást biztosít a településnek.  
A település meglévõ középnyomású gázhálózatának nyomvonala a KV-02. számú rajz 

tartalmazza. 
 
Villamosenergia-ellátás  
 

Alsónemesapáti községben a villamosenergia-ellátás kis és középfeszültségû 
hálózatai légvezetékes formában épültek ki.  

A település villamosenergia-ellátása 100%-osnak tekinthetõ.  
A meglév• transzformátor állomások a jelenlegi energiaigényeket kisfeszültség• 

szabadvezeték hálózatokról elégítik ki.  
A település meglévõ középfeszültségû hálózatát, valamint az üzemelõ transzforokat a KV-

03. sz. rajzon ábrázoltuk. 
 
Hírközlés 
 

A település telefonhálózata az elmúlt években jelentõs fejlesztésen ment keresztül.  
A telefonhálózat az úthálózat mentén az egész községben kiépült, általában légvezetékes 

formában. 
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IV. Térségi összefüggések 
1. Zala megye 

1998-ban készült ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI ÉS 
RÖVID TÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA, majd 2003-ban hagyták jóvá a ZALA MEGYE 
FELÚJÍTOTT TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI ÉS KÖZÉPTÁVÚ PROGRAMJÁT. A 
megyének területrendezési terve még nincs. 

A Program illeszkedik a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Operatív Programjaihoz, a Nyugat-
Dunántúli Régió Területfejlesztési Programjához, valamint a Nyugat-Pannon Régió 
Regionális Programjának célkitûzéseihez. Ezek természetesen illeszkednek a NFT Regionális 
Operatív Programjának intézkedéseihez.  

Ebben többek között ez áll: „Magyarország 19 megyéje közül Zala megye társadalmi-
gazdasági fejlettségét tekintve kedvezõ helyzetûnek minõsül, mivel ebben az országos 
összehasonlításban az ötödik helyre sorolják* az egy fõre jutó nemzeti termék mutatója 
alapján, mely eléri az országos átlag 90-100 % közötti nagyságát (1995. évi stat. 
adatfelmérés szerint).” 

A Zalaegerszegi Statisztikai Kistérség gazdasági térszerkezete dinamikusan fejlõdõ 
térségtípus. 1992-98 között a társadalmi térszerkezet változatlan magas státuszt mutatott, 
a társadalmi-gazdasági térszerkezet pedig dinamikusan fejlõdõ magas státuszt mutatott. Ez 
egyébként az egész régióra jellemzõ, még közepes társadalmi-gazdasági státuszú statisztikai 
kistérséget sem találunk e három megyében. 

Az 1998-as megyei Program három gyûjtõ fejlesztési blokkot fogalmaz meg: 
• a gazdaságfejlesztés, 
• a mûszaki infrastruktúra fejlesztés, 
• az emberi erõforrás fejlesztés 
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A 2003-as megyei Felújított Területfejlesztési Program operativ  programszerkezete 7 prioritást 
fogalmaz meg. 

 
I. Prioritás: TURISZTIKAI POTENCIÁL ERÕSÍTÉSE 
 Intézkedései: 
 I/1. Turisztikai vonzerõk fejlesztése (ERDF)                                                              
 I/2. Turisztikai fogadóképesség fejlesztése (ERDF) 
II. Prioritás: TÉRSÉGI INFRASTRUKTÚRA ÉS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET FEJL. 
 II/1. Térségi kapcsolatrendszer fejlesztése (ERDF) 
 II/2. Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése (ERDF) rehabilitáció 
 II/3. Oktatási intézmények (óvoda, ált. iskola) infrastruktúrájának fejlesztése (ERDF) 
III. Prioritás: A RÉGIÓ HUMÁN ERÕFORRÁS FEJLESZTÉSE 
 III/1. A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése – ESF 
 III/2. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása. ESF 
 III/3. Regionális tudásközpontok kialakítása (ESF) 
 III/4. Régió specifikus szakmai képzések támogatása (ESF) 

IV. Prioritás: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 
 I. Környezetvédelem 
 IV/I.1. Települési környezetvédelem (víz, lég, szvíz, hull., zaj) 
 IV/I.2. Környezetbiztonság (árvíz, kárment.) 
 IV/I.3. Természetvédelem 
 IV/I.4. Energiagazd. (környezetbar. megújuló, hatékonys.) 
 II. Közlekedés 
 IV/II.1. Környezetkim. közlekedési infrastruktúra 
 IV/II.2. Elérhetõség jav. (fõ- és gyorsforgl. út, rep.tér) 
V. Prioritás: A GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG NÖVELÉSE 
 I. Beruházás ösztönzés 
 V/I.1. Tõkevonzás 
 V/I.2. Vállalkozási innováció fejlesztés 
 V/I.3. Tõkevonzás 
 II. KKV-ok fejlesztése 
 V/II.1. KKV mûszaki háttérfejlesztés 
 V/II.2. KKV vállalk. kultúra fejlesztés 
 V/II.3. KKV együttmûk. Fejlesztés 
 III. Kutatás + fejlesztés + innováció 
 V/III.1. K+F innováció alkalmazott koop. Kutatás 
 V/III.2. K+F technológiai transzfer 
 V/III.3. K+F vállalati kapacitásfejl. 
 IV. Infrastruktúra, inform. társad. közig. Fejlesztés 
 V/IV.1. Energiagazd. fejlesztés ösztönzés 
 V/IV.2 Inform. iparágfejlesztés adatbázisfejl. 
 V/IV.3 EU közigazg. Fejlesztés 
 V/IV.4. Infrastruktúra fejlesztés 

VI. Prioritás: HUMÁN ERÕFORRÁSFEJLESZTÉS 
 I. Munkaerõpiac 
 VI/I.1. Munkanélküliség csökkentése 
 VI/I.2. Foglalkoztatás bõvítés 
 II. Társadalmi kirekesztettség csökkentése 
 VI/II.1. Hátr. helyzetû tanulók esélyegyenlõsége 
 VI/II.2. Társad. beilleszkedést segítõ program 
 VI/II.3. Hátrányos helyzetû lakosság csop.foglalk. 
 III. Oktatás, képzés, támogatás 
 VI/III.1 Egész életen át tartó tanulás 
 VI/III.2 Szakképz. tart. módszer és szerk. fejl. 
 VI/III.3 Oktatás, képzési rendszer korszerûsítése 
 IV. Vállalkozási községfejlesztés 
 VI/IV.1 Munkahelyteremt. váll.képzés 
 VI/IV.2 Felnõttképzési rendszerfejl. 
 V. Humán infrastruktúra fejlesztés 
 VI/V.1 Oktatási infrastruktúra fejlesztés 
 VI/V.2. Társ. befogad. centr. infrastr. fejl. 
 VI/V.3. Járóbeteg infrastruktúra fejlesztés 
 VI/V.4. Informatika fejl. az egészségügyben 
VII. Prioritás: AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS 
 I. Versenyképes alapanyagtermelés 
 VII/I.1 Versenyképes alapanyagterm., beruh. tám. 
 VII/I.2. Versenyképes alapanyagterm., fiatal gazd. Tám. 
 VII/I.3. Versenyképes alapanyagterm., halászati modernizáció 
 VII/I.4. Versenyképes alapanyagterm., továbbképzés, átképzés 
 VII/I.5. Versenyképes alapanyagterm., erdõgazd. Korszerûsítés 
 II. Élelmiszer feldolgozás fejlesztés 
 VII/II.1. Élelmiszerfeldolg. modern feldolg. Fejlesztés 
 VII/II.2. Élelmiszerfeldolg. modern értékesítés fejlesztés 
 III. Vidéki térségfejlesztés 
 VII/III.1 Vidéki térségfejl. mezõgazd. Infrastruktúra 
 VII/III.2 Vidéki térségfejl. leader program 
 VII/III.3 Vidéki térségfejl. jövedelem bõvítés 
 VII/III.4 Vidéki térségfejl. alapszolg. Bõvítés 
 VII/III.5 Vidéki térségfejl. falufelújítás, szellemi örökségvédelem 

Kidolgozta: Dr. Unk Jánosné regionális tervezõ PYLON Kft. 
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A Nyugat-Dunántúli Régió Területfejlesztési Program 5 stratégiai célt fogalmaz meg: 

