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I.  A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 
ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE

 Pakod Község Önkormányzata a település teljes közigazgatási területére kiterjedően 
elkészített szabályozási tervet és építési szabályzatot a 10/2006. (IX.11.) önkormányzati 
rendeletével jóváhagyta. Azóta egy ízben módosította a képviselő-testület a rendezési tervet, a 
14/2010. (XI.16.) önkormányzati rendelet megállapításával.
 A közelmúltban kérelem érkezett a Képviselő-testülethez, melyben az egykori Tölcsány  
major új tulajdonosa a helyi építési szabályzat kis mértékű módosítását igényli és 
Célmegvalósítóként településrendezési szerződést kötött Pakod Önkormányzatával.
 Mivel a kezdeményezés nem követeli meg a településszerkezeti terv  módosítását, a helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv módosítását egyszerűsített eljárás keretében lehet 
végrehajtani. Jelen dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38.§ szerinti Véleményezési 
Szakaszához készült.
A tervezett módosítások a magasabb szintű Területrendezési tervekkel és Településfejlesztési 
Koncepcióval összhangban vannak.

II/A.  MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1

 

A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

 Pakod Község Önkormányzata a településrendezési eszközeit 2006-ban dolgoztatta ki. A 
jóváhagyott rendezési terv a Tölcsány major területét különleges beépítésre szánt területbe 
sorolta, de a szabályozását a konkrét fejlesztési szándékok ismerete nélkül nem dolgozta ki. A 
területet hasznosítását az akkoriban jellemző településképet rontó állapotok és a részben 
tisztázatlan tulajdonosi szerkezet miatt rehabilitálandó minősítéssel és az elővásárlási jog 
sajátos intézményével korlátozta. (Az érintett településrendezési eszközök kivonatait a melléklet, 
a hatályos rendezési terv dokumentumait a függelék tartalmazza.)
 Az elmúlt időszakban kedvező változás következtében a terület döntő része új tulajdonos 
kezébe került, aki késznek mutatkozik a terület rendezésére, a településszerkezetben elfoglalt 
helyhez és a területen álló műemlék magtár adottságaihoz méltó hasznosításra.
 
 Elfogadásuk óta a gyakorlatban vizsgáztak a településrendezési eszközök. A helyi építési 
szabályzatról megállapítható, hogy alapvetően jól és egyértelműen alkalmazhatók az előírások, 
komoly beavatkozásra nincs szükség. Tartalmilag az érintett “Különleges rehabilitálandó terület  
övezetének építési előírásait kell megalkotni. Formailag szükségessé vált a magasabb szintű 
jogszabályok változások következményeinek átvezetése is a helyi építési szabályzatba 
(preambulum hivatkozásai, állattartási rendelet, záradékolás és kihírdetés szabályai, stb.). 
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II/B.  ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 2

 

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE

ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁG ALAKULÁSA

 A rendezési terv  tájrendezési munkarésze a major telekcsoportját övező díszfasor 
ültetésével számol, kiegészítve és felújítva a meglévő növényzetet. A szabályozási tervben ennek 
a javaslatnak a beültetési kötelezettség alkalmazásával kívánunk eleget tenni. A javasolt 
őshonos fafajták listáját a Tájrendezési munkarész tartalmazza.

Kivonat a Tájrendezési javaslatból (forrás: Pagony Kft.)
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Külterületi útmenti fásításához ajánlott fafajok 
Quercus robur (kocsányos tölgy)
Quercus petraea (kocsánytalan tölgy)
Carpinus betulus (gyertyán)
Fraxinus excelsior (magas kőris)
Fraxinus ornus (virágos kőris)
Acer pseudoplatanus (hegyi juhar)
Acer campestre (mezei juhar)
Tilia cordata (kislevelű hárs)
Tilia platyphyllos (nagylevelű hárs)
Tilia tomentosa (ezüsthárs)

