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TERVEZŐI NIYLATKOZAT – Bocfölde község településrendezési tervének
módosításához
Alulírott településtervező nyilatkozom, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 14.§ alapján a tervezői munka elvégzésére
jogosultsággal rendelkezem. A Magyar Építész Kamara tagja vagyok.
A tervdokumentáció megfelel a magasabb rendű terveknek és jogszabályoknak, így elsősorban:
- a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvénynek;
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény;
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm.rendeletnek;
- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
Korm.rendeletnek;
- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénynek;
- területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.)
MvM rendelet
- Zala Megye közgyűlésének 8/2019.(IX.27.) számú rendeletének Zala Megye területrendezési tervének.

FELELŐS TELEPÜLÉSTERVEZŐ
Káli Marianna
okl. építészmérnök
felsőfokú urbanista szakmérnök
TELEPÜLÉSTERVEZŐ MUNKATÁRS
Barna Erika

Tervezői névjegyzékszám: TT 20-0332

okl. tájépítészmérnök

SZAKÁGI TERVEZŐK
Tóth János László
okl. építőmérnök
településtervezési közlekedési tervező

Tervezői névjegyzékszám: Tkö 20-0183

Ferencz Attila
okl. építőmérnök
településtervezési vízközmű tervező
Tervezői névjegyzékszám: TV 20-0184
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TARTALOMJEGYZÉK – Boncodfölde község településrendezési tervének
módosításához
1

előzmények
1.1.

a településrendezési tervek módosításának programja

1.2.

a hatályos településrendezési tervek ismertetése

1.3.

településrendezési tervek véleményeztetésének és jóváhagyásának eljárása

1.4.

partnerségi egyeztetés szabályai

1.5.

előzetes tájékoztatási szakasz
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

2.

környezetalakítási terv
2.1.

a változtatással érintett terület, a hatályos szabályozás, a változtatás programjának,
valamint ezek összefüggéseinek ismertetése

2.2.

a településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek
ismertetése

2.3.

területi mérleg és biológiai aktivitásérték változása
JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

3.

határozattervezet a településszerkezeti terv módosítására

4.

rendelettervezet a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítására
MELLÉKLETEK

1.

önkormányzati főépítész feljegyzése

2.

Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal történt egyeztetés jegyzőkönyve

3.

adótorony építési engedélyének határozata

4.

előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett államigazgatási vélemények

5.

partnerségi egyeztetés jegyzőkönyve

6.

partnerségi vélemény

VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

3

BONCODFÖLDE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

2022. JANUÁR

1. ELŐZMÉNYEK
1.1. a településrendezési tervek módosításának programja
Boncodfölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. augusztus 6-án határozatban
döntött arról, hogy kezdeményezi a településrendezési terveinek felülvizsgálatát az alábbiak
szerint:

VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

4

BONCODFÖLDE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

2022. JANUÁR

A módosítással érintett területek az alábbi térképen láthatók:

8

9

Tervezési program:
1. A temetőtől délre a település déli, magasabban fekvő részén lévő szántóföldek, vízgyűjtő
területek vizsgálata, a szükséges megoldások felvázolásával és ezzel összefüggésben a
szabályozási terv igény szerinti módosítása. A Petőfi utca megfelelő méretűre szélesítése,
mely lehetőséget biztosít a szükséges közművesítési beavatkozások kialakításához.
2. Petőfi utca kiszabályozása, Hottó irányába települési összekötő út létrehozása.
3. A Panoráma utca déli oldalán a hatályos szabályozási terv szerinti telekosztások nyugati
részének újragondolása szükséges az észak-dél irányú Panoráma utca továbbvezetésével és
a területtől nyugatra lévő Petőfi utcára való kivezetésével.
4. A belterület északi részén a belterület határa és a Zala-folyó között található Apacstanya
és tőle keletre lévő lakóépület és mesterséges tavak feltárásához szükséges út kialakítása. A
híd kihasználása érdekében és a szórványosan kialakult lakóterületek belterülethez
kapcsolódásának lehetőségét megteremtve tervezett egy úthálózat kiszabályozása, mely a
kialakult beépítéseket és táji elemeket figyelembe veszi. A közművek elhelyezkedésével
szinkronban az Ady utcáról nyugati irányba kanyarodva tervezett egy új utca
kiszabályozása a Zala-folyóig.
5. A 038/1 hrsz.-ú általános mezőgazdasági területen övezetmódosítás szükséges, mely
lehetővé teszi egy napelem park beruházás megvalósítását.
6. A 799 hrsz.-ú Mk jelű kertes mezőgazdasági területen a szabályozás módosítása szükséges
a területen tervezett beruházás megvalósíthatósága érdekében, melynek során egy
VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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adótorony elhelyezése a cél. A módosítás során a 799 hrsz.-ú telek útkapcsolatát is ki kell
alakítani.
7. A Dózsa György utca északi oldalán a Jánosképi utcától Ny-ra lévő lakóterületi fejlesztési
terület övezetének, valamint a hatályos szabályozási terv szerinti telekosztásának és
úthálózatának felülvizsgálata.
8. A település belterületének északi részén a 4. és 7. pontban megfogalmazott módosítási
igényekkel összefüggésben – azokat összekötve - egy út területének kiszabályozása, mely a
belterület északi határát kijelöli és egy elkerülő útként működhet.
9. A Dózsa György utcától délre, a Petőfi és József Attila utcák közötti részen lévő
lakóterületen a falusias lakóterület felülvizsgálata, kertvárosias lakóterület kijelölése.
Az előzetes tájékoztatási szakaszban először, 2021 márciusában az első 7 módosítási pont
szerepelt, később az Önkormányzat két újabb módosítási szándékot vetett fel, melyekkel
kapcsolatosan egy újabb előzetes tájékoztatás indult, emiatt az államigazgatási szervek kétszer
küldtek előzetes adatszolgáltatást és véleményt a terv módosítására vonatkozóan. (A beérkezett
vélemények a dokumentáció 4. mellékletében találhatóak.)
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1.2. a hatályos településrendezési tervek ismertetése
Boncodfölde Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a hatályos településszerkezeti tervet
2005-ben fogadta el a Vámosi és társa Építész Iroda Bt. tervei alapján.
A település helyi építési szabályzatát, szabályozási tervét 2005-ben készítette a Vámosi és társa
Építész Iroda, melyet a 7/2005. (IX.20.) önkormányzati rendelettel hagytak jóvá. A helyi építési
szabályzatot 2009-ben az AOD Építész és Grafikus Iroda Kft. módosította, a módosítást a 8/2009.
(VIII.11.) önkormányzati rendelettel fogadták el. A helyi építési szabályzat szövegét hatályon kívül
helyezte a 8/2016. (VIII.23.) önkormányzati rendelet, azonban a rendelet mellékleteként a
szabályozási terv az eredeti 2005-ös tervlapok szerint változatlanul megmaradt.
A hatályban lévő településszerkezeti és szabályozási tervek jegyzékét az alábbiakban mellékelt
táblázatban összegeztük. A helyi építési szabályzat szövege az njt.hu oldalon elérhető.
Boncodfölde község hatályos településrendezési tervei:
I.
II.

Szabályozási terv műszaki leírása
Tervek
R-00
Átnézeti közlekedési terv
R-01
Településszerkezeti terv
R-02
Szabályozási terv
R-02/a
Jelmagyarázat R-02 tervhez
R-03
Külterületi szabályozási terv
R-03/a
Jelmagyarázat R-03 tervhez
R-04 (1,2)
Kertes mezőgazdasági terület szabályozási terv
R-05
Közlekedési javaslat
R-05/a
Mintakeresztszelvények
R-06
Közműellátási javaslat I. (víz, csapadékvíz)
R-07
Közműellátási javaslat II. (gáz)
R-08
Közműellátási javaslat III. (szennyvíz)
R-09
Villamos-energia ellátási és hírközlési javaslat
R-10
Tájrendezési és környezetalakítási javaslat
R-10/a
Jelmagyarázat R-10 tervhez

1.3. településrendezési
eljárása

tervek

véleményeztetésének

és

jóváhagyásának

A településrendezési tervek módosításának véleményezési és jóváhagyási eljárása a 314/2012.
(XI.08.) kormányrendelet 36.§ szerinti „teljes eljárás” keretében történik.

1.4. partnerségi egyeztetés szabályai
Boncodfölde Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 11/2017. (XII.13.) önkormányzati
rendelettel fogadta el a partnerségi egyeztetés szabályait.
A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 29/A. § (2)
bekezdésének megfelelően az önkormányzat közterületen elhelyezett hirdetmény útján, a helyi
lapban és az önkormányzati honlapon tájékoztatja a lakosságot, szervezeteket, érdekképviseleti
szerveket és teremti meg azok véleménynyilvánítási lehetőségét (partnerségi egyeztetésről szóló
jegyzőkönyv az 5. mellékletben).
Németh Ferenc lakostól érkezett be egy partnerségi vélemény, mely a tervdokumentáció 6.
mellékletét képezi.
VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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1.5. előzetes tájékoztatási szakasz
1.5.1. államigazgatási szervek véleményei – összefoglaló táblázat
véleményezési
szakasz
részt vett:
2021. 03.31.
2021.10.25.

állami főépítészi hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal
megyei kormányhivatal
környezetvédelmi és
természetvédelmi hatáskörben
eljáró járási hivatala

Zala Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítészi Iroda
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Pf.227.
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási
Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.

3.

nemzeti park igazgatóság

Balaton–felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

részt vett:
2021. 04. 01.
2021.10.18.

4.

területi vízvédelmi hatóság

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

nem vett részt

5.

területi vízügyi hatóság

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Pf.52.

6.

területi vízügyi igazgatási szerv

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Pf.52.

1.

2.

7.
8.

fővárosi és megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
népegészségügyi hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal
fővárosi és megyei
kormányhivatal közlekedési
hatósági hatáskörében eljáró
megyeszékhely szerinti járási
(fővárosi kerületi) hivatala

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 54.
Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.

részt vett:
2021. 03.
2021.10.

részt vett:
2021. 04. 07.
2021.10.19.
részt vett:
2021. 04. 07.
2021.10.19.
részt vett:
2021. 03.
részt vett:
2021.10.

Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi Osztály 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 101/a.

részt vett:
2021. 04. 12.
2021.10.29.

fővárosi és megyei
kormányhivatal örökségvédelmi
10.
hatáskörében eljáró járási
(fővárosi kerületi) hivatala

Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi,
Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre u. 17.

részt vett:
2021. 04.
2021.10.

ingatlanügyi hatáskörben eljáró
11. fővárosi és megyei
kormányhivatal

Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39.

részt vett:
2021. 03. 25.

megyei kormányhivatal
12. erdészeti hatáskörében eljáró
járási hivatala

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási
Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Erdészeti Osztály
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 36.

13. honvédelmért felelős miniszter

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
1135 Budapest, Lehel u. 35-37.

9.

14.

fővárosi és megyei rendőrfőkapitányság

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
8900 Zalaegerszeg, Balatoni. u. 4.

VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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bányafelügyeleti hatáskörében
15.
eljáró megyei kormányhivatal

16.

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala

Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési,
Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály
7623 Pécs, József Attila u. 5. Pf.61.
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala
Pécsi Hatósági Iroda 7624 Pécs, Alkotmány u. 53.
7602 Pf.459

az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.)
kormányrendelet alapján megkérdezett államigazgatási szervek a környezeti vizsgálat
lefolytatásának szükségességéről
Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály

2.

környezetvédelmi hatóság

3.

nemzeti park igazgatóság és a
természetvédelmi hatóság

Balaton–felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8.

közegészségügyi hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal.

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály

4.
a vízvédelmi és vízügyi hatóság
5.
1.

az állami főépítészi
hatáskörében eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatal

12.

erdészeti feladatkörében eljáró
megyei kormányhivatal

17.

talajvédelmi feladatkörében
eljáró megyei kormányhivatal

a földvédelmi feladatkörében
11. eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal
a bányafelügyeleti
15. hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
7.

2022. JANUÁR

részt vett:
2021. 03.
2021.10.
részt vett:
2021. 03. 25.
környezeti vizsgálat
szükségességéről
nyilatkozat

nem nyilatkozott még
(szükséges)
nem szükséges
(egyeztetést
követően)
nem nyilatkozott