1. Versenyképesség erõsítése 
2. Életminõség javítása és az EU életszínvonal közelítése 
3. Környezetvédelem és fenntarthatóság 
4. Regionális identitás és kohézió 
5. EU integráció 

Ezekbõl következik a 4 stratégiai program: 
1. Humán erõforrás fejlesztés 
2. Vállalkozás és technológiai innováció 
3. Régióépítés 
4. Életminõség javítása 

Ezek tovább bonthatók operatív programokra.  
A Nyugat-Dunántúli Régió Akcióterve illeszkedik a NFT Regionális Operatív Programjához 

(ROP). A régió területfejlesztési stratégiai programjában a fejlesztési célok a következõk: 
1. Kimagasló minõségû települési és természeti élettér kialakítása 

1. Településmegújítási akciók támogatása 
2. Aprófalvas térségek szennyvízkezelésének megoldása 

2. Emberi erõforrás fejlesztése, személyes és közösségi cselekvõképesség növelése (társ. 
kohézió) 

1. Modern szakképzési, felsõoktatási és K+F intézményhálózat létrehozása 
2. Hátrányos helyzetû rétegek reintegrációja 
3. Innovatív közösségi és civil kezdeményezések támogatása 

3. Helyi adottságok hasznosítása, kiemelt gazdasági ágazatok versenyképességének 
növelése (gazdasági kohézió) 

1. Helyi adottságok hasznosítása elsõsorban a turisztikai ágazatban 
2. Kihasználatlan barnamezõs területek újrahasznosítása 

4. Közlekedési és információ-technológiai elérhetõség fejlesztése (társadalmi-gazdasági 
kohézió) 

1. Iparterületekhez, logisztikai központokhoz kapcsolódó útszakaszok 
korszerûsítése 

2. Belsõ periférikus térségek közúti kapcsolatának fejlesztése 
3. Helyi és helyközi tömegközlekedés összehangolt fejlesztése 

 
A fent említett fejlesztési célok közül többhöz kapcsolódhatna Alsóemesapáti: 

1.1. Településmegújítási akciók támogatása:  
• Alsónemesapáti településközpont arculatának megújítása az itt lévõ 

hagyományok alapján.  
• Zöldterület kialakítása. 

2.3. Innovatív közösségi és civil kezdeményezések támogatása: 
• Helyi közösségépítés 

3.1  Helyi adottságok hasznosítása elsõsorban a turisztikai ágazatban: 
• Vendéglátóhelyek kialakítása 
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ZALA MEGYE FELÚJÍTOTT TERÜLETFEJLESZTÉSI 
STRATÉGIAI ÉS KÖZÉPTÁVÚ PROGRAMJA 

PYLON Kft. 

 

2. Kistérségi kapcsolatok  
 
a. Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok 
Társulása 

Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi 
Területfejlesztési Önkormányzatok 
Társulása 1996.-ban 19 önkormányzat 
részvételével alakult:  

Alsónemesapáti, Egervár, Gyûrûs, 
Kemendollár, Kiskutas, Kispáli, Lakhegy, 
Nagypáli, Nagykutas, Nemesapáti, 
Pethõhenye,Pókaszepetk, Vasboldogasszony, 
Vöckönd, Zalaistvánd, Zalaszentiván, 
Zalaszentlõrinc megállapodásával. 
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ZALA MEGYE FELÚJÍTOTT TERÜLETFEJLESZTÉSI 
STRATÉGIAI ÉS KÖZÉPTÁVÚ PROGRAMJA 

PYLON Kft. 

b. Észak-Zalai Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 

Az Észak-Zalai Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulás 1996.-ban 
alakult 42 önkormányzat 
részvételével: 

Alibánfa, Alsónemesapáti, Bagod, 
Bak, Bocfölde, Boncodfölde, Csatár, 
Csöde, Egervár, Gellénháza, Gõsfa, 
Hagyárosbörönd, Iborfia, Kávás, 
Keménfa, Kisbucsa, Kiskutas, Kispáli, 
Lakhegy, Lickóvadamos, Nagykutas, 
Nagypáli, Nemeshetés, 
Nemessándorháza, 
Nemesszentandrás, Ozmánbükk, 
Pethõhenye, Pusztaszentlászló, 
Salomvár, Sárhida, Söjtör, 
Szentkozmadombja, Teskánd, 
Vasboldogasszony, Vaspör, 
Zalaboldogfa, Zalaegerszeg, Zalalövõ, 
Zalaszentgyörgy, Zalaszentiván, 
Zalaszentlõrinc és Zalaszentmihály 
megállapodásával.  



 
 

              A  Z     É  P  Í  T  É  S  Z     B  T  .   Budapest 

c. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú kistérségi társulás 
 
Jellemzõk: 

− Vállalkozások szempontjából a Nyugat –Dunántúli Régió átlagánál egyértelmûen, 
de mérsékelten kedvezõbb jellemzõkkel találkozunk, jellemzõ a szolgáltatási 
dominancia, de a külföldi tõke jelenléte jóval mérsékeltebb. 

− Szinte mindegyik turisztikai szempontból kedvezõtlen, átlag alatti értékekkel 
jellemezhetõ kistérség, noha Zalaegerszeg a kereskedelmi tényezõk tekintetében 
átlagos. 

− Foglalkoztatottság és jövedelmi helyzet szempontjából elsõdlegesen a diplomások, 
vezetõ beosztásúak és a szolgáltatási ágazat súlya miatt beszélhetünk kedvezõ 
adottságokról, a jövedelmi és adózási jelzõszámok csak átlag körüliek. 

− Munkanélküliséget tekintve viszonylag kedvezõ struktúra jellemzõ, de magas a 
pályakezdõk aránya. 

− Oktatási infrastruktúra szempontjából kifejezetten kedvezõtlenek a jellemzõk, az 
iskolák zsúfoltak és kedvezõtlen a felszereltségük. 

− Az egészségügyi ellátás a jó infrastruktúra jellemzõ, ám viszonylag kevés a 
háziorvos 

− Általános jóléti mutatók tekintetében a kistérség kedvezõ mutatókkal, fejlett 
szolgáltató szektorral rendelkezik. 

(Nyugat-Dunántúli Kistérségek Sajátosságai, Nyugat-Magyarországi Tudományos Intézet 
Gyõr, 2005.) 

 
A térség Kistérségi Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Programja 2004-ben készült el a 

statisztikai térségben mûködõ társulások közremûködésével: 
Ø Észak-Zalai Területfejlesztés Önkormányzati Társulás 
Ø Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás 
Ø Közép-Zalai Területfejlesztési Társulás 
Ø Válicka-völgye Területfejlesztési Társulás 
Ø Göcsej Térsége 
Ø Salomvár-Zalaháshágy-Zalalövõ és Térsége Területfejlesztési 

Önkormányzati Társulás 

A program átfogó célja: 
1. A térség lakosságnak életminõség javítása 
2. Az EU átlaghoz viszonyított jövedelmi különbségek mérséklése 

Specifikus célok: 
1. Gazdasági versenyképesség javítása a gazdaság minden területén  
2. A humán erõforrások hatékony hasznosítása, jobb kihasználása, fejlesztése 
3. Környezeti állapot javítása illetve az erõforrások fenntartható használata  
4. Kiegyensúlyozott regionális fejlõdés, regionális kapcsolatok erõsítése, helyi potenciál 

erõsítése a felzárkózás érdekében 
5. A vidék felzárkózásának elõsegítése 
6. Szociális ellátórendszer igény szerinti fejlesztése, szociális és más területeken az 

esélyegyenlõség javítása 
7. Az aktív korú népesség foglalkoztatásának, munkavégzésének javítása  

Az egyes célkitûzések kapcsolódnak a nemzeti szintû programokhoz (NFT operatív 
programjaihoz.) 
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A ZALAEGERSZEGI STATISZTIKAI TÉRSÉG PRIORITÁSAI, melyek Alsónemesapátira is 
vonatkoznak: 
 
2.2. A kistérségi erõforrásokra épülõ diverzifikált helyi gazdaság kialakítása, a 
gazdasági potenciál erõsítése 

•  A hozzáadott érték növelésével lehet piacképesebb, jövedelmezõbb termékeket elõállítani és a 
mezõgazdaságban foglalkoztatottakat megtartani. 

• A helyi speciális, tájjellegû, hagyományosan a térséghez kötõdõ termékek elõállításának 
támogatása, piacon való megjelenése, hozzájárulhat a térség ismertebbé tételéhez és a 
foglalkoztatás bõvítéséhez. 

