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1 ELŐZMÉNYEK 

1.1 Hatályos településrendezési eszközök 

- Alsónemesapáti Településfejlesztési koncepciója 27/2006. (IV. 05.) sz. k.t. 
határozattal jóváhagyva 
- Alsónemesapáti Község településszerkezeti terve 40/2008.(VIII. 04.) sz. k.t. 
határozattal jóváhagyva  
- Alsónemesapáti Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2008.(VIII. 08.) 
rendelete Alsónemesapáti Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 
- Alsónemesapáti Község Örökségvédelmi hatástanulmánya (2006) 
 
1.2 Előzmény 

Közút rehabilitációs program része a 76 sz. főút 7 225 ( Zala – Somogy megyehatár ) – 
55 500 ( Zalaegerszeg Kazinczy tér ) km közötti szakaszának korszerűsítése. Az építés célja 
tárgyi szakaszon az út pályaszerkezetének alkalmassá tétele a növekvő megengedett 
tengelyterhelés károsodás nélküli elviselésére, és a keresztmetszeti követelmények teljesítése, 
a csomópontok forgalombiztonságának növelése, a vízelvezetés javítása.  
 
A 76 sz. II. rendű főút ezen szakasza a kapaszkodósávos szakasztól Kisbucsa község É-i 
határát érintve az Alsónemesapáti D-i bekötőút csomópontjáig tart. 
 
Jelenleg az út burkolatszélessége 7,00 m, melyhez 0,75 – 1,00 m-es padka tartozik. A 
korszerűsítés során az útkoronát ki kell szélesíteni. 
 
A területen keresztezi a 76-os főút a Sopron-Pécs vasútvonalat is. A vasúti átjárón a tervezett 
burkolatszélességet át kell vezetni. 
 
1.3 A módosítás célja 

A 76 sz. főút Alsónemesapáti Község külterületén halad keresztül. A kiszélesítéséhez és 
korszerűsítéséhez az országos közút telkét is szélesíteni szükséges. Ehhez Alsónemesapátiban 
a 053/6 hrsz-ú telek területének csökkentése szükséges. Ehhez pedig a szabályozási terv 
módosítása a feltétel. 
 
1.4 A rendezés várható hatása 

A 76 sz. főút kiszélesítése és korszerűsítése Alsónemesapátit érintő szakaszán zavartalanul 
megtörténhet, azaz a telek területének szabályozásának módosítása, és a szükséges 
telekalakítások után engedélyezhető a 76 sz. fűút a területet érintő átépítésének terve. 
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2 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

2.1 Szabályozási tervet érintő módosítás 

 
Alsónemesapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2010. (…..) rendelete 
 

Alsónemesapáti Szabályozási Tervéről szóló  
3/2008.(VIII.08.) KT. rendelet módosításáról 

 
Alsónemesapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 3/2008.(VIII.08.) sz. rendeletét a Helyi 
Önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. Évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, 
valamint Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. 
(továbbiakban Étv.) 6. § (3) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján egyeztetve az Étv. 
9.§ szerint, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 1997. évi 
LXXVIII. sz. kormányrendelet 3. sz. mellékletében felsorolt államigazgatási szervekkel és 
érintettekkel  - az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§. 
 

(1) Az iparterületre vonatkozó Sz-02/d rajzszámú szabályozási tervlap 053/6 hrsz-ú a 
049/9 ipartelep, vasúti pályatest, 76 sz. főút és 049/11 hrsz-ú út által határolt telek 
szabályozási terven jelzet szabályozási kódja az eddigi Gksz-1-ről M1-A-ra módosul.  

 
2.§. 

 
(1) Ezen rendelet mellékletét képező tervlap az alaprendelet e helyrajzi számra vonatkozó 

szabályozása helyébe lép. 
 

3.§ 
Záró rendelkezés 

 

(1) Ez a rendelet az elfogadástól számított 16. napon lép hatályba, és azokban a hatályba 
lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ahol a jelen rendelet 
kedvezőbb elbírálást tesz lehetővé.  

(2) Ez a rendelet az (1) pontban meghatározott napot követő napon hatályát veszti.  
 