Véderdő cserjeszintjében
Ligustrum vulgare (közönséges fagyal)
Crataegus monogyna (egybibés galagonya)
Euonymus europaeus (csíkos kecskerágó)
Cornus mas (húsos som)
Cornus sanguinea (veresgyűrű som)
Viburnum lantana (ostormén bangita)
Philadelphus x coronarius (közönséges jezsámen)
Spiraea x vanhouttei (közönséges gyöngyvessző)



KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK

KÖZÚTHÁLÓZATI KAPCSOLATOK

 A közúthálózati kapcsolatok vizsgálata jól mutatja, hogy  a major területe közlekedési 
csomópontba esik. Közúti viszonylatban a Sümeg-Zalaegerszeg összekötőút és a tervezett 
Pakod-Vasboldogasszony, illetve a Pakod-Nagytilaj összekötőutak találkozása, kötött pályás 
közlekedés szempontjából pedig a Boba-Zalaegerszeg vasútvonal megállója mellett található a 
terület. Jól érzékelhető tehát, hogy  a major helykijelölése és a település gazdasági életében  
be tö l tö t t sze repe gazdaság fö ld ra j z i szempon tbó l évszázadok ó ta v i ta tha ta t lan , a 
településszerkezetben egyedülálló potenciált képvisel.

Közúthálózat i kapcsolatok áttekintő ábrája (forrás: LInakron Kft.)
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GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS

 A rendezési terv közlekedési munkarésze számol a közlekedési csomópont gyalogos és 
kerékpáros forgalmával. Az igazgatási-, intézményi és gazdasági központként szolgáló terület 
gyűjtőutakkal feltárt, vasútállomással kiszolgált közlekedési területeken közelíthető meg. Az 
úthálózat szabályozási szélessége alkalmas kétoldali gyalogjárda, valamint kerékpárút 
kiépítésére.

Kivonat Pakod útszabályozási tervéből (forrás: LInakron Kft.)

A  majort feltáró gyűjtőút mintakereszt-szelvénye
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GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS

 A major egyes telkeinek megközelítése a gyűjtőút hálózathoz csatlakozó közforgalom elől 
elzárt magánúton át biztosítható. A parkolást a telken belül kell megoldani, biztosítani kell az 
áruszállítás helyigényét és fordulóját is.

KÖRNYEZETI HATÁSOK

 A terület országos természetvédelmi védettség alatt nem áll. Nyilvántartott régészeti 
lelőhely  sem található a területen. A műemlék magtár felújítása az örökségvédelmi hatóság 
felügyelete mellett a kulturális örökség védelmének sérelme nélkül valósulhat meg. A terület 
hasznosítása az építészeti és természeti értékek megőrzését messze hatékonyabban szolgálja, 
mint az elmúlt évtizedek elhagyatott állapota.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA
 
 A településszerkezeti terv  a terület helyi sajátosságokat hordozó különleges státuszát 
figyelembe vette. A beépítési intenzitását 0,4 szintterület-sűrűségi mutatóban állapította meg. Ez 
az érték a tervezett fejlesztések alapján megfelelő, módosítására nincs szükség.

SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

 A Zala megyei Területrendezési Tervben az érintett övezetet két korlátozás érinti. Noha 
jelenleg a településszerkezeti terv nem módosul, a magasabb jogszabályt úgy kívánjuk 
figyelembe venni, hogy a telekcsoportra rajzolt erdőtelepítés helyét beültetési kötelezettség 
eszközének alkalmazásával az övezetre előírt zöldfelület kialakításával hozzuk összhangba. Nem 
valószínű, hogy a településszerkezeti terv  következő felülvizsgálatakor a megyei terven jelölt 
helyen valóban erdőtelek kialakítására kerülne sor, hiszen az önkormányzat élhet majd az 5%-os 
eltérési szabállyal, a fenti összefüggést leginkább figyelemfelkeltésnek szánjuk, amely akár a 
megyei területrendezési terv módosítására is vissza hathat a jövőben.