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

nem nyilatkozott

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

nem nyilatkozott

Zala Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítészi Iroda

nem szükséges

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási
Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Erdészeti Osztály
Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Növény- és talajvédelmi
Osztály

nem szükséges

Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési,
Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály

a megyei, fővárosi
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
katasztrófavédelmi igazgatóság

nem szükséges

nem szükséges

nem szükséges

nem szükséges

A környezeti vizsgálat lefolytatásáról szóló nyilatkozatokban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatósága egyedüliként jelezte, hogy a környezeti vizsgálat a várható környezeti hatások miatt
szükséges. A nyilatkozattal kapcsolatosan helyszíni egyeztetést tartottunk, mely egyeztetésről
emlékeztető készült a jelenlévők aláírásával. Az emlékeztető, jegyzőkönyv a dokumentáció 2.
mellékletében megtalálható. Az egyeztetésen megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a
környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges.
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1.5.2. az államigazgatási szervektől beérkezett információk összegzése
Zala Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda
Az Állami Főépítész az általános jogszabályokra és előírásokra vonatkozóan felhívta a figyelmet.
Az általános előírásokon túl a módosítási pontokra vonatkozóan az alábbi észrevételeket tette:
II. A módosítási pontokra vonatkozó további észrevételek:
18. A Zmtrt. alapján a 4. számú módosítási pont területét érinti az ökológiai folyosó övezete.
A területen tervezett úthálózat kialakításánál kérem, vegyék figyelembe a Matrt. 26. §-ában
foglalt előírásokat és a Zala Megyei Közgyűlés 39/2019.(IX.26.) KH számú határozat
(továbbiakban: KH) IV. fejezetében foglalt ajánlásokat, amelyek alapján a közlekedési
hálózat elemeinek nyomvonala a természetes élőhelyek fennmaradását és az ökológiai
kapcsolatok működését nem veszélyeztetheti. A fentiek biztosítása érdekében a megalapozó
és alátámasztó dokumentációban vizsgálni szükséges az érintett területen található
természetes élőhelyeket.
19. A Zmtrt. alapján valamennyi módosítási pont területét érinti a tájképvédelmi terület
övezete. A módosítás során kérem, fordítsanak kiemelt figyelmet az MVMr. 4. §-ában foglalt
előírásokra és a KH IV. fejezetében foglalt ajánlásokra, amelyek alapján biztosítani kell a
tájképi egységet, a hagyományos tájhasználat fennmaradását, valamint a tájba illesztést. A
fentiek biztosítása érdekében az alátámasztó dokumentációban vizsgálni szükséges a
tervezett módosítások tájképre gyakorolt hatását.
20. A KH tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó ajánlásai alapján a toronyszerű
építmények elhelyezésére az övezeten kívül kell területet kijelölni. Boncodfölde Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 5/2018.(VII.19.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Tkr.) 2. melléklete – a korábbi megyei terv szerinti
megnevezéssel összhangban – tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területként
jelöli ugyanezt az övezetet. A Tkr. 13. § (2) bekezdése alapján a területen adótorony nem
létesíthető. A fentiek alapján kérem felülvizsgálni a 6. számú módosításban nevezet adótorony
tervezett helyszínét.
A tájékoztatóban ismertetett módosítások következtében az épített környezet védelmére
kiterjedően jelentős környezeti hatás nem várható. A terv alátámasztó munkarészéhez
környezeti értékelés elkészítését nem tartom szükségesnek, azonban a tájképvédelmi terület
övezetének érintettsége miatt az alátámasztó dokumentációban vizsgálni szükséges a
tervezett módosítások tájképre gyakorolt hatását.
A 8. módosítási pont tekintetében az új út kiszabályozásánál kérem, vegyék figyelembe az
ökológiai folyosó övezetére és a tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó területrendezési
követelményeket. A közlekedési útvonalak a természetes élőhelyek fennmaradását és az
ökológiai kapcsolatok működését nem veszélyeztethetik, továbbá biztosítani kell a tájképi
egységet, a hagyományos tájhasználat fennmaradását, valamint a tájba illesztést.
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
A 4. számú módosításban foglaltak – mivel Natura 2000 területet is igénybe vehet – a
véleményezési szakaszban benyújtandó alátámasztó javaslatnak településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 3. melléklet 17. pontja szerint természetvédelmi munkarészt is tartalmaznia kell.
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Az elkerülő út nyomvonalát lehetőleg úgy kell kijelölni, hogy Natura 2000 területet, valamint
Nemzeti Ökológiai Hálózat területeit ne érintse.
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Az Igazgatóság előzetes véleményében ismertette a figyelembe veendő jogszabályokat és
irányelveket. A rendelkezésükre álló adatokat megküldték, a Natura2000 védettségű területek
listáját, az országos ökológiai övezetek és a tájképvédelmi terület digitális lehatárolását.
A felülvizsgálatra adott előzetes véleményében jelezték, hogy a 4. módosítási pontban szereplő
területek nyilvántartásuk szerint a tájképvédelmi terület része, valamint érintett az ökológiai folyosó
övezetével és a Natura 2000 védőövezettel.
A 6. módosítási pontban szereplő 799 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban jelezték, hogy az érintett a
tájképvédelmi területtel. Az ingatlanon tervezett adótorony telepítése a tájképvédelmi előírásokkal
nem összeegyeztethető véleményük szerint, valamint a község településképének védelméről szóló
önkormányzati rendelet 13.§-a szerint sem lehetséges az adótorony elhelyezése. Az adótorony
elhelyezésére vonatkozóan alternatív helyszínek kijelölését javasolják.
Az Igazgatóság a 4. és a 6. módosítási pontokhoz kapcsolódó észrevételei miatt környezeti
vizsgálat lefolytatását tartja szükségesnek.
A 2. mellékletben szereplő emlékeztető, jegyzőkönyv alapján a helyszíni egyeztetésen a környezeti
vizsgálat lefolytatásának szükségességére vonatkozó igényét, észrevételét a Nemzeti Park
visszavonta.
Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nagyvízi meder; Belvíz érintettség:
Nyilvántartásaink szerint Boncodfölde község közigazgatási területe a 74/2014. (XII.23.) BM
rendeletben felsorolt folyószakaszokhoz rendelt nagyvízi mederrel nem érintett, és belvízzel
sem veszélyeztetett.
Vízminőségvédelmi övezet:
Boncodfölde település közigazgatási területe teljes egészében rajta van az országos
vízminőségvédelmi övezeten.
Vízgyűjtőgazdálkodási területek:
Felszíni víz vonatkozásában a Zala alegységet érinti, felszín alatti víztestek közül érinti az
sp.4.1.1 Zala vízgyűjtő sekély porózus víztestet, a p.4.1.1 Zala vízgyűjtő porózus víztestet, a
pt.3.1 Délnyugat-dunántúl porózus termál víztestet ill., a kt.4.1 nyugat dunántúli termálkarszt
víztestet.
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Az Igazgatóság ismertette a hatáskörükbe tartozó követelményeket és mellékletben megküldte
Boncodfölde település veszélyeztetettsége, és katasztrófa kockázati besorolására vonatkozó
adatokat. Az adatok alapján Boncodfölde a III. veszélyeztetettségi kategóriába tartozik.
Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A Főosztály ismertette a vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.
Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Útügyi Osztály
Az Útügyi Osztály ismertette a szakterületüket érintő jogszabályokat és előírásokat.
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Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály véleménye alapján a megkeresésben vázolt
változtatások a jelenleg rendelkezésre álló adatok és a közhiteles nyilvántartásban foglaltak
szerint régészeti lelőhelyet, védett műemléki ingatlant vagy műemléki területet nem érint, ezért a
tervezett tevékenység örökségvédelmi érdeket nem sért.
októberi vélemény:
A Zala Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatósága a Boncodfölde településrendezési
tervének felülvizsgálata tárgyában történt megkeresésre vonatkozó 2021. április 21-én kelt
ZA/201/542-4/2021 sz. tájékoztatásában és a csatolt adatszolgáltatásban foglaltakat a
továbbiakban is fenntartja azzal a kiegészítéssel, hogy a 8. és 9. pontban vázolt változtatások
esetében is szükséges az örökségvédelmi hatásvizsgálat elvégzése.
A megkeresésben vázolt változtatások a jelenleg rendelkezésre álló adatok és a közhiteles
nyilvántartásban foglaltak szerint régészeti lelőhelyet, védett műemléki ingatlant és műemléki
területet érintenek.
Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály munkatársával, Farka Zsuzsannával történt egyeztetés
során megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a tervezett módosítások csak az érintett
telkek területei miatt érintenek örökségvédelmi érdekeket, azonban a valós módosítások az
örökségvédelmi elemeket nem befolyásolják. Így az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése
nem szükséges, Farkas Zsuzsanna kérte, hogy az alátámasztó munkarésznél az
örökségvédelemre is térjünk ki a tervdokumentációban.
Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
A Földhivatali Osztály adatszolgáltatásként megküldte a település törzskönyvét, mely segítséget
nyújt az átlagosnál jobb minőségű termőföldek védelméhez.
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály Erdészeti Osztály
Az Erdészeti Osztály a településrendezési eszközök módosításához az Országos Erdőállomány
Adattárban nyilvántartott, erdőtervezett erdők, szabad rendelkezésű erdők elhelyezkedését és
rendeltetését, ill. a kiváló termőhelyi adottságú erdők digitális állományát megküldték. Mivel a
tervezett módosítások erdőterületeket nem érintenek, azokkal kapcsolatosan kifogást nem emeltek.
Honvédelmi Minisztérium
A minisztérium véleményében kifogást nem emel.
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
A Rendőr- Főkapitányság véleményében észrevételt nem tett.
Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály
A változtatásokkal érintetté váló földrészletek az aktuális nyilvántartások szerint nem
tartoznak ásványvagyon gazdálkodási övezethez, hiszen nem szerepelnek az Állami Ásványi
Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban, továbbá földtani
veszélyforrások területének övezetén kívüli találhatók. A település igazgatási területére
jellemző geológiai viszonyok és az aktuális morfológiai jellemzők ismeretében eldönthető volt,
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hogy a változtatási szándékkal érintetté váló ingatlanok jövőbeni – jelenlegitől eltérő –
területhasználatát nem akadályozhatják a helyi építésföldtani adottságok, vagy
ásványvagyon védelmi szempontok. A település igazgatási területén összefüggő elterjedésben
megtalálható laza üledékek az előzetesen várható hatásokat számottevő szerkezeti
átrendeződés és minőségi változás nélkül hosszú távon tartósan elviselik. A tervezett
változtatások helyszíneire vonatkozóan nem ismeretek olyan helyi adottságok, korábbi
területhasználatok és napjainkban érvényesülő olyan folyamatok, amelyek akadályozhatnák
a módosítási szándékok megvalósítását. A Bányafelügyelet részéről megállapítást nyert, hogy
a hatályos településrendezési eszközök tervezett módosításával gazdaságföldtani érdekek
nem sérülnek, földtani veszélyforrások nem aktivizálódhatnak, így nincs szükség földtan és
ásványvagyon védelmet szolgáló külön vagy egyedi előírások megfogalmazására.
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2. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV
2.1. a változtatással érintett terület, a hatályos szabályozás, a változtatás
programjának, valamint ezek összefüggéseinek ismertetése
2.1.1. A Petőfi Sándor utca útszabályozásának felülvizsgálata, közműterület kijelölése a
település vízelvezetési problémáinak figyelembevételével
tervezési program
Boncodfölde belterülete a település egykori zártkerti, magasabban fekvő területeinek „tövében”, a
dombok alján alakult ki. Az esőzések alkalmával a dombokról lezúduló nagy mennyiségű víz a
Petőfi Sándor utcán keresztül jut be a település lakott részére. A Petőfi Sándor utca nyugati oldalán
található temetőt, annak telkét a lezúduló víztömeg erodálja a horhos felől. A cél egy közmű övezet
kiszabályozása, melyen a későbbiekben egy záportározó kialakítható, mely a nagy mennyiségű
csapadékot késleltetve tudja továbbengedni a belterület irányába, elkerülve ezzel a
csatornahálózat túlterhelését.
jelenlegi szabályozás

belterületi szabályozási tervlap részlet (R-02)

A hatályos szabályozási terven a Petőfi Sándor utca belterületi szakasza a temető környezetében
10 méter szélességűre szabályozott, a temetőtől északabbra 16 méter szélességű legalább, a
templom környezetében kiszélesedik. A temető telke beépítésre szánt különleges temető területként
szabályozott. A belterülettől délre lévő terület a külterületi szabályozási tervlapon látható.
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külterületi szabályozási
tervlap részlet (R-03)

A temetőtől délre lévő külterületi szántó területek Má jelű általános mezőgazdasági övezetként
szabályozottak. A Petőfi utca déli, külterületi szakasza nem szabályozott a hatályos tervekben.

településszerkezeti
tervlap részlet (R-01)

tervezett módosítás
A tervezett módosítás során egy záportározó kijelölése a feladat, mely a dombokról a lakóterület
irányába lezúduló vizet biztonságosan késlelteti, megvédve ezzel a lakóterületeket. A záportározó
a 036/17 hrsz.-ú telken kerül kialakításra. A záportározó mellett egy övárok is kialakításra kerül a
lakóterületektől délre. A kialakítására vonatkozó közművesítési alátámasztó munkarész a 2.1.10.
fejezetben kerül részletezésre. A záportározó és az övárok kijelölésén túl a Petőfi utca további
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szabályozása nem szükséges. A Petőfi utcában a meglévő kétoldali árkok folyamatos
karbantartása fontos.
A záportározó V jelű vízgazdálkodási területként kerül szabályozásra, ami miatt a rendelet
kiegészítése szükséges az alábbiak szerint:
EGYÉB TERÜLET
10. §
(1)
A V jelű vízgazdálkodási egyéb terület a Zala folyó és holtágai, Hagyárosi patak medre és
partja, a záportározó a 036/17 hrsz.-ú telken és a tőle délre lévő övárok.
(2) A területen és az ártéren belül csak vízkárelhárítási építmények helyezhetők el.
(3)
A vízfolyások védőtávolsága külterületen 50 m, ezen belül csak vízek működtetésével
kapcsolatos építmények helyezhetők el.

KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT
jelenlegi állapot ismertetése
A tervezési terület Boncodfölde község közigazgatási területén található, a lakott településrésztől
délre, a kül-, és belterület határán. A módosítással közvetlenül a Petőfi Sándor utca északi szakasza,
továbbá az Újhegyi utca (037 hrsz.) érintettek, amelyek önkormányzati tulajdonú közúthálózati
elemek — kezelőjük Boncodfölde Község Önkormányzata. A Petőfi Sándor utca kiépített aszfalt
illetve beton burkolattal rendelkezik belterületen egyoldali családi házas beépítéssel, külterületi
szakasza horhos kialakítású. A 037 helyrajzi számú út nem kiépített, tulajdonképpen teljes hosszon
földútként funkcionál. Jelenleg a környezete beépítetlen, az út mezőgazdasági területeket tár fel.
Hálózati szerepkörüket tekintve a Petőfi Sándor utca kiszolgáló út – lakóutca, külterületi szakasza –
a 037 hrsz.-ú úttal egyetemben — mezőgazdasági út.
Az útszakaszok forgalma a vizsgált területen jelenleg elhanyagolható, a néhány lakóingatlan
célforgalmára, valamint a mezőgazdasági területek időszakos járműforgalmára korlátozódik.