 
 
 
 
 
 
     Simon Margit sk.                Balaton Józsefné sk. 
  jegyző           polgármester 
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3 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

3.1 Módosítás helyszíne topográfiai térképen 

 
Topográfiai térkép (M=1:10.000) 
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3.2 Településszerkezeti terv részlete a módosítás területére 

Alsónemesapáti Község településszerkezeti tervét a képviselő testület a  40/2008.(VIII. 04.) 
sz. k.t. határozattal hagyta jóvá. A hatályos terv szerint az érintett terület általános 
mezőgazdasági területfelhasználási egységben van.  
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3.3 Változtatási szándék 

3.3.1 A módosítandó telek környezete 
A módosítandó telek Alsónemesapáti ipari területének délnyugati sarkában helyezkedik el. Az 
iparterületen a telek környezetében található üzemek: Knauf Kft. szigetelőanyag telephelye, 
lakatos üzem, beton üzem, Interiör Kft. A tervezett módosítás az iparterületen üzemelő 
tevékenységekre nincs hatással.  
A 76-os út túloldalán a telekkel szembe található egy autókereskedés és egy étterem. A 
tervezett módosítás a gazdasági tevékenységekre nincs hatással.  
A módosítás területe mellet halad el a Szombathely-Nagykanizsa vasútvonal. 
 

3.3.2 A módosítandó telek jellemzése 
 
A módosítani kívánt területet délről a 76-os sz. II. rendű főút, nyugatról a 053/1 hrsz-ú 
közforgalmú vasút területe, keletről a 049/11 hrsz-ú út északról az ipartelep egy üres telke 
határolja.  
 
A 053/6 hrsz-ú telek, a földhivatali nyilvántartás szerint rét 6 (R6) minőségi osztályú 
mezőgazdasági terület.  
A telek eredeti területe 3918 m2. A tervezett szabályozás utáni telekterület cca. 3735 m2  
A szabályozás után a területre vonatkozó tervezett övezeti előírások: 

• M 1 – A - Általános célú rét gazdálkodású mezőgazdasági terület 
• Az övezetben kialakítandó legkisebb telekterület nincs meghatározva.  
• Az övezet területén 30.000 m2-t (3,0 ha) meghaladó telken maximum 1 %-os 

beépítettséggel, maximum 300 m2-en 6,0 m épületmagassággal a rét gazdálkodást 
szolgáló építmény elhelyezhető.  

• A rét gazdálkodás az övezet területén fenntartandó, arról a tulajdonosnak gondoskodni 
kell. A gyomtalanításról, parlagfű mentesítésről a tulajdonosnak kell gondoskodni. 

 

3.3.3 Örökségvédelem 
 
A 053/6 hrsz-ú telken, vagy közekében régészeti területet nincs. A vasúttól nyugati irányban 
található a 39049 KÖH nyilvántartási számú „Szenttamás dűlő” régészeti lelőhely - település: 
őskor (késő bronzkor); római kor; középkor: (Árpád-kor – késő középkor). 
Mivel beépítetlen telekről van szó, épített érték védelméről nem beszélhetünk. 
A módosítás nem változtatja meg sem a település feltárulását, sem a településhálózatot, sem a 
település szerkezetét.  
 
 
3.4 Tájrendezés, környezetalakítás 

A tervezett közútfejlesztés – útszélesítés ma még legelőként nyilvántartott, de az érvényes 
szabályozási terv szerint már gazdasági-kereskedelmi övezetbe tartozó telket érint. A terület 
ma még füves – fás külterületi jellegű telek. Mivel az útfejlesztés a területét jelentősen 
csökkenti, a módosított szerkezeti terv a korábbi eredeti használat szerinti mezőgazdasági 
övezetbe sorolja vissza. A területen különösen értékes természeti objektum nem található, az 
átsorolás táji vagy természetvédelmi értéket nem sért, igazodik a tényleges 
területhasználathoz, de nem gátolja a kitűzött közlekedésfejlesztési célt. 
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Tájrendezési és környezetvédelmi vizsgálat  

 
 

3.5 Környezetvédelem 

A közúthálózati fejlesztés a vizsgált zónában lakóterületeket, egészségügyi – oktatási 
létesítményeket nem érint. A keletkező többlet zajterhelés és légszennyezést okozó emisszió 
csak mezőgazdasági, közlekedési és gazdasági-kereskedelmi övezeteket terhel, ezért 
határérték feletti környezeti terhelés nem várható. 
 