Tervezéssel érintett terület

Vízeróziónak kitett terület övezetét pontosító lehatárolás

Tervezéssel érintett terület

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete

EmEf

8799 PAKOD,
Csányi L. u. 2.

Rápli Pál
vezető településrendezési tervező
TT1 18-0047, É 18-0047

Tervrajz megnevezése:

Munka megnevezése:

Zala megyei területrendezési terv kivonatai M 1:10 000

2013.10.14.

SZ-TrT

Tervező:
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A meglévő beépítettséget és a Zala megyében hasonló övezetekre vonatkozó általános 
gyakorlatot figyelembe véve úgy a Kr övezet esetében 20%-os megengedett beépítési arányt 
javaslunk, fenntartva a meglévő beépítettségi arány  megtarthatóságát (pl. egykori szolgálati 
lakás telke). Az övezet esetében a zöldfelületi arány  minimális mértéke 40%  lehet, melyet a 
beültetési kötelezettség egy-egy  területrészen koncentrált növénytársulásként irányoz elő. Az 
építménymagasság értékénél a magtár valós állapotát érdemes figyelembe venni, az övezet 
egészére azonban lehetővé kell tenni az ettől eltérő magasságú technológiai építmények 
elhelyezését is (pl. silótorony, gabonaszárító).

 Jogszabályi változás miatt az állattartó építmény helyi szabályozásáról szóló 6.§ (7) 
bekezdést törölni szükséges.

Szombathely, 2013. november 5.

Rápli Pál
okl. építészmérnök

okl. községépítési - községgazdasági szakmérnök
TT1 18-0047, É 18-0047
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I I I .   J Ó V Á H A G Y A N D Ó  M U N K A R É S Z
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2014.(.....) önkormányzati rendelete Pakod Község Szabályozási Terve,

 valamint Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló
10/2006.(XI.11.) Önk. rendelet módosításáról

Pakod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az Alaptörvény 
32. cikkének (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, 9/B. § (2) 
bekezdés b) pontjában, a 13. § (1) bekezdésében, a 66. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelete 2. § (2) bekezdésében, 35. § (2)-(4) bekezdésében, 111. § 
(1) és (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a következőket rendeli el:

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §
(1)	
 Pakod Község Szabályozási Terve, valamint Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról 

szóló 10/2006.(XI.11.) Önk. rendelete (a továbbiakban: HÉSZ. R.)  1. §. (1)-(2) szakasza 
törlésre kerül.

(2)	
 A HÉSZ. R. 1. §. (3) szakasza módosul az alábbiak szerint:
	
 “(3) A község közigazgatási területén területet felhasználni, építési telket és területet 

kialakítani, épületet, továbbá műtárgyat és más építményt tervezni, kivitelezni, építeni, 
felújítani, helyreállítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és elbontani, rendeltetését 
megváltoztatni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni:

a)	
a Helyi Építési Szabályzatban foglaltak,
b)	
az SZ1, és az SZ2  és az SZ3  jelű szabályozási tervlap szerint szabad.”

II. RÉSZ

ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK  A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS
A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE

2. §

(1)	
 A HÉSZ. R. 4. §. (19) és (20) szakasza	
törlésre kerül.
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III. RÉSZ

A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAI

3. §
(1) 	
 A HÉSZ. R. 10. §.  törlésre kerül.

(2)	
 A HÉSZ. R. 12. §.  Különleges területek előírásai kiegészülnek a Kr01 övezetre vonatkozó 
oszloppal, az alábbiak szerint:
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Különleges területek (K)

Övezet jele, száma: Kr01

Telekviszony jellege kialakult

Meglévő építési telek szélessége -

mélysége -

Új építési telek szélessége 100 m

mélysége 100 m

Beépítés szabályai  mértéke 20%

módja „SZ“

előkert       min. 5 m, de legalább a tényleges építménymagasság

oldalkert min. 5 m, de legalább a tényleges építménymagasság

hátsókert min. 10 m, de legalább a tényleges 
építménymagasság

kerítés Növényzettel takart,
áttört kerítés,
bejáratoknál: épített kapuzat

Megengedett használat OTÉK 24.§ (3) 13. szerint, illetve szolgálati lakás, 
szállásépület, kereskedelmi- és szolgáltató épület

Kivételesen elhelyezhető a növénytermesztéssel, állattartással összefüggő, a 
környező lakóterületekre nem zavaró hatású 
gazdasági épület, építmény

Nem valósítható meg A község belterületén mért átlagos  éjszakai mért 
zajszintet 5 dBA-nál nagyobb mértékben meghaladó 
tevékenység.