Tervezési
utca

terület

a célterület közlekedési infrastruktúra adottságai (KIRA)
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Tervezési terület
utca

A tervezési terület közlekedési-infrastruktúra adottságai (légi fotó)
jelenlegi útszabályozás ismertetése
A célterület környezetében a hatályos szerkezeti és szabályozási terv a meglévő úthálózati elemek
strukturális és területi bővítését is előirányozza. A Petőfi Sándor utca déli részének jelenlegi 10-13m
széles telkét további bővítés nem szabályozza, viszont 037 hrsz.-ú út egységesen 16m-re kerül
szélesítésre. Utóbbi oka, az út funkciójának változása (részletesen lásd 2.1.2. pontban), valamint a
környezet övezeti besorolásának, illetve az úthálózat új lakóterület kapcsán tett kiterjesztésének
növekedése. Az Újhegyi utcától keletre lévő mezőgazdasági területek ugyanis lakóterületi fejlesztési
területek, új építési telkekkel, valamint tervezett új úthálózattal.

kivágat a hatályos szabályozási tervből
VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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felülvizsgálati kérelemre adott tervezői javaslat
A Petőfi Sándor utca és környezetének csapadékvíz-elvezetési probléma-kezelése kapcsán az
útterületek (hatályos TrT-ben szereplő) további bővítése nem szükséges. Az utak oldalárkait a
lefolyás késleltetésére tervezett záportározó kapacitásához igazodva kell kialakítani. Ezek a közúti
oldalárkok a közlekedési területsávokban elhelyezhetőek.
A Petőfi Sándor utca belterületi szakasza az Újhegyi utcától délre 5 db lakóingatlant tár fel,
amelyek kiszolgálásához az út jelenlegi keresztmetszeti paraméterei megfelelőek, annak bővítését
nem tartjuk szükségesnek.
A 037 hrsz.-ú út (Újhegyi utca) távlati hálózati funkcióját tekintve településközi összekötő út,
belterületi szakasza kiszolgáló út, lakóutca. A korábbiakban megadott 16m-es teleksáv szélességet
elegendőnek tartjuk egyetemben csatlakozó lakóövezeti fejlesztési területek kiszolgáló útjainak
szélességével. A felülvizsgálat során a szabályozási vonalakat a kialakult telekadottságokhoz
igazítottuk, ami csupán kismértékű korrekciót jelent.

javaslat az érintett útszakaszok mintakeresztszelvényi kialakítására
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tervezett szabályozás

tervezett településszerkezeti terv
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2.1.2. – Településközi összekötőút kijelölése Hottó irányába
tervezési program
Boncodfölde település dél-keleti szomszédja Hottó, azonban a két település között jelenleg közúti
kapcsolat nem létezik, Boncodfölde irányából Hottó csak mezőgazdasági úton, földúton közelíthető
meg. A két település között megfelelő nyomvonalon egy településközi összekötőút kijelölése
tervezett.
jelenlegi szabályozás
A hatályos településrendezési terv jelöl összekötő utat a két település között. Ez az út az Új-hegyre
vezető József Attila utca nyomvonalán került kiszabályozásra. Az út nyomvonala az alábbi
településszerkezeti terv részleten látható:

településszerkezeti terv részlet (R-01)

A hatályos szabályozási terv a hegyre vezető utat - mely sok helyen szűk, magas partfalú
horhosban helyezkedik el – 10 méteres szabályozási szélességgel jelöli. Nem szerencsés ez a
szabályozás amiatt, hogy az nagyon sok (az összes szomszédos) zártkerti ingatlant érint, így abban
az esetben, ha ezeken az ingatlanokon bármilyen építési tevékenységet szeretnének folytatni, ami
engedélyköteles, akkor a szabályozási terv szerinti telekállapotot ki kell alakítani, az út területét le
kell választani, ami plusz költséget jelent. Ennek az útnak a megvalósítása ebben a telekstruktúrában
nagyon nehezen megvalósítható. Nehezítik a megvalósítást az út meglévő táji, természeti
adottságai, domborzata is. A közigazgatási határnál az út átlépési pontja megfelelő helyen van, a
Hottóhoz való csatlakozás ezen a ponton megfelelő, Hottó településszerkezeti tervével szinkronban
van.
VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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kertes mezőgazdasági terület szabályozási terv részlet (R-04/2)

tervezett módosítás
A hatályos településrendezési tervben szereplő nyomvonal helyett szerencsésebb a Petőfi Sándor
utca folytatását, annak dél-keleti leágazását (hrsz.: 037) kijelölni, ugyanis ez a nyomvonal szántú
művelésű általános mezőgazdasági területek között húzódik, mely területek a zártkerti területekhez
képest sokkal nagyobb méretűek, így kevesebb telket érint az útszabályozás. Az út domborzati
adottságai is kedvezőbbek.

KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT
jelenlegi állapot ismertetése
A tervezési terület alapvetően Boncodfölde község közigazgatási területén található, a lakott
településrésztől délre, a belterület határától Hottó irányába külterületen. A módosítással közvetlenül
az Újhegyi utca, illetve a déli, dél-keleti meghosszabbítása (037 hrsz.) érintettek. A 037 helyrajzi
számú út nyomvonal folytonossággal teremt kapcsolatot a belterület, illetve a települési
közigazgatási határ között. Az út önkormányzati tulajdonban van, kezelője Boncodfölde Község
VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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Önkormányzata. Az útszakasz nem kiépített, tulajdonképpen teljes hosszon földútként funkcionál.
Jelenleg a környezete beépítetlen, az út mezőgazdasági területeket tár fel. Hálózati szerepkörét
tekintve külterületi mezőgazdasági út.
Az útszakasz forgalma a vizsgált területen jelenleg elhanyagolható, tulajdonképpen a
mezőgazdasági területek időszakos járműforgalmára korlátozódik.
Az út déli továbbvezetése Hottó településen a Mihályfai utcához csatlakozik, azonban a szomszéd
község külterületén sincs szilárd burkolattal kiépítve.
A két település között kiépített közvetlen közúti kapcsolat jelenleg nincs, megfelelő szolgáltatási
szinten az átközlekedés kizárólag az állami mellékúthálózaton keresztül — Teskánd érintésével —
lehetséges csupán.

Tervezési terület

a célterület közlekedési infrastruktúra adottságai (KIRA)
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Újhegyi utca

Tervezési terület

Mihályfai utca

A tervezési terület közlekedési-infrastruktúra adottságai (légi fotó)
jelenlegi útszabályozás ismertetése
A hatályos szerkezeti és szabályozási terv a két település között a közvetlen közúti kapcsolat
hiányát új településközi összekötő úttal oldotta meg, amelynek Boncodföldét érintő szakasza a
József Attila utca déli meghosszabbításaként, zártkerteken áthaladó nyomvonal. A közlekedési
kapcsolat megfelelő szintű megvalósítását a domborzati és a kialakult épített és tulajdonjogi
környezet erősen korlátozza (szűk, mély horhosok, zártkerti művelésű határoló ingatlanok). A
funkcióváltás kapcsán a szabályozási szélesség a hatályos tervben egységesen 16m.
A 037 hrsz.-ú út belterületi szakasza
szintén egységesen 16m-re kerül
szélesítésre a hatályos tervben,
külterületi szakasza egészen a
település közigazgatási határáig
mezőgazdasági külterületi útként,
10m szélességgel szabályozott.
Hottó közigazgatási határán az
átlépési pont tulajdonképpen a József
Attila
utca
déli
irányú
meghosszabbításának, valamint a 037
helyrajzi
számú
útnak
a
metszéspontjában található.
kivágat a hatályos szerkezeti tervből
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felülvizsgálati kérelemre adott tervezői javaslat
Boncodfölde és Hottó települések között a közvetlen közúti kapcsolat megteremtése célszerű és
indokolt. A megfelelő szolgáltatási szinttel és arányos gazdaságossági megvalósíthatósággal a
hatályos tervben szereplő nyomvonalat javasoljuk áthelyezni a József Attila utca tengelyétől
nyugatabbra, az Újhegyi utca (Petőfi Sándor utca) tengelybe. Az Újhegyi utca dél-keleti
meghosszabbításával, alapvetően a 037 hrsz.-ú külterületi út nyomvonalát felhasználva a
településközi összekötő út jóval kedvezőbb műszaki paraméterekkel, továbbá kisebb műszaki és
tulajdonjogi beavatkozásokkal megvalósítható.
A 037 hrsz.-ú út (Újhegyi utca) belterületi szakasza kiszolgáló út, lakóutca. A korábbiakban
megadott 16m-es teleksáv szélességet elegendőnek tartjuk, a további külterületi szakaszt egészen a
közigazgatási határig pedig egységesen 16m-ben határoztuk meg. A felülvizsgálat során a
szabályozási vonalakat igyekeztünk a kialakult telekadottságokhoz igazítani.
Az út hottói külterületi úthoz való kapcsolódási pontja változatlan marad.

Újhegyi utca

Eredeti nyomvonal
Javasolt nyomvonal

Hottói útszakasz

Mihályfai utca

A településközi összekötő út nyomvonalának javasolt módosítása
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javaslat az érintett útszakaszok mintakeresztszelvényi kialakítására
KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT
VÍZELLÁTÁS
A tervezett szabályozás során vízigények a területen nem várhatóak, így ivóvízellátást biztosító
vezeték kiépítése szükségtelen.
SZENNYVÍZELVEZETÉS
Miután vízhasználattal nem jár a célzott szabályozás, szennyvízelvezetésről itt gondoskodni nem
szükséges.
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS
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A 2.1.1. és 2.1.3. pontoknál javasolt záportározó fogadja majd a – hozzá tartozó/hozzá
kapcsolható – vízgyűjtő területről lefolyó csapadékvizeket, így az út északi irányba lejtő
szakaszáról idefolyó csapadékvizeket is. A záportározóba tehát egyrészt a korábbi fejezettel
kapcsolatosan említett övárok, másrészt a 037 hrsz.-ú, Új-hegy út csapadékvizének elvezetését
biztosító nyílt árok szállítja a lefolyó vizeket.
A tározó térfogatát tehát az előzőek alapján – részletes, a vonatkozó előírásoknak megfelelő
módszerrel végzett hidrológiai számításokkal – szükséges meghatározni. A vízgyűjtő terület
hozzávetőlegesen 15 ha.
FÖLDGÁZELLÁTÁS
A tervezett szabályozás során földgázigények a területen nem várhatóak, így az elosztóhálózat
bővítése ebben az irányban szükségtelen.
tervezett szabályozás

tervezett településszerkezeti terv
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2.1.3. – A Panoráma utcától délre tervezett új lakóterület telekosztásának újragondolása a
vízelvezetési szempontok figyelembevételével
2.1.9. - A Dózsa György utcától délre, a Petőfi és József Attila utcák közötti részen lévő
lakóterületen a falusias lakóterület felülvizsgálata, kertvárosias lakóterület kijelölése
tervezési program
A Panoráma utcától délre lévő új lakóterület keleti részén lévő telekosztás már megvalósult. A
fejlesztési terület nyugati részén lévő telkek újragondolása szükséges a vízelvezetési szempontok
figyelembevételével, mely hangsúlyt helyez arra, hogy a déli, magasabban fekvő szántó
területekről érkező csapadékvíz késleltetésre kerüljön.

jelenlegi szabályozás
A hatályos szabályozási terv jelöli a terület javasolt telekosztását, melynek egy része térképileg
már meg is valósult. A területet egy a Panoráma utcával párhuzamos új utca tárja fel, melynek keleti
végén egy forduló került kialakításra a domborzati viszonyok miatt, ugyanis ez a terület nem
köthető össze a József Attila utcával a szintkülönbség miatt. A József Attila utca ezen szakaszán egy
magas falú horhos található, így a két utca között közvetlen kapcsolat nincs.
A Petőfi utca és József Attila utcák közötti lakóterület falusias lakóterületként szabályozott, ahogy a
településen mindenütt falusias lakóterületek vannak.
Az új feltáró utca nyugati része a Petőfi utcáról leágazó 037 hrsz.-ú utcára csatlakozik. Az utca a
hatályos terv szerint 16 méter szélességűre szabályozott, mely szélesség térképileg ki is alakult a
keleti részen. A feltáró utca északi és déli oldalán lévő telkek Lf-2 jelű falusias lakóövezetként
szabályozottak, mely övezetben a beépítési mód szabadon álló. A szabályozási terv készítése óta
az utca két oldalán „irányadó telekosztással” jelölt 11-11 helyett 10-10 telek alakult ki, körülbelül
1000 m2-es (25x40 méter) mérettel. A fejlesztési terület nyugati felén egyelőre telekalakítás nem
történt, sem az út területe, sem a lakótelkek nem alakultak ki.
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hatályos szabályozási terv részlet (R-02 belterületi szabályozási tervlap)

hatályos településszerkezeti terv részlet (R-01 tervlap)
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tervezett módosítás
A terület nyugati részének telekosztását a keleti részen megvalósult telekméretekkel szinkronban
szükséges módosítani. Mivel a teljes lakóterület feltárása két ponton történhet és az északi pont,
mely a Panoráma utcáról kapcsolódik jelenleg nem kiépített út - az alaptérképen jelölt, térképezett,
azonban a valóságban csak egy füves terület - így a fejlesztési területet a nyugati oldalon célszerű
feltárni és a fejlesztést ezen a részen javasolt elkezdeni, ahol az útkapcsolat ma is kiépített. Nem
feltételezhető, hogy új lakóépületek a terület keleti részén jönnek majd létre először, hiszen ahhoz a
teljes úthálózatot és közműveket ki kellene építeni.
A telkek javasolt kiosztásának felülvizsgálata mellett feladat egy közmű terület kijelölése annak
érdekében, hogy a lakóterületre a magasabbról érkező csapadékvizek késleltetésre kerüljenek
ezen a területen (részletesen a 2.1.1. pontban). A lakóterületet délről, a belterülethatár mentén egy
övárokkal is védeni kell, mely 6 méteres szélességben kijelölésre kerül a tervekben.
Ezen a lakóterületen szükséges az övezet felülvizsgálata is annak érdekében, hogy ezeken a kisebb
méretű telkeken az állattartás, az erdő- és mezőgazdálkodási tevékenységek, funkciók, állattartás
ne zavarja a lakóterületek nyugalmát. A falusias lakövezethez képest a „védettebb” kertvárosias
lakóövezet kijelölését javasoljuk a Panoráma utca két oldalán és a tőle délre tervezett új fejlesztési
területen, mely még jelenleg beépítetlen.

KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT
A módosítás tárgyát képező lakóövezet beépítési szabályozásának módosítása (telekméret,
beépítési szabályok, stb.) a tervezett hatályos tervben szereplő közlekedési elemekre nincs hatással
— azok módosítása vagy felülvizsgálata nem szükséges.
tervezett szabályozás
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tervezett szerkezeti terv

Örökségvédelem
A tervezési területet részben érinti a római katolikus templom és annak műemléki környezete. A
tervezett módosítás a környező lakóterületek övezeti besorolását érinti. A korábbi falusias
lakóterület kertvárosias lakóterületre módosul. A módosítás érinti a templom telkét is amiatt, hogy
azon a templom szabadon álló beépítési móddal áll, ahogy az új kertvárosias lakóterületek
beépítési módja is szabadon álló lesz. Így a templom telkének övezete is módosul, azonban más
módosítás nem történik.
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2.1.4. – Út szabályozása Apacstanya irányába
tervezési program

tervezési terület a műholdas felvételen

A belterület északi részén a belterület határa és a Zala-folyó között a híd környezetében található
az Apacstanya, tőle keletre mesterséges tavak lakóépülettel (nyilvántartás szerint gazdasági
épület). Az Apacstanya mellett a Zala-folyón található híd a falu felől nem közelíthető meg rendes
aszfaltos úton, az útkapcsolat a belterülethez nem alakult ki. A híd kihasználása érdekében és a
szórványosan kialakult lakóterületek belterülethez kapcsolódásának lehetőségét megteremtve
tervezett egy úthálózat kiszabályozása, mely a kialakult beépítéseket és táji elemeket figyelembe
veszi.
Az alaptérképen szereplő 10 hrsz.-ú út domborzatilag erre nem alkalmas, jelenleg a 2 hrsz.-ú út van
használatban. A közművek elhelyezkedésével szinkronban az Ady utcáról nyugati irányba
kanyarodva tervezett egy új utca kiszabályozása a Zala-folyóig.
jelenlegi szabályozás
A belterület határ déli oldala Lf-1 jelű falusias lakóövezetként szabályozott. A lakóterületeket
feltáró Ady Endre utca (hrsz.: 39) megfelelő szélességű, a szabályozási terv szerint kialakult, 14
méter szélességű. Az Ady utcával párhuzamosan, tőle nyugatra szintén 14 méteres szélességgel
került kiszabályozásra egy feltáró út (hrsz.: 27), mely a valóságban útként nem létezik. Ezektől
nyugatra a 10 és a 2 hrsz.-ú utak a hatályos szabályozási terv szerint nem szabályozottak. A
falusias lakóterületekre vonatkozóan a helyi építési szabályzat az alábbiakat fogalmazza meg:
LAKÓTERÜLET
4.§ (1) Az Lf jelű falusias lakóterület
a) legfeljebb 5,5 m építménymagasságú lakóépületek,
b) legfeljebb 9,0 m építménymagasságú mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá
c) legfeljebb 7,5 m építménymagasságú lakófunkciót nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató,
kisipari és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál. Az övezeti jelben történő építménymagasság
értékek csak lakóépületre vonatkoznak.
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A falusias lakóterületen elhelyezhető:

a)
mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény, amennyiben az övezeti előírások megengedik
b)
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület
c) szálláshely szolgáltató épület
d)
kézműipari építmény
e)
kisipari építmény
f) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
g)
mellék funkciójú épület csak akkor helyezhető el, ha az övezeti előírások lehetővé teszik.

(3) A legnagyobb megengedett szintterület sűrűség: 0,5.
(4) A legkisebb zöldfelület 40%. (A telek területének legalább 40%-a zöldfelületként alakítandó ki
és tartandó fenn).
(5) A területet teljes, ill. részleges közművesítéssel kell ellátni
(6) A légszennyezettségi zónára, ill. a zajvédelemre vonatkozó előírásokat a 12. § tartalmazza.
(7) Az Lf 1 jelű övezetben
a) oldalhatáron álló, legalább 3,0 m, legfeljebb 5,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el,
legfeljebb 30%-os beépítettséggel, a kialakítható legkisebb telek területe 800 m2 (minimális szélesség
16 m [ közbenső telek, kijelölt oldalhatárral rendelkező saroktelek] ill. 20 m [ kijelölt oldalhatárral nem
rendelkező saroktelek], minimális mélység 30 m).
b) beépíthetőnek kell tekinteni kialakult állapotban azt a meglévő telket, melynek területe min: 600
m2 (minimális szélesség 14 m, minimális mélység 25 m).
c) az építési hely közterület felőli határvonalát (az előkert mértékét) a szabályozási terv tünteti fel. Az
oldalkert minimum 5,5 m, a hátsókert minimum 6,0 m.
d) az építési helyen belül különálló mellékfunkciójú épület is elhelyezhető, állattartó épület az
állattartási rendelettel összhangban.

hatályos szabályozási terv részlet (R-02 belterületi szabályozási tervlap)

Az Ady utcától nyugatra 14 és a 15/1 hrsz.-ú telkeken egy ház épült, melyet feltáró út az Ady
utcáról nyugatra, arra merőlegesen alakult ki. Az út a belterület határ mentén halad, külterületen. A
ház az ingatlan-nyilvántartási alaptérképen nem szerepel. Azonban a feltáró út telkén átmenő része
már a hatályos szabályozási terven is látható alrészletként. A 15/2 hrsz.-ú telken lévő lakóépületet
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is erről az útról közelítik meg. Ez a lakóépület is falusias lakóövezetben helyezkedik el. A ház a
telekhatárra került.

1. kép 15/1 hrsz.-ú terület a gazdasági épület
irányából (északról) fotózva
2. kép 15/1 hrsz.-ú telek a gazdasági épülettel
az út irányából (keletről) fotózva
3. kép 02/4 hrsz.-ú út a gazdasági épület felől
(nyugatról) fotózva
A háztól északra kialakult tavak Má jelű általános mezőgazdasági övezetként szabályozottak. Ez a
terület a hatályos szabályozási terven másik tervlapon, a külterületi szabályozási tervlapon
szerepel. A mezőgazdasági területekre vonatkozóan a helyi építési szabályzat az alábbiakat
fogalmazza meg:
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
9. §
(1) Az Má és Mk jelű általános mezőgazdasági területen a növénytermesztés és az állattenyésztés,
továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményeinek elhelyezése céljára
szolgáló terület.
(2) A területen
a) a 720 m2-t el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem szabad,
b) a 720-1500 m2 területnagyságú telken – a nádas, a gyep és a szántó művelési
ágban nyilvántartottak kivételével – 3%-os beépítettséggel elsősorban a tárolás célját szolgáló 1 db
gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el.
(3) A mezőgazdasági területen lakóépület szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén 3000 m2,
egyéb művelési ág esetén 6000 m2 telekterület felett helyezhető el úgy, hogy az a megengedett 3%os beépítettség felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 5,5
m lehet.
(4) A gyep és nádas területek művelési ágának megváltoztatása csak a Balaton felvidéki Nemzeti
Park engedélyével lehetséges.

A Zala-folyó és annak holtága a hatályos szabályozási terv szerint vízgazdálkodái övezetként
szabályozott, melyre vonatkozóan a helyi építési szabályzat az alábbiakat fogalmazza meg:
EGYÉB TERÜLET
10. §
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(1)
A V jelű vízgazdálkodási egyéb terület a Zala folyó és holtágai, Hagyárosi patak medre és
partja.
(2) A területen és az ártéren belül csak vízkárelhárítási építmények helyezhetők el.
(3)
A vízfolyások védőtávolsága külterületen 50 m, ezen belül csak vízek működtetésével
kapcsolatos építmények helyezhetők el.

külterületi szabályozási tervlap részlet (R-03 külterületi szabályozási terv)
Az Apacstanya területe Lf-3 jelű falusias lakóövezteként szabályozott.
Érinti ezt a területet a Natura 2000 természeti védettség is az alábbiak szerint, a belterülettől
északra lévő terület védett:

Natura 2000 természeti védettséggel érintett terület
VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

35

BONCODFÖLDE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

2022. JANUÁR

Az Apacstanya és a belterület kapcsolatát a 059 hrsz.-ú út biztosíthatná, ez az út belterületen a 10
hrsz.-ú útként folytatódik és éri el a főutat, a település fő utcáját, a Kossuth Lajos utcát.
A teljes terület tájképvédelmi övezettel érintett, melyre vonatkozóan a község település képének
védelméről szóló 5/2018. (VII.19.) önkormányzati rendelete az alábbiakat fogalmazza meg:
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület építészeti követelményei
13.§
(1) A hagyományos tájhasználatot megváltoztatni nem lehet.
(2) Adótorony, hírközlési építmény, szélerőmű nem létesíthető.
(3) Építményt elhelyezni a tájszerkezetbe illeszkedően lehet, melynek érdekében a csarnok jellegű
épületeknél az épületek hossztengelyét a lejtős domboldalakon a szintvonalakkal párhuzamosan lehet
csak elhelyezni, a tájképfeltárulás irányából zárt fasorral takarva.
(4) A tájra jellemző építészeti hagyományok megőrzése érdekében a nem csarnok jellegű épületeket
35-40º hajlásszögű, piros színű agyagcserép héjazatú szimmetrikus magastetővel, a csarnok jellegű
épületeket szürke, vagy bordó színű tetőzettel, és burkolattal lehet csak kialakítani.
(5) A közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemei, közművezetékek és járulékos
közműépítmények a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – helyezhetők el.
11. A VÉDETT TÁJI- ÉS TERMÉSZETI TERÜLETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
14.§
(1) A Natura2000 természeti védettségű területeket
a) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.)
kormányrendeletben,
b) a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X.
18.) kormányrendeletben,
c) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről
szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben és
d) a területre készített - Balaton-felvidéki Nemzeti Park holnapján szereplő - fenntartási tervben
meghatározottak szerint kell kezelni.
(2) Az országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó – területén területet felhasználni az országos
területrendezési tervről szóló törvény előírásai szerint lehet úgy, hogy az az életközösségek
természetes folyamatait és viszonyait, a biológiai sokféleséget ne károsítsa, illetve a természeti
értékeket ne veszélyeztesse.
(3) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén az országos területrendezési
tervről szóló törvény előírásait kell betartani.
(4) Az országos ökológiai hálózat övezete, az ökológiai folyosó, a tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület övezetének területén az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy
behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 1143/2014. EU rendelet
értelmében az 1. függelék szerinti inváziós növények nem telepíthetők.

A Natura 2000 védettségen túl az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete is érinti
a belterülettől északra lévő területet az alábbiak szerint:
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ökológiai folyosó érintettsége (Nemzeti Park adata alapján)

tervezett módosítás
A fentiekben ismertetett hatályos szabályozások, a területen kialakult épített és táji környezet, a
terület jelenlegi használata, a domborzati viszonyok együttesen nem teszi lehetővé azt, hogy a
településhez tartozó, a belterülettől északabbra elhelyezkedő terület a falu szerves része legyen, e
terület megközelítése a falu irányából megoldott legyen. Boncodfölde közigazgatási területe
felnyúlik északon a 76-os főútig és még azon túl is. A Zala-folyón meglévő híd lehetővé teszi azt,
hogy a falu északi irányból történő megközelítése létrejöjjön. Jelenleg a 76-os út keleti irányban
csak kerülővel, Teskánd, majd Andráshida településrész érintésével érhető el. Nyugati irányba a
szomszédos falun, Káváson keresztül juthatunk el a Zala-folyó túlpartjára, Zalaszentgyörgyre és
onnan a 76-os főútra.
A tervezett módosítás során egy kiszolgáló út kijelölése tervezett, mely lehetőséget biztosít a
meglévő lakóterületek összekapcsolására és a belterület északi irányból történő feltárására. Hosszú
távú cél Boncodfölde belterületének északi határát egy úthálózattal lezárni, mely egyrészről kijelöli
a beépítésre szánt területek határát, másrészről pedig lehetőséget biztosít a mezőgazdasági
területek megfelelő feltárására. (részletes ismertetés a 2.1.8. pontban)
Javasoljuk a 02/4 hrsz.-ú jelenleg is használatban lévő út nyomvonalának nyugati irányú
folytatásával az új útszakasz és az útnak a 10 hrsz.-ú útra történő csatlakozási pontjának kijelölését.
A 15/1hrsz.-ú telken lévő lakóépület gázellátása és szennyvízelvezetése is ezen a nyomvonalon
került kialakításra, ahogy az az alábbi közmű térképen is látható.
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a terület a közműtérképen

Az út kiszabályozásával a 14 és a 15/1 hrsz.-ú telkeket rendezni szükséges, az út kialakítását
követően az úttól északra lévő két telek – melyen a lakóépület található - összevonása javasolt, így
a lakóépület elhelyezkedése a telken belül is megfelelő lesz. Ez a telek Lf-1 jelű falusias
lakóövezetként szabályozott a továbbiakban is.
ökológiai folyosó érintettség
A Nemzeti Park munkatársaival folytatott helyszíni egyeztetésen megállapítást nyert, hogy a
tervezett út nyomvonala védett természeti értékeket nem, vagy csak minimálisan érint, hiszen az út
területe ma is útként használt, kavicsozott felületű, ahol természeti érték nincs jelen. Az ökológiai
folyosó területe a belterülettől északra húzódik, a külterületi telkeket érintve.

KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT
jelenlegi állapot ismertetése
A tervezési terület Boncodfölde község közigazgatási területén található, a lakott településrésztől
észak-nyugatra, a szomszédos Bagod község közigazgatási határának közelében, külterületen. A
módosítással kizárólag külterületi mezőgazdasági utak érintettek. A 059 hrsz.-ú, a 02/4 hrsz.-ú, a
10 hrsz.-ú, valamint a 38 hrsz.-ú út egyaránt önkormányzati tulajdonban van, kezelőjük Boncodfölde
Község Önkormányzata. Az útszakaszok földútként funkcionálnak, egyik érintett útszakasz sincs
szilárd burkolattal kiépítve.
Az útszakasz forgalma a vizsgált területen jelenleg elhanyagolható, tulajdonképpen a
mezőgazdasági területek időszakos járműforgalmára korlátozódik.
Az Apacstanya, valamint a Zala folyón lévő híd a jelenlegi telekviszonyok szerint (a 10 hrsz.-ú út
gyakorlatilag járművel járhatatlan adottságai miatt) kizárólag Bagod felöl közelíthető meg közúton.
Boncodfölde irányából az Ady Endre utca végéből leágazó 02/4 hrsz.-ú földúton nyugati irányba
cca. 200m hosszon el lehet jutni, de a Zala hídon átvezető úttal nincs összeköttetése — az
átjárhatóságot biztosító útnak nincs kijelölt önálló teleksávja.
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Tervezési terület

a célterület közlekedési infrastruktúra adottságai (KIRA)

Csurgasz utca

Tervezési terület
Ady Endre utca

A tervezési terület közlekedési-infrastruktúra adottságai (légi fotó)
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jelenlegi útszabályozás ismertetése
A hatályos szerkezeti és szabályozási terv az Ady Endre utcával párhuzamosan, tőle nyugatra új
lakóterületüket és annak kiszolgáló útját irányozta elő, azonban az útszakaszok északi végén a
közúti kapcsolatokat nem teremti meg — sem az Ady Endre utcával, sem nyugatra lévő 059 hrsz.-ú
úttal. A lakövezetek közúti feltárásnak ilyen zsákutca jellegű kialakítása használati és üzemeltetési
okokból sem célszerű. A hatályos terv a Zala folyón lévő híd, illetve az Apacstanya és
környezetének Boncodfölde lakott területrészei felől való közúti eléréséről nem gondoskodik.

kivágat a hatályos szabályozási tervből (belterület)

kivágat a hatályos szabályozási tervből (külterület)
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felülvizsgálati kérelemre adott tervezői javaslat
Az Ady Endre utca, valamint a 059 hrsz.-ú út közötti kapcsolat megteremtése céljából javasoljuk a
köztes (mintegy 300m hosszú szakaszon) új nyomvonalú kiszolgáló út létesítését. Az Ady utca északi
végétől nyugati irányba a 02/4 hrsz.-ú út nyomvonalát a meglévő közművek, valamint a belterület
határvonalát figyelembe véve korrigáltuk, illetve területét minimum 12m-re szélesítettük. Ez az
útszakasz egyben az Ady utca és a tőle nyugatra kijelölt új lakóutca északi közúti kapcsolatát is
megteremti. A 02/4 hrsz.-ú út és 059 hrsz.-ú út között mintegy 100m hosszon új nyomvonalú
kiszolgáló utat jelöltünk ki. Pozíciójának meghatározásakor figyelembe vettük a már megépült
közműnyomvonalakat, illetve a természetes és épített környezet adottságait (növényzet, tavak,
kerítések, stb.) Az új útszakasz szélességét 12m-ben határoztuk meg.