3.6 Közmű  

A hatályos rendezési tervek tartalmazzák a település közigazgatási területére vonatkozóan a 
közművekkel kapcsolatos vizsgálatokat, javaslatokat és előírásokat. 
A jelen módosítás a település közmű hálózatát nem érinti. 



 9

3.7 Közlekedés 

A terv felülvizsgálatát a 76 sz. főút átépítése teszi aktuálissá. A 76 sz. Balatonszentgyörgy – 
Körmend országos másodrendű főút a község külterületét a déli és a nyugati oldalon érinti. 
Innen ágazik el déli irányban Kisbucsa – Pölöske irányába a 7363 sz. összekötőút. A községet 
a 7354 sz. összekötőút tárja fel, mely a község déli részén csatlakozik a 76 sz. másodrendű 
főúthoz, melyen keresztül közelíthető meg a megyeszékhely. 
 
A 76 sz. másodrendű főút forgalma jelentős, hiszen egy megyeszékhely kapcsolatát jelenti az 
országos főúthálózattal. A községet is ez az út kapcsolja az országos hálózatba.  
 
A forgalom 76 %-át a személygépkocsik teszik ki. A motorkerékpár és a kerékpár forgalom 
jelentéktelen, a kettő együtt az összforgalom fél százalékát adja.  
 
A községben teherforgalmat vonzó létesítmények a déli részen, a vasútállomás mellett 
helyezkednek el:, Interiőr, Zébeton. Ezek forgalma közvetlenül a 76-os útra terhelődik.  
 

A 76 sz. főút 2008. évi forgalmi adatai: 

 

szgk.   7086   
kis tgk                           1268      
autóbusz     165       
csuklósbusz      0       
közép tgk.     352       
nehéz tgk.      132   
pótkocsis tgk.       52      
nyergesvontató     148       
speciális jármű        0    
motorkerékpár       33     
kerékpár        20      
lassú jármű                             10                                
 
összes forgalom   9266 j/nap           10534 E/nap         
 

A 76 sz. másodrendű főút tervezési szempontból a K.IV.A. tervezési osztályba sorolandó. Az 
út lakott területet nem érint.  
 
Az útkorona kiszélesítéséhez egyes helyeken a közút telekhatárát is módosítani kell. A 
községben a 053/6 hrsz-ú telek területéből kell a közút számára átadni a szükséges mértékben. 
Az úton tervezett csomópontbővítések és egyéb módosítások a meglévő telekhatárok között 
megvalósíthatók.   
 
A területet ellátó buszmegállók a fateleppel egy vonalban, a 76-os úton, kétoldali öbölben 
helyezkednek el.  
 
A módosítás területe mellet halad el a Szombathely-Nagykanizsa vasútvonal, a központban 
vasúti megállóhely található, valamint az iparterület mellett van a nagykapornoki 
vasútállomás. 





 
 

 
Vasúti pálya Szombathely irányába 

 
 
 

 
Szévíz csatorna északi irányba 

 
 
 

 
Rendezési terven gazdasági területnek 
kijelölt terület a 76-os út északi részén 

 
 
 
 

 
 

 
Vasúti pálya déli irányba 

 
 
 

 
Szévíz csatorna déli irányba 

 
 
 

 
Tanyák a 76-os út déli részén 

 
 
 
 
 



 
 

 
Fatelep a 76-os út északi oldalán 

 
 
 

 
Ipartelep 76-os út felöli épületei 

(Knauf  Kft telephelye) 
 és az iparterület bejárata 

 

 
TERVEZÉSI TERÜLET 

az iparterületet feltáró út és a 76-os út 
kereszteződésénél 

 
 
 

 
 

 
76-os út déli oldala 

 
 
 

 
Karaván vendéglő 

 
 
 

 
Autóbontó  

 
 
 
 
 



 
 

 
Tervezési terület déli része 

 
 
 

 
Tervezési terület nyugati része 

(a Szévíz csatorna és vasúti pályatest 
közötti területről) 

 
 

 
Tervezési terület keleti része 

 
 
 
 

 
 

 
Tervezési terület északi határánál álló 

ipari épület 
 
 

 
Tervezési terület keleti oldalán álló ipari 

építmények 
(Knauf Kft telephelye) 

 
 

 
Tervezési terület keleti oldala a tervezési 

területről  
(Knauf Kft telephelye) 
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4 MÓDOSÍTÁS MEGFELELTETÉSE A VONATKOZÓ TERVEKKEL 

4.1 Országos Területrendezési Terv 

A 2008. évi L. törvénnyel módosított, az Országos Területrendezési Tervről szóló, 2003. évi 
XXVI. törvény (OTrT) rendelkezéseivel összhangban vannak a módosított 
Településszerkezeti Terv módosításai. 
 