Építmény magasság általános esetben: legfeljebb 9 m
egyes épületrészek technológiai tervvel igazoltan az 
alapterület 10%-ig legfeljebb: 30 m 

Szintterület sűrűség 0,4

Zöldterület mértéke fennmaradó terület, de min. 50%
Egyéb előírások Közművesítettség mértéke: részleges

Védelem, kikötés: A beültetési kötelezettség a 9/2007.(IV.3.) 
ÖTM rendelet 1. melléklet 2. Táblázata 
szerinti, három szintes zöldfelületet 
valósítandó meg



III. RÉSZ

A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAI

4. §

(1) A HÉSZ. R. 13. §.  (15) bek. f) pontja módosul az alábbiak szerint:

“f)	
 A telek beépítettsége nem haladhatja meg sem a telek területének 3%-át, sem a 60 m2-es 
bruttó területet.”

IV.   ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

5. §

(1)	
 Ez a rendelet 2014. ............................ hó 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba 
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. Jelen rendelet előírásait a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell, ha az a kérelem kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.

(2) 	
 Ez a rendelet a szabályozási tervvel együtt érvényes.
(3) 	
 Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bucsák Katalin Halek László
jegyző polgármester

Kihírdetve: Pakod, 2014. ……………………........…

/: Bucsák Katalin :/
jegyző
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V. INDOKLÁS

az 1. §-hoz
A módosításokra magasabb szintű jogszabályi változás miatt, illetve kodifikációs szempontok 
szempontok alapján kerül sor.

a 2. §-hoz
A módosításokra magasabb szintű jogszabályi változás miatt kerül sor.

a 3. §-hoz
A módosítás az Önkormányzat eredeti szándékát tükrözi, mely szerint a felhagyott, kedvezőtlen 
tulajdonjogi szerkezettel bíró, egykori majorság rehabilitációját településrendezési eszközökkel, 
illetve az elővásárlás jog sajátos jogintézményével korlátozva kívánta kontrollálni, végső soron 
előmozdítva a terület kedvező hasznosítását. Az övezet szabályozási előírásainak megalkotásával a 
korlátozó rendelkezés aktualitását veszti.

a 4. §-hoz
Az Mk szőlőhegyi kertes övezetben a beépíthető méretű telkeken emelet présházak alapterülete 
több esetben meghaladj a 40 m2-es értéket. A korrekció a kialakult állapothoz igazítást szolgálja.

a 5. §-hoz
A hatályba léptető és deregulációs rendelkezést tartalmazza.

VI.  A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS VÁRHATÓ
HATÁSAINAK BEMUTATÁSA

	
 A szabályozási terv módosításával megtörténik a magasabb szintű jogszabályokhoz 
igazítása. A rehabilitálandó terület szabályozása egyszerre szolgálja  a tervezett fejlesztést, valamint 
az egykori Tölcsány major központi fekvésű területének településképbe illesztett rehabilitációját. A 
szőlőhegyi terület beépíthetőségének korrigálása a tulajdonosok korlátozását enyhíti, miközben a 
szabályozott értékek a magasabb jogszabályokban előírt tartományon belül maradnak.

	
 A szabályozási terv módosítás önkormányzatot terhelő pénzügyi vonatkozásai:
A módosítás hatályba lépését követően az önkormányzatnak a jelenlegi rendezési tervhez képest 
további pénzügyi kötelezettség-vállalása nem keletkezik.
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I V .   M E L L É K L E T

 
 TELEPÜLÉSPOLITIKAI DÖNTÉSEK KIVONATA 

 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KIVONATA

V .   F Ü G G E L É K  ( C D )

 

 HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
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