• Termékfejlesztés és turisztikai szolgáltatás fejlesztése 
• Szaktudás biztosítása képzéssel, tapasztalat cserével tanfolyamok, továbbképzések folyamatos 

informálás biztosítása. 
• Vállalkozók beruházásainak támogatása 
• Vállalkozásokat segítõ szolgáltatások kifejlesztése 
• Magyar befektetõk helyzetbe hozása, támogatása 

 
2.3. Vidéki infrastruktúra fejlesztése, a környezeti fenntarthatóság feltételeinek 
figyelembe vételével. Térségi összeköttetések javítása 

• Térségi kerékpárút, mellékút hálózat fejlesztése 
• Vasúti közlekedés feltételeinek javítása 

    Ökológikus vízgazdálkodás kialakítása 
• Felszíni és felszínalatti vízbázisok védelme, fenntartható hasznosítása 
• Ökológikus ár- és belvízvédelem kialakítása 

 
2.4.  Humán erõforrás fejlesztése és innovatív közösségi kezdeményezések 

• A térségen kívül továbbtanulók támogatása, megtartása a térségben letelepedési 
támogatásokkal 

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK ELINDÍTÁSA,  
ÖNSZERVEZÕDÕ CSOPORTOK, CIVILEK, IFJÚSÁGI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA. 

• Innovációs bázis kialakítása a helyi fejlesztési tervek megvalósítására.  
 
2.5.   Falufejlesztés és –megújítás, a lakosság megtartóerejének növelése, társadalmi 
kohézió erõsítése 
Az épített környezet számára a megfelelõ gazdasági és humán szerep megtalálása 

• Új funkciók megkeresése vagy a régi visszaállítása a meglévõ épületek esetében 
• Épületkarakter megõrzése 
• Közösségi épületek átalakítása 
• Elhagyott elsõsorban mezõgazdasági infrastruktúrák revitalizációja 

Gazdálkodási, néprajzi hagyományok felelevenítése, falu-, városfejlesztés, megújítás 
• Falufejlesztés, falukép rehabilitáció, helyi védelem alá helyezés, településrendezési 

tervek, megvalósíthatósági tanulmánytervek elkészítése, a beruházások 
megvalósítása 

• Pihenési, szórakozási lehetõségek megteremtése, a közösségi létesítmények 
kialakítása, fejlesztése  

• Lakosság informálásának szervezetten, kommunikációs csatornákon való megoldása 
 
Jelen koncepció teljes egészében összhangban van a Zalaegerszegi Kistérségi Program 
célkitûzéseivel. 
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V. Alsónemesapáti adottságainak értékelése – SWOT analízis 
 

1. ERÕSSÉGEK 2. GYENGESÉGEK 
Földrajzi sajátosságok 

Zalaegerszeg közelsége – 10 km 
Változatos domborzat, szép táj 
Kedvezõ mikroklíma 
Jó tömegközlekedés: vasút, busz 
Jó levegõ 
Jó megközelíthetõség 

Nagy az átmenõ közúti és vasúti forgalom okozta zaj 
A vasút két részre osztja a falut 
 

Gazdaság 
Relatív olcsó ingatlanpiaci árak  
Meglévõ vállalkozások: 
Zalahús komposztáló telep 
Major (állattartó-telep) 
Heraklith kft.(szigeteléstechnika) 
Zébeton kft.(betonipari termékek) 
Interiõr kft.(faipari termékek) 

Rendezetlen tulajdoni viszonyok a zártkerti területen 
Piaci viszonyok kiszámíthatatlansága, értékesítési 
nehézségek 

Kereskedelem 
Nem jellemzõ Kevés üzlet van – drága árakkal 

Zalaegerszegre járnak vásárolni (bevásárlóközpont) 

Idegenforgalom 
Történelmi emlékek, megõrzött hagyományok, szép, 
rendezett település, hagyományos szerkezet 
Épített értékek: régi hagyományos parasztházak 
A turizmus fejlõdése elindult 
Két étterem – panzió is van 

Programkínálat hiánya 
Szálláslehetõség viszonylag kevés 

Mezõgazdaság 
Hagyományokkal rendelkezik mind a mezõgazdálkodás, 
mind az állattenyésztés terén 
Pulykatelep (Major) 
Erdõgazdálkodás 
Õstermelõk 
Kedvezõ mikroklíma 

Mezõgazdaság általában nehéz helyzete, EU csatlakozás 
hatása a mezõgazdaságra 
Nincs együttmûködés a termelõk között 
Gyenge minõségû termõföld 

Mûszaki infrastruktúra 
Jó tömegközlekedés – buszjárat, vasút  
Víz-, villany-, csatorna-, gáz-, telefonellátás megoldott 

Külterületi utak rossz állapota 
Vízelvezetés hiánya a vasúttól keletre esõ részen 

Környezeti állapot és környezetvédelem 
A terület környezeti állapota jó, értékes természeti 
területek, jelentõs természeti értékek, találhatóak  
Jelentõs erdõk 

Alulhasznosított rétek, legelõk 
Erdõk újratelepítése elmaradt 
Zártkerteket csak részben mûvelik 

Humán infrastruktúra 
A népesség stagnál, bíztató demográfiai adatok 
Helyben van munkalehetõség 
Nyitott, barátságszeretõ lakosság 

Humán erõforrás hiánya 
18 év alatti lakosok közösségi élete nem megoldott 
Kommunikációs hiányosságok 

 Pénzügyi és tõkeforrások 
Meglévõ vállalkozások Korlátozott mértékû saját tõke 

Költségvetés és a támogatások bizonytalansága 
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3. LEHETÕSÉGEK 4. VESZÉLYEK 

Földrajzi és demográfiai sajátosságok 
Térségi összefogás fejlesztése  
Letelepedés segítése 
 

Kedvezõtlen demográfiai helyzet kialakulása, csökken a 
lakosság közösségmegtartó ereje 
A kistérségben fokozódó centralizáció 

Gazdaság 
Befektetõk letelepítése 
Vállalkozásélénkítés, szolgáltatásfejlesztés  
Külföldi tõke érdeklõdése fokozódik 
Helyi vállalkozók megerõsödése, befektetõk idevonzása, 
Helyi kezdeményezés és innováció megerõsödése,  

A multinacionális cégek által támasztott elõnytelen 
versenyhelyzet 
Piaci viszonyok kiszámíthatatlansága, értékesítési 
nehézségek 
A kistérségben fokozódó centralizáció 
Vállalkozók romló helyzete 

Kereskedelem 
Vállalkozásélénkítés, szolgáltatásfejlesztés 
 

A multinacionális cégek által támasztott elõnytelen 
versenyhelyzet 
Piaci viszonyok kiszámíthatatlansága, értékesítési 
nehézségek 

Idegenforgalom 
Átmenõ utazók, 
Kerékpáros turizmus 

Piaci viszonyok kiszámíthatatlansága 

Mezõgazdaság 
Mezõgazdaság fejlesztése, agrárstruktúra átalakítás  
kistérségi összefogás 
Speciális mezõgazdasági termékek elõállítása és 
feldolgozás fejlesztése 

Elhanyagolt szántók, erdõk – a fiatalok nem tudnak, 
vagy nem akarnak gazdálkodni 
A rossz agrárstruktúra, az ágazat globális problémái 
állandósulnak, az agrárstruktúra átalakítása a 
mezõgazdasági piac helyzete és a túltermelési válsága 
miatt nehézségekbe ütközik 
Piaci és túltermelési válság 
Nincs együttmûködés a termelõk között 

Mûszaki infrastruktúra 
Meglévõ helyi infrastruktúrák fejlesztése 
Alsónemesapáti – Nemesapáti - Vöckönd összekötése 
úttal 

 

Környezeti állapot és környezetvédelem 
A vízelvezetés kialakítása, csapadékvíz hasznosítása 
Vasúthoz és közúthoz kapcsolódó környezetvédelmi 
fejlesztések 

Természeti környezet állapota romlik 
Nem idevaló ipar telepedik meg (környezetszennyezõ) 
Ha a lakóterületeket rosszul alakítják ki, a tájidegen 
beépítéssel, elvesztheti a falu eddigi arculatát 