A módosítás területe az országos terv 
szerint az erdőgazdálkodási térség 
övezetében van.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-1. Országos ökológiai hálózat övezete érinti Alsónemesapáti közigazgatási területét. 
 
Az ökológiai hálózat természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok 
kapcsolatait a tervezett mezőgazdasági 
terület nem veszélyezteti. 
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3-2. Kiváló terműhelyi adottságó szántóterület övezete érinti Alsónemesapáti közigazgatási 
területét. 
 
A kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezetét a tervezett 
mezőgazdasági terület nem 
veszélyezteti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-3. Kiváló terműhelyi adottságú 
erdőterület övezete érinti 
Alsónemesapáti közigazgatási területét. 
 
A módosítás területe a Kiváló terműhelyi 
adottságú erdőterület övezetét nem érinti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-4. Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete övezete nem érinti 
Alsónemesapáti közigazgatási területét 
 
3-5. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete érinti Alsónemesapáti teljes 
közigazgatási területét 
 
A tervezett mezőgazdasági terület a tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 
 
3-6. Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete nem érinti 
Alsónemesapáti közigazgatási területét 
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3-7. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete érinti 
Alsónemesapáti közigazgatási területét. 
 
A módosítás a kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség-védelmi terület övezetét 
nem érinti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-8. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete érinti Alsónemesapáti 
teljes közigazgatási területét. 
 
A tervezett mezőgazdasági terület, a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének 
övezetére vonatkozó előírás nem érinti.  
 
3-9. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete nem érinti Alsónemesapáti 
közigazgatási területét 
 
3-10. Együtt tervezhető térségek övezete nem érinti Alsónemesapáti közigazgatási területét 
 
3-11. Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete nem érinti Alsónemesapáti 
közigazgatási területét 
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4.2 Zala Megyei Területrendezési Terv 

Zala Megye Közgyűlésének 20/2006.(XII.20.) ÖR számú rendelete Zala Megye 
Területrendezési Tervéről 
 
 
A módosítás területe a megyei terv szerint 
belterjes mezőgazdasági térségbe tartozik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/1 Országos Ökológiai hálózat részét képző megyei övezete érinti Alsónemesapáti 
közigazgatási területét. 
 
Az ökológiai hálózat természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok 
kapcsolatait a tervezett mezőgazdasági 
terület nem veszélyezteti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/2 Kiemelten fontos érzékeny természeti 
terület övezete nem érinti Alsónemesapáti közigazgatási területét. 
 
3/3 Tájképvédelmi terület övezete nem érinti Alsónemesapáti közigazgatási területét. 
 
3/4 Térségi hulladéklerakó-hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonató terület övezete nem érinti 
Alsónemesapáti közigazgatási területét. 
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3/5 Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete nem érinti 
Alsónemesapáti közigazgatási területét. 
3/6 Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete érinti Alsónemesapáti 
teljes közigazgatási területét.  
 
3/7 Rendszeresen belvízjárta terület övezete nem érinti Alsónemesapáti közigazgatási 
területét. 
 
3/8 Hullámtér és nyílt ártér nyílt övezete nem érinti Alsónemesapáti közigazgatási területét. 
 
3/9 Csúszásveszélyes terület övezete érinti Alsónemesapáti közigazgatási területét. 
 
A csúszásveszélyes terület övezete a 
tervezett mezőgazdasági terület nem 
veszélyezteti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/10 Vízeróziónak kitett terület övezete érinti Alsónemesapáti közigazgatási területét. 
 