Meglévő útszakasz
Csurgasz utca

Meglévő út bővítése

Ady Endre utca
utca
Tervezett útkapcsolat

A településközi összekötő út nyomvonalának javasolt módosítása
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javaslat az érintett útszakaszok mintakeresztszelvényi kialakítására
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tervezett szabályozás

tervezet településszerkezeti terv
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2.1.5. – napelemes kiserőmű létrehozása a 038/1 hrsz.-ú területen
tervezési program
Boncodfölde belterületétől délre, a Petőfi Sándor utca keleti oldalán lévő 038/1 hrsz.-ú általános
mezőgazdasági területen napelem park elhelyezése tervezett. A jelenlegi szabályozás, az Má jelű
általános mezőgazdasági övezet előírásai nem teszik lehetővé a napelem park, napelemes kiserőmű
elhelyezését. A napelem park az alábbi helyszínrajz szerint valósul meg:

A napelempark építési engedéllyel rendelkezik (engedély határozata mellékletben csatolva).
A tervmódosítás során az általános mezőgazdasági övezet módosítása szükséges.
jelenlegi szabályozás
Az érintett 038/1 hrsz.-ú terület a hatályos
külterületi szabályozási tervlap szerint Má jelű
általános
mezőgazdasági
övezetként
szabályozott. A telek 24911 m2 területű.
A terület Sz5 minőségi osztályú szántó, mely
átlagnál rosszabb minőségű a Földhvatal által
megküldött törzskönyv alapján.
A mezőgazdasági területre vonatkozóan a helyi
építési szabályzat az alábbiakat fogalmazza
meg:

külterületi szabályozási tervlap részlet (R-03
külterületi szabályozási terv)

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
9. §
(1) Az Má és Mk jelű általános mezőgazdasági területen a növénytermesztés és az állattenyésztés,
továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményeinek elhelyezése céljára
szolgáló terület.
(2) A területen
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a) a 720 m2-t el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem szabad,
b) a 720-1500 m2 területnagyságú telken – a nádas, a gyep és a szántó művelési
ágban nyilvántartottak kivételével – 3%-os beépítettséggel elsősorban a tárolás célját szolgáló 1 db
gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el.
(3) A mezőgazdasági területen lakóépület szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén 3000 m2,
egyéb művelési ág esetén 6000 m2 telekterület felett helyezhető el úgy, hogy az a megengedett 3%os beépítettség felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 5,5
m lehet.
(4) A gyep és nádas területek művelési ágának megváltoztatása csak a Balaton felvidéki Nemzeti
Park engedélyével lehetséges.

A hatályos szabályozás nem teszi lehetővé a napelempark, mint funkció, rendeltetés kialakítását a
területen, ugyanis a helyi építési szabályzat szerint Má jelű általános mezőgazdasági terület a
növénytermesztés és állattenéysztés, továbbá az ezekkel kapcsolatosa termékfeldolgozás és tárolás
építményeinek elhelyezése céljára szolgáló terület.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (továbbiakban OTÉK) 32.§ (3) bekezdése az alábbiakat fogalmazza meg:
OTÉK 32.§
(3) A 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű – a
szélerőmű és a szélerőmű park kivételével – a helyi építési szabályzat rendeltetést, valamint a
beépítettség megengedett legnagyobb mértékét meghatározó előírásaira tekintet nélkül
elhelyezhető
a) kereskedelmi, szolgáltató terület, ipari terület, – temető területét kivéve – különleges terület építési
övezetben, továbbá
b) közlekedési terület, közműterület, gazdasági erdő terület, általános mezőgazdasági terület
övezetben, – temető területét, burkolt vagy fásított köztér és sétány területet kivéve – különleges
beépítésre nem szánt terület övezetben.

A fentiekben ismertetett OTÉK rendelkezés a hatályos szabályozás előírásaitól eltérően engedélyezi
az erőmű elhelyezését az általános mezőgazdasági övezetben. Azonban az OTÉK 115.§ (2)
bekezdése kimondja az alábbiakat is:
OTÉK 115.§
(2) E rendeletnek a MódR3. által megállapított 32. § (3) bekezdése alkalmazása során, amennyiben
az erőmű elhelyezése – településrendezési eszköz módosítása nélkül – gazdasági erdő, illetve
általános mezőgazdasági terület övezetet érint, legalább az így művelés alól kivett területet a
termőföld igénybevételét követő 1 éven belül különleges beépítésre nem szánt területbe, illetve
övezetbe kell sorolni.

Az erőmű elhelyezését megelőzően a településrendezési előírások nem lettek szinkronizálva a
tervezett beruházás céljával, így a fenti szabály alapján az övezetmódosítást el kell végezni.
tervezett módosítás
Az OTÉK-ban szereplő előírásokkal szinkronban javasoljuk a 038/1 hrsz.-ú területet Má jelű
általános mezőgazdasági övezetről Kb-k jelű beépítésre nem szánt különleges övezetbe sorolni. Az
újonnan kijelölt közmű övezetbe tartozik majd a 2.1.6. pontban ismertetett adótorony területe is, így
az övezetre vonatkozó szabály megfogalmazása során mindkét rendeltetést figyelembe vettük.
A 038/1 hrsz.-ú területet érinti a tájképvédelmi övezet. Az övezetre vonatkozó előírásokat a
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet fogalmazza meg az alábbiak szerint:
4.Tájképvédelmi terület övezete
VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

45

BONCODFÖLDE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

2022. JANUÁR

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép
védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő
rendelkezésének hiányában – meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi
szabályait,
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket.
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások
alkalmazásával kell megvalósítani.

A terület feltárulását és a növényzetet megvizsgálva megállapítható, hogy az erőműpark kizárólag
a mezőgazdasági területek, tehát dél-nyugat, dél és dél-keleti irányból jelennek meg majd a tájban
jelentősen.
A 038/1 hrsz.-ú terület dél-keleti irányból fotózva:

naperőmű park tervezett helye

A 038/1 hrsz.-ú terület déli irányból fotózva:
naperőmű park tervezett helye
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A déli irányból készült fotón látható, hogy a domborzati adottságok miatt a terület csak nagyon
közelről tárul fel az ez irányból érkezőknek.
A 038/1 hrsz.-ú terület nyugati irányból fotózva:

naperőmű park tervezett helye

A falu irányából, valamint a belterülettől északra lévő alacsonyabban fekvő területekről az erőmű
park nem látható. A Petőfi Sándor utcából érkezve az utca keleti oldalán lévő meglévő növényzet,
valamint a lakóterület építményei a területet látványban kitakarja, valamint a telek magassága
miatt sem látható a belterületről.
A telek a Petőfi Sándor utcából nézve:

naperőmű park tervezett helye

Fenti előírások tükrében javasoljuk, hogy a telek északi, alacsonyabban fekvő részén beültetési
kötelezettség kerüljön kijelölésre a tájba illesztés előírásainak megfelelően. Ezen a részen javasoljuk
fás szárú növények elhelyezését. A domborzati és a tájolási adottságok miatt az északi részen
telepített növényzet a napelemek megfelelő működését nem akadályozzák, a település irányából
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azonban megfelelő takarást biztosíthatnak. Így az erőmű feltárulása a falu felől nem lenne
hátrányos. A Beruházó a terület déli részén is alacsonyabb magasságú növényzet ültetését tervezi, a
naperőmű park kezdvezőbb feltárulása miatt. A napelemek megfelelő működése miatt ide
alacsonyabb méretű növényzet telepítése javasolt, hogy azok károsan ne befolyásolják a
napelemeket.
A 038/1 hrsz.-ú terület dél-nyugati irányból fotózva, a tervezett növényzettel:

Az új övezettel kapcsolatosan létrejön egy új szakasz a helyi építési szabályzatban, mely az
övezetre vonatkozó előírásokat fogalmazza meg:
KÜLÖNLEGES KÖZMŰ TERÜLET
10/A.§
(1) A Kb-k jelű különleges közmű terület övezetében elhelyezhetők a megújuló energiaforrások
hasznosításának céljára szolgáló építmények, valamint hírközlési adótorony.
(2) A Kb-k jelű különleges közmű terület övezetében a közműépítmények magassága nem korlátozott.
(3) A Kb-k jelű különleges közmű terület övezetében beültetési kötelezettséggel jelölt területeket fás
növényzettel fedetten kell kialakítani.

KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT
A módosítás tárgyát képező terület beépítési szabályozásának módosítása a tervezett közlekedési
elemekre nincs hatással — azok módosítása vagy felülvizsgálata nem szükséges. A javasolt
közlekedési hálózat a napelem park közúti kiszolgálásához megfelelő.
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tervezett szabályozás

tervezett településszerkezeti terv
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2.1.6. – Adótorony elhelyezése a 799 hrsz.-ú területen
tervezési program
A tervezett napelem parktól keletre a 799 hrsz.-ú zártkerti telken adótorony elhelyezése tervezett.
Az építmény elhelyezését jelenleg a hatályos helyi építési szabályzat előírásai nem teszik lehetővé.
A terület jelenleg Mk jelű kertes mezőgazdasági övezetként szabályozott. A módosítás során a
telket úttal is fel kell tárni, ugyanis jelenleg a telek útkapcsolata nem biztosított.

A ZA34941 Boncod kódnevű (Digi
Kft.) által tervezett távközlési
antennatartó
acél
torony
megnevezésű, 30 méter magas
elektronikus hírközlési építmény
építésére az építési engedélyt a
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság 2020. május 28-án
megadta. (3. mellékletben)
A bal oldali ábrán látható az
adótorony építési engedélyezési
dokumentációjából
felhasznált
tervezett
helyszínrajz,
mely
bemutatja a torony elhelyezkedését
a telken. A torony a telek DNy-i,
magasabban
lévő
sarkában
tervezett.

A 484/2017. (XII.28.) Korm. rendelet a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és azok eljárásáról rendelkezik.
A hálózat kiépítésekor az első lépésként a tervező megvizsgálja a meglévő objektumokat
(templomok, víztornyok, más szolgáltatók tornyai), melyek alkalmatlansága vagy hiánya esetén
kerül csak sor új torony építésére. A meglévő objektumok alkalmasságának vizsgálatát követően, a
torony helyének kijelölésekor számításba lett véve minden olyan műszaki tényező, amely a hírközlési
torony optimális helyét rádiótechnikai szempontból befolyásolja, például domborzat, beépítettség,
növényzet, valamint a szomszédos bázisállomásoktól való távolság.
A helyszín kijelölésekor kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a kijelölt ingatlan ne érintsen
országos, vagy helyi jelentőségű védett ingatlant, illetve védett természeti területet, Natura 2000
területet, vagy egyedi tájértéket.
jelenlegi szabályozás
A 799 hrsz.-ú terület a település belterületétől keletre lévő zártkerti domboldal déli részén, a
fekvéshatár mentén található. A terület Mk jelű kertes mezőgazdasági területként szabályozott a
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hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv értelemében. A terület kb. 1,13 ha, művelési
ága szántó (Sz5), mely az átlagosnál nem jobb minőségű.

szabályozási tervlap részlet (R-04/2 kertes mezőgazdasági terület szabályozási tervlap)
A kertes mezőgazdasági területre vonatkozóan a helyi építési szabályzat az alábbiakat
fogalmazza meg:
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
9. §
(1) Az Má és Mk jelű általános mezőgazdasági területen a növénytermesztés és az állattenyésztés,
továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményeinek elhelyezése céljára
szolgáló terület.
(2) A területen
a) a 720 m2-t el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem szabad,
b) a 720-1500 m2 területnagyságú telken – a nádas, a gyep és a szántó művelési
ágban nyilvántartottak kivételével – 3%-os beépítettséggel elsősorban a tárolás célját szolgáló 1 db
gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el.
(3) A mezőgazdasági területen lakóépület szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén 3000 m2,
egyéb művelési ág esetén 6000 m2 telekterület felett helyezhető el úgy, hogy az a megengedett 3%os beépítettség felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 5,5
m lehet.
(4) A gyep és nádas területek művelési ágának megváltoztatása csak a Balaton felvidéki Nemzeti
Park engedélyével lehetséges.