Humán infrastruktúra 
Lakosság, elsõsorban fiatalok megtartása, sõt lakosok 
számának növelése, letelepedés segítése 
Ehhez új lakóterületek biztosítása, 
Kistérségi jelentõségû további munkahelyteremtés, 
Hiányzó humán erõforrás fejlesztés  
Nõ az igény a magas szintû humán és szociális 
szolgáltatásokra  
Nõ a kvalifikált munkaerõ iránti igény, átképzések, 
képzések a térségben 
Humán szolgáltatások javítása, 
Kulturális élet fejlõdése 

A politika szerepe fokozódik a helyi és a szakmai 
döntéseknél is 
Humán erõforrás hiánya marad 
A jövedelmi viszonyok nem javulnak, az életszínvonal 
stagnál, sõt a lakosság elszegényedhet 
Globalizáció fokozódásával csökken a helyiek 
érvényesülési lehetõsége, kultúra és identitásvesztés, 
önálló akarat feladása 
 

Pénzügyi és tõkeforrások 
Külföldi tõke megjelenése, érdeklõdése 
 A helyi-, állami- és EU-források igénybevétele 

Korlátozott mértékû saját tõke, hiányzó pénzügyi 
szolgáltatások 
A fokozódó centralizáció, a költségvetés és a 
támogatások bizonytalansága miatt az önkormányzatok, 
intézmények, civilek, vállalkozók helyzete romlik 
Politika szerepe fokozódik a helyi és a szakmai 
döntéseknél is 
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VI. Jövõkép 
 

A településnek kettõs célja van.  
− Az egyik, hogy kellemes, „élhetõ” környezetet teremtsen az itt élõknek és az 

ideköltözõknek. Alsóemesapáti demográfiailag biztató helyzetben van. A népesség 
számban szinte alig mutatkozik változás. Ezt a kedvezõ tendenciát kihasználva 
kellene a helyi fiatalokat a faluban tartani, és a környékrõl idecsábítani. Mindezt a 
meglévõ táji és épített értékek megtartásával, a helyi hagyományok õrzésével. A 
környezõ településekkel szerves és hatékony együttmûködést kell teremteni a 
humán és mûszaki infrastrukturális feladatok megoldása érdekében. A 
fenntartható fejlõdésnek az alapfeltétele a meglévõ természeti értékek megtartásával 
a lakóterületek bõvítése, új építési telkek kialakításával. Ez biztosítaná a helyi 
ifjúság helyben maradásának egyik feltételét. A falu vonzereje a kellemes 
környezeten kívül a kivételesen szerencsés elhelyezkedés: a megyeszékhelyet rövid 
úton lehet megközelíteni, de a falu mégsem fõút mellett fekszik. Ezáltal 
megelõzhetõ a falu elöregedése és a népességszámnak csökkenése. A fejlesztés 
során azonban vigyázni kell, hogy a falu nehogy elveszítse a jellegzetes zalai 
arculatát. Ennek alapfeltétele a külterület egy részének a belterületbe vonásával 
biztosítható legyen új építési telkek – házhelyek - kialakíthatása. A fejlesztéshez 
elengedhetetlen a közösség-építés is. Amennyiben a lakóterület-fejlesztés elmarad, 
stagnálásra vagy visszafejlõdésre van ítélve a falu. Ebben az esetben fennáll az a 
veszély, hogy egyre kevesebb fiatal marad itt helyben és inkább a környezõ 
településeket - leginkább Zalaegerszeget választják lakhelyül. Ily módon könnyen 
megtörténhet, hogy a népesség csökkenni kezd, és elöregszik a falu.  

− A másik, új munkahelyek teremtésére vonatkozik. Cél, hogy - a természetet nem 
károsító, a környezetet nem szennyezõ – további ipar telepedjen meg a falu 
határában. Ezt indokolja a falu kedvezõ vasúti és közúti megközelíthetõsége. Ez 
biztosíthat megélhetést a falu és a környezõ falvak lakossága számára. Ehhez 
gazdasági területet kell biztosítani, amely lehetõleg kapcsolódjon a már meglévõ 
gazdasági területhez, mely a lakott területtõl délre, a 76-os út mellett fekszik. 
Ehhez szükséges a megfelelõ infrastrukturális fejlesztés. 

− További lehetõség a falusi turizmus fejlesztése, mely során esetleg több hozzá 
kapcsolódó rendezvénysorozattal is növelni lehet a falu hírnevét – legalább 
regionális szinten.    

A helyi kezdeményezések és innovációk iránti nagyobb igény növekedésével a terület 
fejlõdése gyorsulhat. 
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VII. Fejlesztési prioritások 
 
1. A település népességmegtartó-erejének növelése, kedvezõ demográfiai helyzet elõsegítése, 

a népességfogyás megakadályozása a letelepedések támogatásával és különbözõ 
kedvezményekkel, életminõség javítása, közösségfejlesztés. 

2. Humán erõforrás fejlesztése, a képzett munkaerõ helyben tartása, valamint letelepítése, 
képzések aktív támogatása, vállalkozások támogatása, így az önfoglalkoztatás fokozódik. 

3. További, az új környezetet nem szennyezõ ipar létesítésének lépései, mely új 
munkahelyeket teremtene, és tõkét vonzana a településre. 

4. A falu központjának fejlesztése.   

5. Zöldterületi fejlesztés a település belsõ területén. 

6. Partnerség kiépítése a településen, a lakosság információhoz juttatása, a belsõ 
kommunikációs rendszerek kialakítása, a lakosság “helyzetbe hozása”, a jelenlegi 
kommunikációs rendszer átgondolása és tovább építése. 

7. Helyi mezõgazdaság hagyományainak megõrzése, szõlõ- és gyümölcstermesztés 
ösztönzése, táji értékek megtartása, biogazdálkodás segítése. 

8. Épített környezet harmonizációja, a település fejlesztése karakterének megtartásával. 
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VIII. Fejlesztési programirányok 
1. Lakóterület-fejlesztés  
A község lakóterület-fejlesztési céljai a helyi fiatalok megtartására, illetve a falu kedvezõ 

fekvése miatt a faluban lakni kívánó családok letelepítésére irányulnak. Zalaegerszegen is 
megfigyelhetõk a szuburbanizációs folyamatok. Sokan szeretnének kertes házban élni, 
anélkül, hogy mezõgazdasági termeléssel akarnának foglalkozni. Így várható olyan családok 
ideköltözése, akiket a jó közúti, de elsõsorban jó tömegközlekedés vonz Alsónemesapátiba. 
A fejlesztésnek egyik alapfeltétele a külterület egy részének a belterületbe vonása, és új 
lakóterületek kijelölése. Elsõsorban a természeti környezetet nagyra tartó, esetleg 
valamilyen formában mezõgazdasággal is foglalkozni kívánó betelepülõket vár a falu. Ennek 
megfelelõen elsõsorban közepesen nagy telkek (1000 m2) kialakítása célszerû, hiszen a 
közeli agglomerációs falvakban (Bagod, Teskánd) már sokan letelepedtek a jó közlekedés 
miatt kisebb telkekbõl álló területeken. Így megelõzhetõ a falu elöregedése és a 
népességszám növekedne. Maximum cirka évi 2%-os népességnövekedés várható 
(maximum 80 építési telek – 200-250 fõ). A lakóterületek kialakítása több ütemben, az 
igények szerint történne. A fejlesztés során azonban vigyázni kell, hogy a falu nehogy 
elveszítse a jellegzetes zalai arculatát. 

Konkrétan a fejlesztés a következõ területeken történne: 

1. A Zalaegerszegre vezetõ úttól délre   45 000 m2   30 db lakótelek 
2. A Rákóczi utcától nyugatra  120 000 m2  50 db lakótelek  

Összesen k.b.    165 000 m2  80 db lakótelek 
Mindegyik területen a telkek alkalmasak lehetnek esetleg mezõgazdasági raktározásra, 

kézmûipari tevékenység folytatására. A beépítés a környék beépítéséhez hasonlóan 
oldalhatáron álló lesz. 

 
 

2. A falu központjának fejlesztése 
 
A régi központ a patak keleti oldalán volt, az iskola közelében. A jelenlegi központot a 

Polgármesteri Hivatal és a Kultúrház alkotja. Mögötte található a sportpálya, mely 
zöldfelületével rekreációra alkalmas.  

A katolikus templom a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére 1987-89-ig épült Szerdahelyi 
Károly tervei alapján. Mellette található a falu iskolája. 