A vízeróziónak kitett terület övezetét a 
tervezett mezőgazdasági terület nem 
veszélyezteti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/11 Honvédelmi és katasztrófavédelmi 
terület övezete nem érinti Alsónemesapáti közigazgatási területét. 
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5 TERVIRATOK 

 
 





Földhivatal:  
Zalaegerszegi Körzeti Földhivatal  
Zalaegerszeg 8901 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.  
--------------------------------------------------------------------------------  
Ingatlan:  
ALSÓNEMESAPÁTI  
KÜLTERÜLET Hrsz:53/6  
Szektor:34 Térképszelvény:6  
1. Az ingatlan adatai: 33218/2001.03.07  
terület kat.t.jöv.  
művelési ág min.o ha m2 k.fill. terület kat.jöv.  
/kivett megnevezés/  
--------------------------------------------------------------------------------  
./ GYEP (RÉT) 6 0.3918 5.80  
--------------------------------------------------------------------------------  
A földrészlet területe: 0.3918 5.80  
 



 





Érintettségi kör Államigazgatási szervek, közműszolgáltatók, 
szomszéd települések
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Véleményezés Tervezői 
válasz

0. Közigazgatás Megyei Közgyűlés X X X X X

1. Településrendezés Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
- Állami Főépítész - Győr I településfejlesztési döntés I kifogást nem emel

2.
Környezetvédelem, 
természetvédelem, 
vízügy

Nyugat-Dunántúli 
Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Vízügyi 
felügyelőség

I előírásat nem tesz N módosítást elfogadja -

3. Közegészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat - 
Zalaegerszegi, Lenti Kistérségi Intézete N előírásat nem tesz N nem kíván részt venni -

4. Tűzvédelem, 
polgárvédelem Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság I

ár és belvízveszély 
megelőzésének 
érvényesítése

N kifogást nem emel -

5. Közlekedés (közút, 
vasút,vízi) Zala Megyei Közlekedési Felügyelet - Zalaegerszeg I a vizsgálat és javaslat 

tartalmi követelményei N elfogadását javasolja -

5/b
Közlekedés (közút, 
vasút,vízi) Zala Megyei Állami Közútkezelő KHT I kifogást nem emel X X X

6. Légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légiközlekedési 
Igazgatóság N észrevételt nem tesz N nem kíván részt venni -

7. Műemlékvédelem, 
régészet

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Nyugat-
Dunántúli Igazgatóság - Keszthelyi irdoda I észrevételt nem tesz I elfogadását javasolja -

8. Természet- és 
tájvédelem

Balaton-felvidéki  Nemzeti Park Igazgatósága - 
Veszprém N észrevételt nem tesz N nem kíván részt venni -

9. Földvédelem Zala Megyei Földhivatal I a módosítást támogatja I hozzájárul -

10. Erdőrendezés, 
erdővédelem Állami Erdészeti Szolgálat - Zalaegerszeg N észrevételt nem tesz N nem kíván részt venni -

11. Mezőgazdasági 
területek rendezése

Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
- Földművelésügyi Igazgatóság I észrevételt nem tesz N nem kíván részt venni -

12. Talajvédelem Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatósági 
Hivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága I észrevételt nem tesz N kifogást nem emel -

13. Honvédelem Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és 
Kiképzési Főosztály N észrevételt nem tesz N kifogást nem emel -

14.
Bányászat, geológia, 
morfológia, 
csúszásveszély

Pécsi Bányakapitányság - Pécs X X I kifogást nem emel -

15. Hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Általános 
Felügyeleti Igazgatóság I észrevételt nem tesz N kifogást nem emel -

16. Elektromos szolgáltató Eon N észrevételt nem tesz N nem kíván részt venni -

17. Vízszolgáltató Zalavíz N észrevételt nem tesz N nem kíván részt venni -

18. Gázszolgáltató X X N nem kíván részt venni -

19. Egyesületek HYLA környezet-és természetvédő egyesület N észrevételt nem tesz N nem kíván részt venni -

20. Szomszéd település Kisbucsa N észrevételt nem tesz N nem kíván részt venni -
Nemesapáti N észrevételt nem tesz N nem kíván részt venni -
Zalaegerszeg N észrevételt nem tesz N nem kíván részt venni -
Petőhenye N észrevételt nem tesz N nem kíván részt venni -

Alsónemesapáti község terelpülésrendezési tervének módosítása
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