A szabályzat szerint a telek csak a „növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel
kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményeinek” elhelyezésére szolgál, a tervezett
közműépítmény nem helyezhető el.
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Tájrendezési vizsgálat

a terület déli irányból, a 036/9 hrsz.-ú útról fotózva
A változtatással érintett, tervezett távközlési antennatartó acél torony hírközlési építmény
elhelyezésére szolgáló terület tájképvédelmi területen helyezkedik el. A tájképvédelmi területre a
következőkben bemutatott jogszabályi előírások vonatkoznak.
1. a község településképének védelméről szóló rendelet
Boncodfölde község településképének védelméről szóló 5/2018. (VII.19.) önkormányzati rendelet
értelmében a 799 hrsz.-ú terület a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület része,
mely területre vonatkozóan a rendelet az alábbiakat fogalmazza meg:
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület építészeti követelményei
13.§
(1) A hagyományos tájhasználatot megváltoztatni nem lehet.
(2) Adótorony, hírközlési építmény, szélerőmű nem létesíthető.
(3) Építményt elhelyezni a tájszerkezetbe illeszkedően lehet, melynek érdekében a csarnok jellegű
épületeknél az épületek hossztengelyét a lejtős domboldalakon a szintvonalakkal párhuzamosan lehet
csak elhelyezni, a tájképfeltárulás irányából zárt fasorral takarva.
(4) A tájra jellemző építészeti hagyományok megőrzése érdekében a nem csarnok jellegű épületeket
35-40º hajlásszögű, piros színű agyagcserép héjazatú szimmetrikus magastetővel, a csarnok jellegű
épületeket szürke, vagy bordó színű tetőzettel, és burkolattal lehet csak kialakítani.
(5) A közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemei, közművezetékek és járulékos
közműépítmények a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – helyezhetők el.

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület lehatárolását a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóságától adatszolgáltatásként megkaptuk, mely övezetet jelenleg – a korábbi
jogszabályi változások miatt – a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti tájképvédelmi területnek nevezünk. A korábbi
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület és a tájképvédelmi területek lehatárolásai
megegyeznek.
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete a jelenleg hatályos magasabb
szintű jogszabályok előírásai szerint csak a Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó területekre
korlátozódik, mely kiemelt térségnek Boncodfölde nem része. A településképi rendelet készültekor
ez a megnevezés a korábbi országos területrendezési tervben érvényes volt a településre, a mai
felsőbb rendű jogszabályok szerint ez a megnevezés nem vonatkozik. Ennek jelentősége nem csak a
megnevezés különbségében rejlik, hanem abban is, hogy az új területrendezési törvény
szabályozási szándéka szerint kétféle tájképvédelmi övezetet különböztetünk meg. A tájképvédelmi
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szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében szigorúbb, a tájképi értékek védelmét további
szabályozással biztosító rendelkezések kerültek meghatározásra, míg a tájképvédelmi terület
övezetére e további előírások nem vonatkoznak.
A településképi rendelet szerint a területen adótorony nem létesíthető, az infrastruktúra-hálózatok a
tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó megoldások alkalmazásával helyezhetők el.
Ezek az korlátozások - ahogy később láthatjuk – magasabb szintű jogszabályokban nem kerültek
meghatározásra, így a község településképi rendeletében annál szigorúbb szabályozás van
érvényben. Elmondható, hogy ennyire korlátozó előírások még a Balaton kiemelt üdülőkörzet kiemelt
térségi területének tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területén sincsen érvényben a
MaTrT előírásai alapján, mely terület tájképvédelmi szempontból a legérzékenyebbnek tekinthető.
Bár a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a helyi településképi rendelet előírásai a kiemelt
jelentőségű beruházás szempontjából nem relevánsak, a község a településrendezési tervek
módosításának eljárását követően lefolytatja a településképi rendelet módosítását annak
érdekében, hogy a helyi rendelet ne tartalmazzon ennyire szigorú, a későbbi fejlesztéseket
ellehetetlenítő szabályozást.
2. a tájképvédelmi terület előírásai a területrendezési tervek kiegészítő szabályozásáról szóló
kormány rendeletben
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. §-a a tájképvédelmi terület övezetére az alábbiakat
fogalmazza meg:
4. Tájképvédelmi terület övezete
4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg
kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép
védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő
rendelkezésének hiányában – meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi
szabályait,
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti
településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket.
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell
megvalósítani.

Az adótorony elhelyezhetőségéhez kapcsolódó településrendezési tervmódosítás során a
tájképvédelmi övezetre vonatkozó előírások közül a (4) bekezdésben megfogalmazottak
elsődlegesen relevánsak. Az előírások meghatározzák azt, hogy a tájképi egység megőrzését és a
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldásokkal kell
megvalósítani az egyes infrastruktúra hálózatokat.
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3. a megyei területrendezési terv ajánlásai
A kormányrendelet előírásai túl a Zala Megyei Közgyűlés 39/2019.(IX.26.) KH számú
határozatával elfogadott megyei területrendezési terv is megfogalmaz a tájképvédelmi területre
vonatkozó ajánlásokat, melyek közül az alábbiak relevánsak jelen esetben:
1. A tájképvédelmi terület övezetével érintett területeken érvényt kell szerezni a következő
ajánlásoknak:
…
- új épület vagy építmény elhelyezése csak tájba illesztést igazoló dokumentációval alátámasztott
módon tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok megőrzésével, a tájkarakter
erősítésével, a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével történhet;
- a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél,
illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények
érvényesítése céljából – a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak
mérlegelésével – a terepszint alatti elhelyezést kell előnybe részesíteni;
…
7. A tájban megjelenő település-sziluettet megváltoztató bel-, vagy külterületi magas építmények
elhelyezését kerülni kell, a településrendezési tervekben a kialakult településképnek megfelelően
meg kell határozni az épületek magassági korlátozását, toronyszerű építmények elhelyezésére az
övezeten kívül kell területet kijelölni.

A tájképi értékek védelme és a törvényi szabályozásnak való megfelelés igazolása érdekében
vizsgálatot végeztünk el arra vonatkozóan, hogy a tervezett hírközlési adótorony miképpen fog
megjelenni a tájban. A hírközlési adótorony 30 méteres magasságával olyan mesterséges tájelem,
melyet a lokális takaró növényzet nem tud teljes mértékben elfedni, így bizonyos nézőpontokból
látszódni fog. A vizsgálat célja, hogy felmerüljenek az esetlegesen ebből adódó konfliktusforrások.
A helyszíni bejárás során meghatározásra kerültek azok a nézőpontokat, melyek felől a tervezett
adótorony a jövőben látszódni fog. A leginkább frekventált rálátási irányok a település
lakóterületei felől, illetve a környező zártkertek területéről értelmezhetők. További jelentős rálátási
pontként értékelhető a község látképe Bagod irányából, ahonnan a község szinte teljes egészében
látható a templom sziluettjével együtt. A vizsgálat során kitértünk olyan rálátási irányokra is, melyek
felől az adótorony leginkább látható lesz. Ez utóbbiak elsősorban mezőgazdasági területek,
melyeket csupán a földutakat használó mezőgazdasági területekre érkezők, illetve a zártkerteket
használók érzékelnek.
A vizsgált rálátási irányok a következő összefoglaló térképen láthatók. A domborzati viszonyok,
illetve a beerdősült zártkerti területek miatt a település lakóterületei felől csupán egy rálátási pont
határozható meg, a további irányokból az adótorony nem fog látszódni. A vizsgált látképeken
jelölésre került az adótorony tervezett helye és magassági megjelenése a környező fás növényzet
magasságának (kb. 12 méter) becslése alapján.
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a vizsgált nézőpontok összefoglaló ábrája

Alapvetően elmondható, hogy az adótorony a domborzati adottságoknak és a természetes
növényzetnek köszönhetően elsődlegesen a falu déli, mezőgazdasági tájaiban fog megjelenni
markáns tájelemként, mely összességében a kevésbé fontos és értékes tájképi egységek közé
tartozik a településen. Az e területeken fellelhető nagytáblás szántóföldi művelés a terület ezen
irányból feltáruló tájképét jelentősen rombolja.
1. Az első vizsgált rálátási pont az adótorony
tervezett helyétől keletre található zártkerti részen
van. A rálátási pont az úttól valamelyest
távolodva helyezkedik el, mivel az útról a
növényzet miatt közvetlenül nem látható. Az út
mentén helyi védett kápolna található, melynek
környezetéből az adótorony a növényzet miatt
szintén nem válik láthatóvá.
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2. A második vizsgált nézőpont az adótorony
tervezett helyétől délkeletre helyezkedik el. A
terület mezőgazdasági művelés alatt áll,
földútvonalról való rálátást tartalmaz. E rálátási
pont jelentősége alacsony, hiszen kopár
mezőgazdasági kultúrtájban jelenik meg majdan
az adótorony.

3. A harmadik vizsgált rálátási kép a tervezett
adótoronyhoz legközelebb eső helyszín. Az itt
megtalálható földutakról ez a rálátási pont az,
ahonnan legközelebbről lesz látható az
adótorony. A tájképi adottságokat tekintve itt is
mezőgazdasági kultúrtájban fog megjelenni az
adótorony, mely így tájképileg nem fog jelentős
hatást okozni.

4. A negyedik vizsgált helyszínről szintén a nagytáblás szántók között fog feltűnni a torony, mely
a legmagasabb pontja lesz a tájképnek. A területen az adótorony megjelenésénél nagyobb
tájhasználati konfliktust jelent a mezővédő erdősávok hiánya, mely elősegíti a talajerózió
kialakulását, így nemcsak a tájképi megjelenés hiánya szempontjából, hanem a művelés módja miatt
is problémát jelent. Elmondható, hogy ezen erdősávok kialakításával az adótorony kimagasló
megjelenésének jelentősége is csökkenthető lesz mindamellett, hogy e nézőpont nem tartozik a
frekventált helyek közé a faluban.
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5. Az ötödik rálátási pont az adótorony
tervezett helyétől délnyugatra található, a
zártkertek felé vezető földút és a mezőgazdasági
utak találkozásánál. Ez az út elsősorban a
zártkertek használói és a mezőgazdasági
területeket művelők által használt. A tájképi
megjelenést illetően az előző helyszínnél
bemutatottak érvényesek, miszerint a nem
frekventált helyszínről feltáruló látkép a
mezővédő erdősávok és az út menti fásítások
hiánya miatt jelenleg sem kedvező és értékes.
Ezek pótlása az adótorony kopár tájon való
kiemelkedésének érzetét csökkentheti.
6. Vizsgáltuk
a
tervezett
adótorony
megjelenését a település nyugati részén
elhelyezkedő zártkertek területéről is. A terület
zártkerti műveléséből adódóan magaslaton
található, az út a domb gerincén fut.
Megállapítható, hogy az adótorony útról
közvetlenül történő tájképi feltáródását az út
menti, illetve a zártkerti parcellákon meglévő
növényzet jelentősen korlátozza. Konfliktusos lehet
az adótorony megjelenése a zártkerti parcellákra
betérve, ahol keleti domboldalról feltárulót
látképbe az adótorony be fog ékelődni. Ez a
probléma néhány magántulajdonú telek kilátását
illetően fog csak felmerülni, így nem tekinthető
jelentősnek.
7. A település lakóterületeiről az adótorony
csak egyetlen pontról fog látszódni. A vizsgált
rálátási pont az Újhegyi út és a Petőfi utca
kereszteződésében helyezkedik el, ahonnan az
adótorony felé nézve szántóterület található, mely
nem takarja el az adótornyot. A terület a település
egyik mellék utcájának végén helyezkedik el, a
lakóterületek szélét jelenti. A rálátás így csak
néhány ingatlan esetében merül fel, nem tekinthető
jelentősnek. Mivel az adótorony a településtől
délre, magaslaton helyezkedik el, a település
további rálátási irányaiból nézve az adótorony a
beerdősült északi domboldal takarásában lesz.
8. A domborzatból adódóan a település látképe legjelentősebben az északi irányból tárul fel,
mely már Bagod területéhez tartozik. Ez az a rálátási pont, ahonnan a település szinte teljes
egészében látszik, illetve megjelenik a templomtorony is, mint a legmagasabb vertikális tájelem.
Elmondható, hogy az adótorony megjelenése a tájban e nézőpontból nézve akkor lenne
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konfliktusforrás, hogyha a templomot kitakarva, vagy ahhoz olyan közel lenne érzékelhető, hogy az
csökkentené a templom jelentőségét zavaró megjelenésével. Jelen esetben erről nincsen szó, hiszen
az adótorony becsült helyzete a templomtól jelentősen távolabb található, illetve a falu hátterében
megjelenő erdőterületek domborzatából adódóan az adótorony nem fog jelentősen kiemelkedni az
erdők sziluettjéből.

adótorony látképe a Zala-völgye irányából

A vizsgálat eredményeként összegezve elmondható, hogy az adótorony tájképi szempontból nem
fog érdemi problémát okozni, mivel a legjelentősebb rálátási pontok felől, így a település irányából
a domborzat miatt takarásban lesz. A település legjellemzőbb látképe Bagod irányából tűnik fel,
ahonnan a település teljes sziluettje látszik. A vizsgálat eredményeként látható, hogy ezt a látképet
az adótorony nem változtatja meg jelentősen, így tájképi problémát nem okoz. Az adótorony
kialakítása, színhasználata a tájba illesztést nagyban befolyásolja. Javasolt kerülni a feltűnő, rikító
színeket a kialakítás során, melyek vizuális konfliktust okoznak.
Az adótorony elhelyezése a hagyományos tájhasználatot nem fogja jelentősen befolyásolni. Az
adótorony elhelyezéséhez minimális terület igénybevétel szükséges, mely területen a jövőben a
mezőgazdasági művelés megszűnik.
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tervezett módosítás
A tervezett adótorony építési engedéllyel rendelkezik, mely beruházás a nagy sebességű mobil
hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű ügy. A kormányrendelet kimondja, hogy településképi véleményezési és bejelentési
eljárást nem kell lefolytatni, tehát a településképi rendelet előírásai figyelmen kívül hagyhatók.
Ennek ellenére az önkormányzat tervezi a településképi rendelet előírásait is módosítani.
A helyi építési szabályzatot szükséges módosítani annak érdekében, hogy az adótorony
elhelyezhető legyen. A jelenlegi Mk jelű kertes mezőgazdasági övezet módosítása szükséges Kb-k
jelű beépítésre nem szánt különleges közmű terület övezetére. Az új övezetet az adótorony
építéséhez szükséges területen jelöljük csak ki, a 799 hrsz.-ú telek DNy-i sarkában. A közmű övezet
útkapcsolatát is ki kell jelölni, így a szomszédos 036/10 hrsz.-ú telek északi részén egy 10 méter
szélességű út kerül kiszabályozásra. Ez az új út útkapcsolatot biztosít a 799 hrsz.-ú területtől
nyugatra lévő szűk telkeknek is, melyek feltárása jelenleg nem megoldott, sem térképileg, sem a
valóságban.

KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT

Tervezési terület
utca

039/6 hrsz.-ú út

037 hrsz.-ú út

A tervezési terület közlekedési-infrastruktúra adottságai (légi fotó)
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jelenlegi állapot ismertetése
A tervezési terület Boncodfölde község közigazgatási területén található, a lakott településrésztől
délre, külterületen. A módosítással közvetlenül a 037 hrsz.-ú, valamint a 036/9 hrsz.-ú
mezőgazdasági utak érintettek, amelyek önkormányzati tulajdonú közúthálózati elemek —
kezelőjük Boncodfölde Község Önkormányzata. Egyik út sem kiépített, tulajdonképpen teljes
hosszukon földútként funkcionálnak. Jelenleg a környezete beépítetlen, az utak mezőgazdasági
területeket tárnak fel. Hálózati szerepkörüket tekintve mindkettő külterületi mezőgazdasági út. A
799 helyrajzi számú területnek jelenleg közúti kapcsolata nincs, közvetett módon a 036/9 hrsz.-ú
úton és magáningatlanokon keresztül közelíthető meg.
jelenlegi útszabályozás ismertetése
A célterület környezetében a hatályos szerkezeti és szabályozási terv a meglévő úthálózati elemek
strukturális és területi bővítését nem irányozta elő, aminek következtében a 799 hrsz.- ingatlan
közúti kapcsolatát sem biztosította.
felülvizsgálati kérelemre adott tervezői javaslat
A célterületre a tervezett rendeltetésének
figyelembe vételével kizárólag időszakos és eseti
forgalom várható. Kézenfekvő megoldást a 036/9
hrsz.-ú út nyomvonalának kismértékű korrekciója
jelenthet, amelyet javaslatként feltüntettünk. Az
útszakasz minimális szélességét — külterületi földút
funkciójának szem előtt tartásával — 10m-ben
határoztuk meg.

javaslat a 799 hrsz.-ú telek
megközelítésének biztosítására

javaslat az érintett útszakasz mintakeresztszelvényi kialakítására
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tervezett szabályozás (zártkerti, külterületi)

tervezett településszerkezeti terv
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2.1.7. – Lakóterületi fejlesztés felülvizsgálata a Jánosképi utcától nyugatra lévő területen
2.1.8. - A település belterületének északi részén a 2.1.4. és 2.1.7. pontban megfogalmazott
módosítási igényekkel összefüggésben – azokat összekötve - egy út területének
kiszabályozása, mely a belterület északi határát kijelöli és egy elkerülő útként működhet.
tervezési program
A Dózsa György utca északi oldalán a Jánosképi utcától Ny-ra lévő lakóterületi fejlesztési terület
övezetének, valamint a hatályos szabályozási terv szerinti telekosztásának és úthálózatának,
felülvizsgálata. A 2.1.4. pontban ismertetett kijelölt út folytatásaként egy új út kiszabályozása a cél.
jelenlegi szabályozás
A hatályos szabályozási terv új lakóterületi fejlesztést jelöl a Jánosképi utca nyugati oldalán. A
Dózsa György utcával párhuzamosan egy új utca kialakítása tervezett, melynek két oldalán új
falusias lakótelkek jönnének létre. Az utca 16 méter szélességűre tervezett. A lakóterület Lf-2 jelű
falusias lakóövezetként szabályozott, mely övezetben a beépítési mód szabadon álló. A
lakóterületet a középfeszültségű elektromos hálózat vezetéke szeli ketté, melynek 5-5 méteres
védőövezete jelölt a terven. A lakóterület nyugati szélén egy Gksz jelű, kereskedelmi szolgáltató
gazdasági övezet jelölt, melyet a lakóterület irányából is fel lehet tárni.

hatályos szabályozási terv részlet (R-02 belterületi szabályozási tervlap)
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hatályos településszerkezeti terv részlet (R-01 tervlap)

Az Lf-2 jelű lakóövezetben a kialakítható legkisebb telekterület 800 m2. A hatályos szabályozási
terven jelölt irányadó telekosztások 1200-1400 m2-es és az északi oldalon ennél is nagyobb telkek
kialakítását irányozzák elő.
tervezett módosítás
Az elmúlt években történt telekalakítások és a lakosságra jellemző életvitel miatt látható, hogy a
településre költöző, itt új házat építő emberek számára már nincs szükség falusias jellegű,
nagyméretű telkekre. A kertes családi házak esetében elegendő a 800-1000 m2-es telek a
családok számára, ahogy ez látható a Jánosképi utca keleti oldalán lévő telkek esetében is és a
Panoráma utcától délre tervezett lakóterületi fejlesztéseknél is. Ezeken a területeken is számos 800900 m2 méretű telek alakult ki az elmúlt időszakban.
Ezt a tendenciát és igényt szem előtt tartva javasoljuk e fejlesztési területen az úthálózat
megváltoztatását úgy, hogy azzal az említett kisebb méretű telkek alakulhassanak ki. A hatályos
tervben jelölt úthálózat az északi oldalon nagyon nagy, mély telkek kialakulását eredményezi,
melyre nincs szükség és igény. Egy újabb utca kialakításával ez a terület kisebb telkekre
aprózódhat. Az utcák domborzatilag kedvezően helyezkednek el, a szintvonalakkal párhuzamosan,
a terület északi irányba, a Zala völgye felé enyhén lejt.
A lakóterületen kertvárosias lakövezetet javaslunk bevezetni, mely a kisebb méretű telkekre
megfelelőbb opció.
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A belterület északi részén az Ady Endre utcát és a Jánosképi utcát összekötve tervezett egy elkerülő
út kijelölése, mely a lakóterületek északi határát kijelöli, e területek megközelíthetőségére északi
irányból is lehetőséget ad, valamint az úttól északra lévő mezőgazdasági területek megközelítését
is biztosítja.
tervezett szabályozási terv

tervezett szerkezeti terv
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KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT
jelenlegi állapot ismertetése
A tervezési terület Boncodfölde község közigazgatási területén található, a lakott településrész
északi oldalán, belterületen. A módosítással érintett területen kiépített út kizárólag a Jánosképi utca,
illetve itt található az egyelőre kiépítetlen 97/9 hrsz.-ú út. Az utak önkormányzati tulajdonú
közúthálózati elemek — kezelőjük Boncodfölde Község Önkormányzata. Jelenleg a környezete
részben már beépített, az utak lakóterületeket tárnak fel. Hálózati szerepkörüket tekintve mindegyik
belterületi kiszolgáló út — lakóutca.

Tervezési terület
utca

A tervezési terület közlekedési-infrastruktúra adottságai (légi fotó)
jelenlegi útszabályozás ismertetése
A fejlesztési területek feltárására a hatályos terv új nyomvonalú utakat jelöl ki a Petőfi Sándor
utcával szemben északi irányba, továbbá kelet-nyugati tengellyel a Jánosképi utca valamint az új út
között. Mindkét útszakasz 16m-rel szabályozott lakóutca. Az észak-déli tengelyű út északion
zsákutcában végződik.

kivágat a hatályos szabályozási tervből
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A hatályos szabályos terv Jánosképi utca melletti, illetve az Ady utca környezetében kijelölt
lakóterületi fejlesztési területek között közlekedési kapcsolatot, településen belüli átjárhatóságot
nem biztosít.
felülvizsgálati kérelemre adott tervezői javaslat
A telekméretek és telekstruktúra átalakítása kapcsán javasolt úthálózat a közúti kapcsolatokat,
illetve a lakóterület belső közlekedési igényeit megfelelő szinten kiszolgálni képes. A tervezett utak
szélességét a hálózati funkciójukat figyelembe véve 12m, illetve 16m-ben határoztuk meg. A János
képi utcai, valamint az Ady utcai új lakótömbök északi közlekedési kapcsolatának megteremtése
célszerű volna viszont, amely útkapcsolatot a területeket északról határoló új nyomvonalú úttal lehet
biztosítani.

javasolt útkapcsolat

lakó 3

lakó 2
lakó 1

javasolt északi közúti kapcsolat a tervezett lakótömbök között
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javaslat az érintett útszakaszok mintakeresztszelvényi kialakítására
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2.1.10. – Közművesítési javaslatok a 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 és a 2.1.7 pontokban ismertetett
módosításokhoz
Meglévő hálózatot ismertetése
VÍZELLÁTÁS
Boncodfölde község vízellátása az Észak-zalai Víz-, és Csatornamű Zrt. (ZALAVÍZ Zrt.) által
üzemeltetett Zalaegerszegi Vízműről történik – a szolgáltatási területén lévő településeken végzett
ivóvízminőség-javítás és fejlesztés keretében – 2015-ben átadott beruházásokat követően.
A beavatkozások következtében a szolgáltatott ivóvíz minősége jelentősen javult, a víz
arzéntartalma az Európai Unió által előírt határérték alá csökkent.
A vizet a Ny-i vízbázisról kapja a rendszer és a Káváson meglévő 100 m3-es, valamint
Zalaboldogfán átépült 300 m3-es víztárolók biztosítják a fogyasztás kiegyenlítését és a szükséges
hálózati nyomást. A tárolók szintje 222,910 m B.f., így a tervezett beépítés környezetében a
hálózaton várható statikus nyomás értéke 1,6-3,3 bar. A jelzett nyomásérték a lakossági igények
kielégítésére elegendő, a szolgáltatásra vonatkozó követelményeket – átadási ponton mérhető min.
1,5 bar nyomás – kielégíti, viszont az oltóvízre előírt feltételek csak nyomásfokozással biztosíthatók.
A településre két irányból érkezhet az ivóvíz, egyrészt Bagod felől korábban kiépített
távvezetéken, másrészt – a korábban említett beruházás keretében – a Kávás keleti végétől
kiépített vezetéken. Ez a „körvezetékes” megoldás az ellátás biztonságán túl, a vízminőségi
gondokat is jelentősen csökkenti.
A település vízhálózata 100 mm átmérőjű vezetékekből épült, melyek anyaga – a régebben kiépült
vezetékek esetében – KMPVC, míg az ivóvízminőség-javító beruházás keretében épült szakaszoknál
KPE. A településen üzemelő elosztóhálózat összes hossza 3,9 km, az éves vízfogyasztás meghaladja
a 13 ezer m3-t.
A legutóbbi beruházás keretében az üzemeltetési szempontokból indokolt csomópontok átépítésre
kerültek, továbbá a vonatkozó előírásoknak – 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról – megfelelő telepítéssel új oszloptűzcsapok nyertek kiépítést, vagy a
meglévő – az előírásoknak megfelelő kialakítású – tűzcsapok bekötővezetékei lettek átépítve.
A beruházás tervezése keretében elkészült a (247) hrsz.-ú, Hegyi út mellett kiszabályozott – 248268 hrsz.-ú – lakótelkek vízellátását biztosító elosztóvezeték és bekötések tervei is, viszont az utca
előközművesítése ez idáig nem történt meg.
SZENNYVÍZELVEZETÉS
A legutóbbi rendezési terv készítése (2004) óta az akkor tervbe vett szennyvízcsatorna hálózat
elkészült.
A 2007-ben készített engedélyezési és kiviteli tervek alapján, kiépítésre került közel 2,8 km
gravitációs gyűjtőcsatorna DN200/KGPVC csőből, a hozzá csatlakozó DN160/KGPVC csőből épült
bekötőcsatornákkal együtt. A település mélyebb részeiből helyi – közterületi – átemelők továbbítják
az odavezetett szennyvizeket a hálózat magasabban fekvő részeibe, KPE nyomócsövön keresztül.
A gravitációs gyűjtőcsatorna a település Ny-i szélén, a beépített területen túl, mintegy 100 m
hosszban kiépült, további lakóterületek csatlakozási lehetőségét biztosítva.
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A település szennyvizét – az említett tervben BON-I jellel ellátott – regionális átemelő nyomja – a
Zala folyót és vasutat keresztező, Ny-1 jelű nyomóvezetéken a Bagodban üzemelő BAG-I jelű
regionális átemelőre.
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS
A település beépített és beépítésre szánt területének domborzata eredendően a Zala völgy
irányába, azaz északra lejt. Előzőekből adódik, hogy Boncodfölde területére hulló csapadékvizek
lefolyó hányadának végbefogadója a Zala folyó.
A településről a lefolyó csapadékvizek összegyűjtését és elvezetését az utak melletti nyílt árkok
biztosítják. A falun átvezető – 7409 számú – országos közút, településen belül Dózsa György és
Kossuth Lajos utca mellett jellemzően csak D-i oldalon található határozott útárok, mert az északi
oldali telkek jelentős része erőteljesen lejt É-ra, a Zala völgye irányába, így az út – beépített
területen haladó szakaszának északi oldalán lévő – jellemzően legfeljebb folyókaként kialakított
füves, vagy burkolt vápa a burkolatról lefolyó csapadékvizek elvezetését hivatott biztosítani. A déli
oldali útárok által összegyűjtött csapadékvizek átereszeken kerülnek átvezetésre az út területe
alatt, majd a lakóutcák – Ady Endre és Jánosképi u. – útárkaiban, vagy a lakótelkek között kialakult
füves vápákban folynak tovább a Zala folyó felé. A szilárd burkolattal ellátott és megfelelő
szabályozási szélességgel rendelkező, É-D-i utcák legnagyobb része kétoldali útárokkal
rendelkezik. A Petőfi utca csapadékvizét annak alsó, rövid szakaszán a nyílt árok helyett – a
nyugati oldalon – zárt csatorna továbbítja.
FÖLDGÁZELLÁTÁS
A településen kiépített gázvezeték hálózatot az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
(továbbiakban KÖGÁZ Zrt.) üzemelteti. A vezetékes, középnyomású földgáz Ny-i irányból - Kávás
felől – érkezik a településre. A vezeték a belterület Ny-i szélénél É-i irányba fordul és a 2 hrsz.-ú út
nyomvonalán haladva nyert kiépítést, majd K-i irányból éri el az Ady Endre utca északi végét. A
vezeték az Ady utcában folytatódik, majd kapcsolódik a települési hálózathoz a Kossuth Lajos
utcánál.
A településen kiépített hálózat középnyomású, ingatlanonkénti nyomás-szabályozókkal, melyek
vagy falra szereltek, vagy előkertes kialakításúak. Az elosztóhálózat és leágazások KPE anyagú
csőből lettek kiépítve, ágvezetékes kialakítással.
2.1.1 és 2.1.3 pontokhoz tett javaslatok
VÍZELLÁTÁS
A jelen tervi beépítés vízellátása az üzemelő hálózathoz kapcsolódva, annak tovább építésével
biztosítható. Az utcában kiépülő elosztóvezeték javasolt mérete – a meglévő hálózattal azonosan –
NA100, csatlakozása a Petőfi utcában üzemelő 100-as műanyagvezetékhez, ill. – a (241) hrsz.-ú
úton keresztül az önkormányzati (231) hrsz.-ú, Panoráma utcában üzemelő szintén 100 mm méretű
műanyagvezetékhez történhet. Ezzel a megoldással körvezetékessé tehető a hálózat érintett
szakasza. A Hegyi út korábban említett része – a terepadottságok miatt – zsákutcaként alakítható
csak ki, mivel nem köthető össze a József Attila utcával, ezért az ide korábban tervezett vízvezeték
is – kiépítését követően – ágvezetékként fog üzemelni.
A tűzoltáshoz előírt 2 bar hálózati nyomás biztosítása érdekében nyomásfokozó beépítése, ill.
üzembe helyezése válik szükségessé, mire a magasabban fekvő terület beépítése időszerűvé válik.
A hálózatról – a javasolt méretű (min. 100 mm-es) elosztóvezeték kiépítésével – az előírt oltóvíz
mennyiség a kiépülő oszloptűzcsapokról, míg az ivóvízigény ingatlanonkénti bekötővezetékeken
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biztosítható. Amennyiben valamely oknál fogva a lakóterületre szokásos oltóvíz hozamot meghaladó
igény merül fel, annak biztosítása tüzivíz tárolással oldható meg.