Központ kialakítása csak a Hivatal környezetében képzelhetõ el, mert a templom az utca 
fölé magasodó telken épült. 

Közösségi funkciók ellátására alkalmas terület még a Szévíz-csatornaán átvezetõ híd 
környéke. Itt elsõsorban szabadtéri fejlesztés  javasolt, játszótér, esetleg sport-terület. 
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5. A tájrendezési és a környezetvédelem alapelvei 
 
Alsónemesapáti fejlesztési programjának kidolgozásakor elsõrendû szempontnak a jó 

környezeti adottságok és táji értékek megõrzését tekintettük. Ezért a fejlesztéseket 
mértéktartóan, a táj és a környezet eltartó képességét figyelembe véve méreteztük. Új 
lakóterületeket csak a meglévõk kiegészítésével, tömbfeltárással a beépített területek 
nyugati szélén bõvítettük. 

A munkahelyek bõvítését lehetõvé tevõ kereskedelmi – gazdasági célú bõvítést a 
településre délrõl bevezetõ közutak mellett, a lakóterületektõl védõzöldsávval elválasztva 
javasolunk kialakítani. 
 
Belterületi zöldfelületek 

Alsónemesapáti É-D-i és K-NY-i utcáját egyaránt fásítani javasoljuk, az adott 
rendelkezésre álló szabályozási szélességtõl függõen, egy vagy két oldalon, kis koronájú, 
szabályos ritmusban ültetett fák telepítésével. 

A sportpálya térségében indokolt a szabadidõs létesítmények (játszótér, rendezvénytér) 
bõvítése. 

Közpark fejlesztésére van mód a vasútvonal és a patak közötti önkormányzati tulajdonú 
zöldterületen is. 
 
Tájrendezési javaslat 

Elsõrendû cél a védett és nem védett erdõterületek teljeskörû megõrzése, az erdõknek a 
turizmus céljaira történõ feltárása, alkalmassá tétele. 

A településen hosszú távon megmaradó mezõgazdasági területeken a környezetkímélõ bio-
gazdálkodás bevezetését javasoljuk. A fásítás rendszerét a külterületi utak menti sávok, a 
gazdasági és lakóterületek közötti zónák kialakításával, a patakok menti kísérõ sávok 
fásításával kívánjuk bõvíteni. 
 
Környezetvédelmi javaslat 

A környezetvédelem legfontosabb akciója Alsónemesapátiban a szennyvízcsatornázás 
korszerû rendszerének kidolgozása. Új lakó- és iparterületek kialakítását csak teljes 
közmûvesítéssel, a csatornarendszer kiépítésével és a létesítmények hálózatra 
csatlakoztatásával javasoljuk megengedni. 

A hulladékgazdálkodás rendszerén belül a szelektív hulladékgyártás feltételeinek 
megteremtését javasoljuk. 

Az új kereskedelmi – gazdasági területeken csak a település és a tágabb környezet 
levegõminõségét, zajterhelést, víz és talajszennyezését nem növelõ, környezetkímélõ 
technológiák telepítése javasolt. 
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7. Turizmus bõvítése 
 
A fejlesztések nem elsõdleges célpontja a turizmus fejlesztése, de kiegészítésként 

hozzájárulhat a település gazdasági potenciáljának növekedéséhez. A lakosság nyitott, 
barátságszeretõ. A falusiak érdeklõdõk, vállalkozó kedvûek, szívélyesen fogadják az 
ideérkezõket is.  
Elsõsorban a „lágy” turizmus különbözõ fajtái képzelhetõk el:  

• Borturizmus 
Bár a térség nem számit borvidéknek, a szõlõ- és borkultúra fejlett, mint Zalában 
szinte mindenhol. A vendéglátáshoz hozzátartozik a borkóstolás és kínálás, 
rendszerint szõlõhegyi kirándulással egybekötve. 

• Kerékpáros turizmus  
Kiépített kerékpárutak nincsenek a környéken, a kisforgalmú – településeket 
összekötõ – utak alkalmasak a környék bejárására. A kisebb települések könnyen 
megközelíthetõk, Zalaegerszegre azonban csak fõúton lehet eljutni (76 sz.). Sajnos 
tervezett kerépárutakat a  Megyei Területrendezési Terv sem tartalmaz. 

• Természetjáró turizmus 
A térséget átszelik jelzett túraútvonalak, melyek a megyei túra ajánlatban 
szerepelnek.  

• Sport-rekreáció 
A környéken kevés a sport és a rekreációs lehetõség. Alkalmas terület van a jelenlegi 
sportpálya mellett. 

A turizmus fejlesztéséhez konkrét elképzelések: 
− Belsõhegyen vendégfogadásra alkalmas üdülõterület kialakítása  

 
 

7. Gazdasági élet élénkítése 
 
Alsónemesapátiban ma is számos termelõ vállalkozás mûködik A faluban 4 nagyobb és 

30 kisebb vállalkozó tevékenykedik. Ennek egyik oka a kedvezõ megközelíthetõség. 
Elõbbiek közé tartozik az ipari területen a vasút mellett tevékenykedõ Interiör Kft, Zébeton 

Kft., Heraklith-Hungária Kft. Ez a terület további fejlesztésre nem alkalmas. 
A Rákóczi út déli irányú meghosszabbítása mellett található asztalos üzem, Honda 

autóalkatrész kereskedõ, Pulykatartással foglalkozó major. Itt az út nyugati oldalán jelentõs 
gazdasági terület kijelölésére van lehetõség. Ez kedvezõ lenne a falu gazdasági életére, és 
helyben munkahelyek jönnek létre. 

A település nyugati határán helyezkedik el a Zalahús komposztáló telepe használaton 
kívül van, rekultiválandó.  

A jelenlegi kisebb vállalkozások - vendéglátás, alapellátás biztosítása, szobafestõ, víz-,  
gáz-, központifûtés-szerelõ, kõmûves, bádogos, stb.; továbbá fakereskedõ, mûkõkészítõ, 
koszorúkészítõ, stb. – a falusias lakóterületen mûködnek, és ez alkalmas lesz erre a 
továbbiakban is.  
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8. Közúti kapcsolatok fejlesztése: 
 
Egy térség fejlesztésének alapfeltétele a közlekedési hálózat kialakítása. A fõhálózati 

elemeknek a lakott településeket elkerülve kell a nagyobb térségek közötti kapcsolatot 
biztosítaniuk, a mellékhálózati elemeknek kell a településeket egymással és a fõhálózattal 
összekötni. A szûkebb térség úthálózatának fejlesztésében fõ szempont a zsák települések 
megszüntetése, és a fõhálózati elemekkel minél rövidebb kapcsolat létrehozása.  

 
Alsónemesapáti község területén a közlekedésfejlesztés fõ céljai: 

♦ Új bekötõ út építése Nemesapáti felé 
♦ Új utcák kiszabályozása a fejlesztési területeken 
♦ A terek, csomópontok komplex környezetrendezése 
♦ Patakhíd kiszélesítése 
♦ Autóbuszközlekedés fejlesztése 

 
A Nyugat-Magyarországot észak-dél irányban átszelõ gyorsforgalmi út nyomvonalára 

Zalaegerszeg térségében több változat merült fel. Az OTRT által jelölt nyomvonal Vasvár – 
Zalaegerszeg – Nagykanizsa között vezet. Az ábrázolt nyomvonal a Zalaszentiván – 
Nagykanizsa vasútvonallal párhuzamos, annak nyugati oldalán fekszik. Az 
Alsónemesapátihoz tartozó erdõterületen vezet keresztül, ahol csatalakozik hozzá a 
Zalaegerszeg – Keszthely – Balatonszentgyörgy között tervezett gyorsforgalmi út.  

A Megyei Tervben és az Országos Területrendezési Tervben jelölt nyomvonal északnyugat – 
délkelet irányban szeli keresztül Alsónemesapáti déli részét: a Nagykapornak vasútállomást 
és az iparterületet. 

Tervezõk által javasolt alternatív nyomvonal, mely Zalaszentiván felõl Nemesapáti és 
Vöckönd között keresztezi a hegyvonulatot, és a Foglár patak völgyében haladna tovább dél 
felé.  

Jelenleg az UVATERV kapott megbízást a nyomvonal véglegesítésére, a tervet 2006. elsõ 
félévében fogják elkészíteni.  

Az biztos, hogy az M9 gyorsforgalmi út Alsónemesapáti közvetlen környékén fog haladni, 
és épül olyan csomópont, amely segítségével a települést könnyen meg lehet közelíteni. Így 
várhatóan jótékony hatása lesz a falu gazdaságára.  A nyomvonal bizonytalansága miatt 
konkrét útvonallal nem számol a koncepció. 

A térség fejlesztési elképzelései között szerepel Alsónemesapáti – Nemesapáti – Vöckönd 
összekötése. Utóbbi két község zsákfalu. Ezek összekötése, illetve kapcsolatuk 
Alsónemesapátival lényegesen lerövidítené az utat a megyeszékhely felé, és a 
tömegközlekedési járatok szervezése is egyszerûsödne.  

A területek fejlesztésével új utak kiszabályozása, meglévõk szélesítése válik szükségessé. A 
tervezett utak többnyire meglévõ földutak nyomvonalára kerülnek. Új telekosztás esetén 
azok megközelítésére kell új nyomvonalon utakat kiszabályozni.   

A tervezett új létesítményeknél az OTÉK által elõírt parkolóhely mennyiséget az adott 
ingatlan területén belül kell biztosítani. Az Önkormányzat azonban alkothat saját helyi 
parkolási rendeletet, melyben az OTÉK értékeit az abban meghatározott módon 
megváltoztathatja.  

Javasoljuk parkoló kiépítését Nagykapornak vasútállomásnál, hogy a szomszéd községbõl 
érkezõk is igénybe tudják venni a vasutat. 
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A tömegközlekedési hálózat az úthálózat fejlesztésével bõvíthetõ, ezért az autóbuszjáratok 
útvonalát ennek megfelelõen lehet kialakítani. A zsák jellegû települések megszüntetésével 
lehetõvé válik, hogy Zalaegerszegrõl Alsónemesapáti és Nemesapáti községen keresztül 
Vöcköndre rövidebb úton haladjanak az autóbuszok.  

 
Az utak tervezési osztályba sorolása 
  Országos II. rendû fõút    K.IV.B. 
   76 sz.út   
  Összekötõút      K.V.B. 
   7354 
   7363 
  Bekötõút     K.VI.B. 

 73235 
  Országos közút csomóponti ág   K.V.B. 
   99506 sz. út 

Külterületi egyéb közút   K.VIII.B. 
 az iparterületre vezetõ út 
Belterületi gyûjtõút   B.V.c.C. 
az összekötõút belterületi szakasza 
Belterületi kiszolgálóút   B.VI.d.C. 

   az összes többi utca, melyekrõl ingatlanok közelíthetõk meg 
Gyalog és kerékpárút    B.IX. és B.X. 

 

 
9. Közmû fejlesztések  

 
Közmûvizsgálati munkarészünkben ismertettük Alsónemesapáti település meglévõ 

közmûveit.  
A településre elmondható, hogy közmûvek, a vezetékes víz-, és villamosenergia-ellátás 

hálózatai mellett, kiépült a vezetékes földgázhálózat, továbbá a hírközlés rendszerei, viszont 
megoldásra vár továbbra is a szennyvízelvezetés megoldásának kérdése. Ez utóbbi a 
szennyvízcsatornázás vízjogi engedélyezési terv szinten megtervezésre került, és beruházási 
finanszírozás hiánya miatt nem valósulhatott meg.  

Alsónemesapáti község közmûvesítése szorosan összefügg Nemesapátival, mivel a 
vízellátása és gázellátása azonos rendszert képvisel, és mindkettõ megfelelõ többlet 
kapacitásokkal is rendelkezik.  

Alsónemesapáti a többi zalai településhez hasonlóan a 90-es években a vízellátás és 
villamosenergia-ellátáson túlmenõen jelentõs mûszaki infrastrukturális fejlesztések 
történtek a vezetékes gáz-, és a távközlési közmûhálózatok kiépítésével. Nagyon fontos a 
lakosság számára, hogy a kényelmet és komfortot adó közmûvek rendelkezésre álljanak, 
mint a városokban. A tapasztalatok szerint ezen a szolgáltatások nagymértékben 
hozzájárulnak a népesség megtartásához.  

A területrendezés célja: az új beépítés-fejlesztések iránti igény biztosítása és kijelölése 
mellett a környezet védelme, és az infrastruktúra megfelelõ igény szerinti megteremtése. A 
kulturált munka-, és életkörülmények biztosításához a komfortos, teljes közmûellátás 
megteremtése szükséges.  
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A településen az elkövetkezendõkben a legjelentõsebb infrastrukturális fejlesztést a 
szennyvízcsatornázás, a csapadék-vízelvezetés és az úthálózat fejlesztése mellett az 
új beépítési területek közmûves ellátása jelenti. Itt megjegyeznénk, hogy az 
útépítésekhez kapcsolódóan a vízelvezetés jelenti az egyik megoldásra váró feladatot. 

A további javasolt infrastrukturális fejlesztéseket a következõkben foglalhatók össze: 
- A településközpontban és a gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területeknél zárt   
  csapadék-csatornahálózat kiépítése szükséges. 
- Növelni kell a lakások és intézmények komfortját. 
- Az új beépítésre szánt területeken - lehetõleg elõközmûvesítéssel – ki kell építeni a 

közmûhálózatokat. 
- A közmûvek szabványos elrendezése mellett, az utcákban zöldsávot kell kialakítani 

fasorok telepítésére. 
- Új burkolt út csak vízelvezetéssel együtt építhetõ meg. 
- A rendezési terv idõtávjában a településképi és esztétikai megjelenítésre kell törekedni, 

és a minõségi szolgáltatások irányába kell továbbfejleszteni a hálózatokat. 
 
Az egyes közmûveknél a következõ programmal lehet számolni. 

- Vízellátás: A vízbázis és a meglévõ NÁ 150 mm-es gerincvezeték megfelelõ 
többletkapacitásokkal rendelkezik. Az elosztóhálózat ágvezetékes rendszerû, 
ezért az új beépítések, közterületek kialakítását úgy célszerû kijelölni, hogy a 
hálózat körvezetékesíthetõ legyen. A rendszer tározótérfogatának bõvítésével a 
beépítés-fejlesztések vízigényeinek biztosítása érdekében várhatóan nem kell 
számolni, amennyiben kiugró többlet vízfogyasztás, jelentõsebb vízigényû 
gazdasági, ipari fejlesztés nem jelentkezik.  

     A lakóterületi új beépítéseknél 20,0–25,0 m3/d-os vízigényének biztosítására 
NÁ 80     
     mm-es körvezetékes hálózat kiépítése szükséges, illetve a már jelzett ágvezetékes 
hálózat körvezetékessé alakítását kell megoldani. 
     A gazdasági területek vízellátásánál a tûzi-vízigény biztosítása jelenti a fõ 

problémát. Ezért itt a hálózaton kiadható vízhozamon túlmenõen a többlet tûzi-
vízigényt helyi tûzi-víztárolókkal lehet biztosítani. A várható kommunális vízigény 
10,0 –20,0 m3/d. 

 
 - Szennyvízcsatornázás:  

                A település beépítésfejlesztéseinek egyik meghatározója a szennyvízcsatornázás 
megoldása az elkészült vízjogi engedélyezési tervek alapján.  Az elkészült változatok közül 
Petõhenye felé a regionális rendszerre történõ csatlakozás látszik kézenfekvõnek, illetve e 
változat finanszírozási támogatása a legkedvezõbb. 

Alsónemesapátiban a szennyvizeket gravitációs szennyvízcsatorna-hálózattal 
javasoljuk összegyûjteni. Az összegyûjtött szennyvizeket a központi átemelõ 
segítségével nyomóvezetéken keresztül lehet a regionális csatornahálózatba 
vezetni. A településen és a beépítés-fejlesztésekhez DN 200 mm-es gravitációs 
szennyvízcsatornázás megvalósítása szükséges.  

 
- Csapadék-vízelvezetés: A településen a dombvidéki jellegének megfelelõen 

mindig problémát jelent a csapadék-vízelvezetés. A településen fõleg az út menti 
árok biztosítják a csapadékok befogadóba történõ elvezetését. A 
településközpontnál javasoljuk a zárt csapadékcsatorna kialakítását. Az erózió 
megakadályozása érdekében burkolt árokhálózatok kialakítása szükséges. 
Nagyobb parkolóknál zárt csapadékcsatorna alkalmazható olaj és hordalékfogó 
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beépítésével. Csapadékvíz tározását és annak újrafelhasználását célszerû 
szorgalmazni az ingatlanoknál, és esetleg még a közterületeknél is. 

 
- Gázellátás: Alsónemesapáti község hõ-ellátását a kiépült középnyomású 

gázhálózat biztosítja. A kiépült rendszer alaplétesítményei közép, illetve nagy-
középnyomású rendszer megfelelõ kapacitásokkal rendelkeznek az új 
beépítések lakóterületnél 60,0 – 80,0 gnm3/h, gazdasági ipari szolgáltató 
területeknél  100,0 –150,0  gnm3/h gázigényének biztosítására. 

 
- Villamosenergia-ellátás: A településen kiépült légvezetékes kis-, és 

középfeszültségû hálózat a jelenlegi fogyasztások biztosítására alkalmas. Az új 
lakóterületi beépítésnél számolni kell a középfeszültségû hálózat fejlesztésével, és 
várhatóan fel kell bõvíteni a meglévõ transzformátorállomásokat az új 
igényeknek megfelelõen, továbbá várható két új transzformátorállomás 
létesítésével célszerû számolni.  
A gazdasági szolgáltató területnél az energiaigény függvényében szintén számolni 
kell a középfeszültségû hálózat fejlesztésével és új transzformátorok telepítésével. 
Az új beépítési lakóterületen földkábeles kisfeszültségû hálózat kiépítését 
javasoljuk. Közterületeken ki kell építeni a közvilágítás rendszerét. 

 
- Hírközlés: Alsónemesapátiban a hírközlés hálózatai légvezetés formában épült ki. 

Az új egységes beépítési területeken földkábeles rendszer kiépítését javasoljuk. 
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IX. Változtatási szándékok és azok hatása  
Örökségvédelmi hatástanulmány a településszerkezeti terv 
készítésével párhuzamosan készül. 
 
a. Történeti térbeli rendszerek, településhálózati következmények  

Alsónemesapáti mindössze 12 km-re fekszik keletre, fõúthoz -76 - egészen közel, de 
mégsem fut rajta keresztül. Tehát földrajzi elhelyezkedése igen kedvezõ. Ez természetesen 
meg is marad. Komoly változást hozhat az M9 autópálya kiépítése, melyet tartalmaz az 
Országos és a Megyei Területrendezési Terv. Nyomvonal terve azonban még nem készült el, 
a megyei terv is több variációt tartalmaz. Ennek hatáselemzése egyébként sem nem a 
település feladata.  Remélhetõleg kedvezõ hatása lesz a település gazdasági életére, és nem 
lesz zavaró hatása az itt élõk körülményeire. 

Tradicionális kapcsolatok fûzik a települést a „párjához” Nemesapátihoz, mely kapcsolatot 
mindkét település(rész) szorossá kíván tenni. Ennek térbeli kapcsolati vetülete egy új 
összekötõút a két falu között. 

 
 

b. Természeti, táji hatások (tájhasználat) 
Alsónemesapáti táji adottságait a természeti viszonyokhoz történõ alkalmazkodás révén 

évszázados hagyományú mezõgazdasági mûvelés alakította ki.  
A dombterületek lankái alacsony talajértékû szántók, a meredekebb területek szõlõs és 

gyümölcsös-kertek, valamint erdõk. 
A terv ennek a hagyományos tájképnek a megõrzésével számol, figyelembe véve az 

erdõterületek kismértékû növekedését, valamint a lakó- és üzemi területek szántóterületek 
rovására történõ bõvítését. 

 
 

c. Régészeti emlékek fenntarthatóságának, megmaradásának, 
bemutathatóságának vagy pusztulásának lehetõségei 

Alsónemesapátiban 10 db országosan védett és nyilvántartott régészeti lelõhely található.  
A létezõ régészeti lelõhelyen található régészeti emlékek bemutatása a településen nem 

igény. Megelõzõ régészeti feltárást ismert és nyilvántartott lelõhely területén kell végezni 
földmunka, építkezés kezdetekor. (2001. évi LXIV. tv. 22. §.) Mentõ feltárást a csak elõre 
nem ismert, váratlanul elõkerülõ újabb lelõhelyek esetén kell elvégezni, melynek költségeit a 
feltárást végzõ intézmény, múzeum magára vállalja. 
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d. Településszerkezet, területhasználat, beépítés 
Távlatilag a falu belterülete 4 ha-ral nõne, tehát 138 ha-ról 142 ha-ra változna, ami 

minimális növekedést jelent (3%). A fejlesztésekkel a település szerkezete alapvetõen nem 
változik, de az új lakóterületek egy része a jelenlegi belterület egy részének intenzívebb 
használatát jelenti.  Ennek oka – többek között az, hogy manapság nem a földbõl élnek az 
emberek, a „nagy telek” is, - mely még mindig alkalmas növénytermesztésre - ma már 
sokkal kisebb.   

A falu régi része, a Rákóczi utca és a Szélvíz-csatornától keletre fekvõ rész nem változik. 
Az utóbbi terület a domborzati viszonyok miatt nem alkalmas lakóterület-fejlesztés 
számára. Az új utcák telekszerkezete, beépítése megegyezik a jelenlegivel (oldalhatáron álló 
beépítés). 

A tervezett gazdasági terület a falutól délre helyezkedik el, amit indokol a terület jó 
közlekedési lehetõségei. A terület ma szántó, AK értéke kicsi.  

A kertes mezõgazdasági területek változatlanul megmaradnak, kis részén tervezünk 
üdülõterületet. 

Az erdõk, szántók, rétek megmaradnak. 
 
 

e. Településkép feltárulásának, utcaképek, karakter változása 
  Alsónemesapáti utcaképei, karaktere alapvetõen nem változik a fejlesztés során. A 

Rákóczi út utcaképe változatlan marad. Ettõl keletre nyílik új utca, melynek beépítése 
hagyományos oldalhatáron álló. A lakóterület-fejlesztés során az épületeket a jelenlegi 
hagyományos zalai építészeti karakter szerint kell kialakítani.  

A gazdasági terület kialakítása nem zavarja a falukép feltárulását, egy része egy domb 
miatt nem is látható a falu felõl. 

 
 

h. Infrastruktúra 
Nagyon fontos a lakosság számára, hogy a kényelmet és komfortot adó közmûvek 

rendelkezésre álljanak, mint a városokban. A tapasztalatok szerint ezek a szolgáltatások 
nagymértékben hozzájárulnak a népesség megtartásához.  

A területrendezés célja: az új beépítés-fejlesztések iránti igény biztosítása és kijelölése 
mellett a környezet védelme, és az infrastruktúra megfelelõ, igény szerinti megteremtése. A 
kulturált munka- és életkörülmények biztosításához a komfortos, teljes közmûellátás 
megteremtése az elsõdleges.  

A településen az elkövetkezendõkben a legjelentõsebb infrastrukturális fejlesztést az 
úthálózat fejlesztése mellett az új beépítési területek közmûves ellátása jelenti. 

A további javasolt infrastrukturális fejlesztéseket a következõkben foglalhatók össze: 
- A településközpontban és a gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területeknél zárt   
  csapadék-csatornahálózat kiépítése szükséges. 
- Növelni kell a lakások és intézmények komfortját. 
- Az új beépítésre kijelölt területeken ki kell építeni a közmûhálózatokat. 
- A közmûvek szabványos elrendezése mellett, az utcákban zöldsávot kell kialakítani 
fasorok telepítésére. 
- Új burkolt út csak vízelvezetéssel együtt építhetõ meg. 
- A rendezési terv idõtávjában a településképi és esztétikai megjelenítésre kell törekedni, a 
minõségi szolgáltatások irányába kell továbbfejleszteni a hálózatokat. 
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i. Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása 
Amennyiben a lakóterület-fejlesztés hosszútávon megvalósul, ez maximum 200-250 fõ 

népességnövekedést eredményez, ami 1000 fõt jelentene. Ez nem jelentõs 
lakosságnövekedés, 15 éves idõtartamra elosztva évi +2 % migrációt jelent. A múlt század 
közepén éltek ennyien a faluban. A település lakosságának átlagéletkora a mainál 
kedvezõbb – fiatalabb - lesz. Komoly intézményfejlesztés nem lenne indokolt, az oktatást a 
szomszéd településekkel – ahogy ez idáig – közösen lehet megoldani. A turisztikai 
fejlesztések során a nyári idényben sem várható jelentõs további létszámnövekedés, hiszen 
nem jelentõs a szálláshely kialakítása.  

A dolgozó lakosság döntõ többsége ma elsõsorban Zalaegerszegen dolgozik, de a 
környékrõl a falu üzemeibe is bejárnak dolgozni. Valószínûleg az ideköltözõk nagyrészt a 
megyeszékhelyre járnak munkába, hiszen csak 10 km távolságra van. Kisebb részben 
helyben dolgoznának. A jelenlegi lakosságra jellemzõ a falu és a környék szeretete, valamint 
ragaszkodnak a hagyományokhoz. Legtöbb család több generáció óta él Apátiban, és nem is 
kíván elköltözni, különösen, ha van remény az életminõség javítására. Ezt a kérdõívek 
eredményei alapján lehet állítani. Ezt a mentalitást a fokozatosan beköltözõk is átveszik. 
Jelenleg nem reális veszély, hogy a falu Zalaegerszeg agglomerációs alvó településévé váljék. 
Ehhez szükséges az önkormányzat és a civil szervezetek aktív közremûködése. 
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Kérdõívek eredményei 2005. Alsónemesapáti 
A rendezési terv készítésének elsõ fázisaként, az önkormányzat kérdõíves felmérést 
készített a településen, melynek eredményeit a következõkben tárgyaljuk. 
 

 
1. Általános adatok 
 

A felmérés során 25 férfit és 26 nõ válaszolt kérdéseinkre. (Ez a lakosság ~7 %-a) 
 Közülük 5 fõ 19-30 év-, 13 fõ 31-40 év-, 10 fõ 41-50 év-, 10 fõ 51-60 év közötti és 13 fõ 

60 éves elmúlt. Az iskolázottság tekintetében 12 fõ rendelkezik 8 általánossal vagy 
kevesebbel (fõként, akik már elmúltak 51 évesek), 14-en rendelkeznek szakmunkás 
bizonyítvánnyal, 13-an érettségivel, és 12 fõ felsõfokú végzettséggel. 

A megkérdezettek közül 17 fõ nyugdíjas, közülük 2 fõ nyugdíj mellett dolgozik, 24-an 
fõállásban dolgoznak és 2 fõ GYES-en van, míg 3 fõ regisztrált és 1 fõ nem regisztrált 
munkanélküli. A megkérdezettek 39%-a szerint van, 15%-a szerint nincs valódi 
munkanélküliség a településen, 46%-a pedig nem tudja, hogy van-e. A jelenleg dolgozók 
közül 9-en vállalkozók, 20-an alkalmazottak, nagy részük a végzettségüknek megfelelõen 
dolgozik. Az aktív dolgozók nagy része Zalaegerszegen, kisebb része helyben dolgozik. 
Nemzetiség szerint 1 fõ horvátnak, a többiek magyarnak vallották magukat.  

  A válaszadók 8 %-a egyedül, 36 %-a kettõ, 20 %-a három, 14 %-a négy, 12 %-a öt, 
10 % hat fõs háztartásban él. 

  Jármûvek tekintetében a válaszadók 36%-a rendelkezik gépkocsival, találkoztunk 1,5 
éves és 20 éves autóval is, de jellemzõen 10 évesnél idõsebbek a gépkocsik. Kerékpárral és 
motorbiciklivel 45%, csak kerékpárral 37% a rendelkezõk száma, 19% pedig egyáltalán nem 
rendelkezik jármûvel. 
 
 
2. Gazdálkodás 
 

A válaszadók 36%-ának van földje, de csupán 5% gazdálkodik, ebbõl 21 % takarmányt 
termel, míg a fennmaradó 78 % zöldséget-gyümölcsöt termeszt és 1 fõ fenyõvel foglalkozik. 
Azonban mindenkinek van házikertje, ahol saját célra zöldséget-gyümölcsöt termesztenek. 
Alsónemesapáti lakosságának 47%-a tart baromfit (10-20-40 db-ot házanként), 1 fõ sertést 
vagy birkát tart, továbbá 1 fõ lovat és 1 fõ nyulakat tart. Továbbá szinte mindenhol 
tartanak kutyát és/vagy macskát. 

 
 
3. Lakáskörülmények  
 

A házak közül 1940. elõtt 23 %, az 1940-60-as években 18%, az 1961-90 közötti 
idõszakban 41 %, 1990. után pedig 18% épült. 

A lakók 46%-a 20 évnél régebb óta lakik Alsónemesapátiban, 27% 11-20 éve, 17% 6-10 
éve, míg 10 % az elmúlt 5 évben költözött ide. Mindösszesen négy személy mondta azt, hogy 
nem szeretné itt leélni az életét. A nagy többség nem akar változtatni jelenlegi 
lakáskörülményén és teljesen elégedett lakókörnyezetével, 2% azonban építkezne, 7% 
bõvítené, 9% felújítaná családi házát, és 11% elköltözne Zalaegerszegre ha lehetõsége nyílna 
rá. A válaszadók közül mindenki rendelkezik villanyáram és vízellátással, nagyrészük zárt 
szennyvíztárolóval és kábel-TV-vel, továbbá, nagy többségnek van vezetékes gázellátása, 
illetve vezetékes és/vagy mobil telefonja, 20%-nak internetes hozzáférése is van. 
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4. Közérzetet befolyásoló tényezõk 
 

Az itt élõk a legnagyobb értéknek a város közelségét, a templomot, az iskolát, az óvodát, a 
postát, az önkormányzatot, a természeti környezetet, a csendet és nyugalmat továbbá az 
infrastrukturális hálózatot tartja. A kérdõívek alapján levonható az a következtetés, hogy az 
itt élõk szeretnék, ha a falu lakosságszáma növekedne, és sokan úgy gondolják a község 
sokat nyújt a fiataloknak, hogy itt maradjanak. Az itt lakók elégedettek az önkormányzat 
tevékenységével, azonban sokan nem követik nyomon mûködését, csak ha érintett. 

A lakók nagy része meg van elégedve a környezetvédelemmel, közmûellátással (annak 
ellenére, hogy nincs szennyvíz csatornahálózat), egészségügyi ellátással, az oktatási 
lehetõséggel, a postával, a hulladékkezeléssel. Kevésbé elégedettek az ivóvíz minõségével, a 
zöldterületekkel, a sportolási lehetõségekkel, a köztisztasággal a kerékpározási lehetõséggel 
és a gazdasági fejlõdéssel. Hiányosnak tartják a közúthálózat minõségét, a 
munkalehetõségeket valamint az épített környezet védelmét. 

 
 
5. Önkormányzat 
 
Az önkormányzattal kapcsolatos kérdésekbõl leszûrhetõ, hogy a lakosság nagy része csak 

akkor követi nyomon az önkormányzat mûködését, ha érintett az adott ügyben, ennek 
ellenére elégedettek az önkormányzat tevékenységével. A közügyeket illetõen részben 
tájékozottak a lakók, mely az érdeklõdés hiányának köszönhetõ. A lakók, úgy gondolják a 
nehéz helyzetben lévõ lakosok számíthatnak az önkormányzat segítségére. Ha az 
önkormányzatnak nagyobb összeg állna rendelkezésére, a lakók elsõsorban 
munkahelyteremtésre, lakásteremtésre, oktatási intézmények és a közúthálózat 
fejlesztésére költenének. Továbbá sokan költenének a Teleházra, a szennyvízcsatornázásra 
valamint a sport és testmozgás lehetõségeinek bõvítésére. 

 
 
6. Jövõkép 
 
A lakosság a kornak megfelelõ fejlõdésû, szép, tiszta települést képzel el a település 

jövõjének. Ennek körében fontosnak tartják a munkahelyteremtést, fiatalok letelepedését, 
amihez több házhelyre van szükség, a szennyvízhálózat kiépülését. Sokan a városhoz közeli 
kertvárosi jellegû, szép, jó levegõjû településnek képzelik Alsónemesapáti jövõjét. Ezen 
közös ügy elérése érdekében szinte mindenki segítséget tudna nyújtani. Sokan társadalmi 
munkával, néhányan szervezéssel, új ötletekkel, mások a falu tisztaságának megõrzésével 
segítene. Többen jeleztek aktív részvételt tanácsokkal, fejlesztési stratégiák kidolgozásával. 
 

 