SZENNYVÍZELVEZETÉS
A beépítésre szánt terület szennyvízelvezetése gravitációs csatornahálózattal oldható meg.
Befogadók lehetnek – a (037) hrsz.-ú önkormányzati úton keresztül, a Petőfi utcában üzemelő
gravitációs gyűjtőcsatorna, illetve a Panoráma utcai gyűjtőcsatorna. Ez utóbbihoz való csatlakozás
feltétele a (241) és (247) hrsz.-ú út alatt tervezett gravitációs csatorna kiépülte.
A közterületi gyűjtőcsatorna fektetési mélységét úgy kell megválasztani, hogy az „alsó” – az úttól
északra lévő – telkek szennyvizeit is fogadni tudja gravitációsan. Miután ezek a lakótelkek jelentős
mértékben – több métert is meghaladóan – lejtenek É-i irányban, a tervezésnél – a
gazdaságosságot figyelembe véve – megfontolandó egy magasabban vezetett gravitációs
gyűjtőcsatorna és házi beemelő aknák (HBA-k) valamint nyomóvezetékek kiépítése, az ingatlanokról
a keletkező szennyvizek hálózatba juttatása érdekében.

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS
A beépítésre szánt területről lefolyó csapadékvizek összegyűjtésére – a meglévő rendszerrel
azonosan – nyílt árkos megoldást javaslunk. Az út déli oldalán határozott trapézszelvényű árokkal
lehet összegyűjteni a burkolatról lefolyó csapadékvizeket és az ingatlanokról idevezetett
tetővizeket. Az É-i oldalon kialakításra kerülő elvezető árkot, vagy folyókát – a terület lejtési
viszonyai miatt – nagyobb részt az útburkolatról, padkáról, gyalogjárdáról lefolyó csapadékvizek,
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kisebb részt az ingatlanokról bevezethető tetővizek terhelik, így a kialakításra kerülő árokszelvény
méreténél ez figyelembe vehető.
Az ingatlanok vízelvezetése kialakításánál törekedni kell a hálózatba kerülő csapadékvíz
mennyiségének csökkentésére, a vizek helyben tartására, melyhez javasolt a telken belüli gyűjtők
beépítése. Az összegyűjtött és tárolt víz – megfelelő előkezelését (ülepítést, szűrést) követően –
felhasználható a zöldfelületek locsolására, vagy „szürke vízként” a háztartásban.
A kialakításra kerülő lakótelkek feletti mezőgazdasági területről – beavatkozás nélkül – jelentős
mennyiségű lefolyó víz terheli a meglévő és kiépítésre kerülő hálózatot. Az ingatlanokra folyó
külvizek kizárása érdekében a terület „felső” (déli) határvonalán tehermentesítő övárok kialakítását
javasoljuk. Az árokkal összegyűjtött csapadékvizek visszatartására a terület ÉNy-i részén
záportározó kialakítása célszerű, melyből az elfolyó víz hozamát a kifolyócső méretének
megválasztásával lehet szabályozni. Miután a lefolyó víz legnagyobb része mezőgazdasági
területekről származik, ezért a tározó kialakításánál mérlegelni célszerű a hordalékfogós kialakítást.
A záportározó elhelyezésére rendelkezésre álló terület nagysága – 1262 m2 – mely 1,5 m-es
átlagos vízmélység esetén mintegy 1800 m3 víz visszatartására alkalmas. A záportározó javasolt
helyét egyrészt az indokolta, hogy az érintett terület legmélyebb pontjára kerül (így minden lefolyó
csapadékvíz idevezethető) másrészt közvetlenül „alatta” kialakítható egy elvezető árok, így havária
esetén a vészárapasztón levezetett, túlfolyó vizek a befogadó útárok felé elvezethetők. A
megfelelő méretű tározó – a domborzati viszonyok miatt – a „völgyoldali” részén, a szükséges
magasságú töltés építésével alakítható ki. A tározó elvezető árka a Petőfi utcai útárokhoz
kapcsolódhat, így a tározó kivezető cső méretét ennek figyelembe vételével kell meghatározni.
A lakótelkek elöntéstől való védelme érdekében létesülő övárkot a beépítéssel érintett terület déli
határánál javasolt kialakítani olyan szelvénnyel, ami a fölötte lévő területekről lefolyó csapadékvíz
kártétel nélküli összegyűjtésére és tovább vezetésére alkalmas.
FÖLDGÁZELLÁTÁS
A beépítésre javasolt terület gázellátását az üzemelő hálózathoz kapcsolódva javasoljuk kiépíteni.
Javasolt csatlakozás a Petőfi Sándor utca keleti padkájában haladó vezetékhez történhet. A
további tervezéshez, a közterületi elosztóhálózat paramétereit, kialakítását és a csatlakozás módját
az Üzemeltetőhöz benyújtott energiaigény alapján a KÖGÁZ határozza meg. Tervezésnél a
középnyomású gázvezetékekre előírt biztonsági övezetre vonatkozó korlátozásokat be kell tartani!
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2.1.4 ponthoz tett javaslat
VÍZELLÁTÁS
A 2.1.1. pontban hivatkozott fejlesztés keretében tervbe vételre került egyrészt az Ady Endre utca
északi végétől a 15/2 hrsz.-ú ingatlanig kiépítendő vízvezetéket, másrészt a Kávás felől kiépülő
távvezetékről leágazó és az 5 hrsz.-ú terület É-i végéig megvalósítandó vízvezetéket. Ez utóbbit – a
vízminőségi gondok kiküszöbölése érdekében – körvezetékes megoldással írta elő az Üzemeltető. A
vezetékek megépítése elmaradt, így a legközelebbi csatlakozási pont a hálózaton az Ady utca É-i
vége.
A kiszabályozásra kerülő utcában javasoljuk a vízvezetékek korábbi tervek szerinti megépítését, és
a két ág összekötését, így a 2 hrsz.-ú útban épülő vezetékkel kialakítható a körvezeték, párhuzamos
vezetékek nélkül is. Az így kiegészülő hálózatról elláthatóvá válnak az út melletti ingatlanok,
továbbá a 27 hrsz.-ú út mellett kialakítható lakótelkek ellátásra bővíthető az utcában a hálózat.
Előzőeken kívül – távlatban – a település ÉNy-i részén – a Zala folyó és holtága által közrefogott –
061/1 hrsz.-ú ingatlan (lovarda) vízellátása is rákapcsolhatóvá válik a rendszerre.

SZENNYVÍZELVEZETÉS
Gravitációs gyűjtőcsatorna, mint befogadó a 15/2 hrsz.-ú ingatlanig épült ki DN200/KGPVC
csőből, végén DN300/műanyag tisztítóaknával, melynek mélysége 1,58 m. A csatorna nyomvonala
igazodott a meglévő út vonalvezetéséhez, így annak átépítésére – feltehetőleg – nem lesz szükség.
A 27 hrsz.-ú út É-i végénél, a 02/17 hrsz.-ú területen szennyvízátemelő üzemel, mely fogadja
egyrészt az előzőekben említett csatorna által szállított szennyvizeket, másrészt az Ady Endre utca
szennyvizét, valamint a 14 hrsz.-ú ingatlan területéről HBA-val (Házi Beemelő Akna) D50/KPE
nyomócsövön érkező szennyvizeket. Az átemelő D63/KPE nyomócsövön keresztül nyomja el az
érkező szennyvizeket a Kossuth Lajos utcában kiépített DN200/KGPVC gravitációs
gerinccsatornába, mint befogadóba.
A kialakuló utcában javasolt a hálózat továbbépítése legalább az 5 hrsz.-ú telek északi végéig.
Amennyiben a meglévő befogadó mélysége – a terepviszonyok miatt – nem alkalmas gravitációs
csatlakozásra, akkor KHBA és nyomóvezeték segítségével célszerű az összegyűjtésre kerülő
szennyvizeket az üzemelő hálózatba juttatni.
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CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS
A jelenleg összefüggő, szilárd burkolattal el nem látott út nem rendelkezik határozott
vízelvezetéssel, nyílt árokkal. A keréknyomok útalap szintig kialakítást nyertek, így területére hulló,
vagy ráfolyó csapadékvizek – az út területéről – a környező terepen – vagy annak mélyedéseiben
– folynak a befogadó Zala folyó irányába. A lefolyó csapadékvizek – a helyenként még
nyomokban fellehető árkokon keresztül – vagy bevezetést nyernek a vízfolyásba, vagy út közben a
Zala réten elszikkadnak.
A kiszabályozásra kerülő út mellett javasoljuk kétoldali, trapézszelvényű földárok kialakítását. Déli
oldali a magasabb területekről, telkekről lefolyó vizek összegyűjtését lenne hivatott biztosítani, míg
a „völgyoldali” az útkoronáról, rézsűről lefolyó vizeket vezetné el. Későbbiek során, ehhez a
hálózathoz kapcsolódhatna – a 27 hrsz.-ú út kialakítását követően – annak árokhálózata.
Az Ady Endre út északi végétől célszerű határozott árok kialakítása a Zala folyóig.
FÖLDGÁZELLÁTÁS
A 2.1.1. ponttal kapcsolatban említett – Kávás irányából kiépített – középnyomású gázvezeték az
út nyomvonalán halad, a mellette fekvő ingatlanok gázigényének biztosítására leágazások épültek
ki a vezetékről.
Új elosztóvezeték kiépítése nem indokolt, a felmerülő új bekötések az üzemelő elosztóvezetékről
kiépülő leágazásokkal biztosítható.
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2.1.7 ponthoz tett javaslat (Jánosképi utca)
VÍZELLÁTÁS
A 2.1.1 pontban részletezetteknek megfelelően, a település összes lakóútjában – közte a Jánosképi
utcában is – teljes körűnek tekinthető a közművesítés.
A tervbe vett lakóterületen kiépülő utcákban javasoljuk a vízvezeték kiépítését körvezetékes
hálózattal, azaz 2 ponton csatlakozva Jánosképi utcában üzemelő vízvezetékhez. Az ellátás
biztonságát növelendő, és a vízminőségi gondokat megelőzendő, célszerűen az É-D-i utcában
kiépülő vezetéket javasolt rákötni a település fő utcájában üzemelő vezetékre.
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SZENNYVÍZELVEZETÉS
Gravitációs gyűjtőcsatorna, mint befogadó kiépült a Jánosképi utcában és a 97/4 és 97/9 hrsz.-ú
területekre, mint leendő útterületre.
A kialakításra kerülő utcákban – lehetőleg – gravitációs csatornahálózat kiépítése a telkekre történő
bekötőcsatornákkal együtt.
Amennyiben a meglévő befogadó mélysége – a terepviszonyok miatt – nem alkalmas gravitációs
csatlakozásra, akkor KHBA és nyomóvezeték segítségével célszerű az összegyűjtésre kerülő
szennyvizeket az üzemelő hálózatba juttatni.
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CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS
A területről jelenleg északi irányban folynak le a csapadékvizek a befogadó Zala folyó irányába,
kisebb hányaduk a Jánosképi utca Ny-i oldali útárkába jut, amely szintén a Zalába folyik.
A kiszabályozásra kerülő utak mellett javasoljuk kétoldali, trapézszelvényű földárok kialakítását.
Déli oldali a magasabb területekről, telkekről lefolyó vizek összegyűjtését lenne hivatott biztosítani,
míg a „völgyoldali” az útkoronáról, rézsűről lefolyó vizeket vezetné el. Az összegyűjtött
csapadékvizek tovább vezetését a Jánosképi út nyugati oldali útárka biztosíthatja. Az árok
szelvényét – indokolt esetben – javasolt a bevezetésre kerülő csapadékvíz hozama függvényében –
a szükséges mértékben – megnövelni.
FÖLDGÁZELLÁTÁS
A Jánosképi utcában középnyomású elosztóvezeték üzemel.
Új elosztóvezeték kiépítése javasolt ágvezetékes rendszerrel a kiépítésre kerülő utcákban, az
ingatlanokhoz leágazásokkal, telkenkénti nyomásszabályozó mérőállomásokkal.
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2.2. a településszerkezeti
összefüggéseinek ismertetése.

változások
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területrendezési

tervekkel

való

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervével, illetve Zala Megye
Területrendezési tervévvel való összhang vizsgálata
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény 2019. március 15.-től lépett hatályba. A törvény hatályon kívül helyezi az Országos
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényt, illetve a Budapesti Agglomeráció Területrendezési
Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényt, a továbbiakban a Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényben kerülnek meghatározásra a vonatkozó
előírások.
Boncodfölde nem tartozik kiemelt térség területéhez, így a Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény második részében meghatározott, Országos
Területrendezési Terv előírásai vonatkoznak a településre az összhang vizsgálata során.
Figyelembe kell venni továbbá a Zala Megye Területrendezési Tervét (a továbbiakban megyei
terv) melyet a Zala Megyei Közgyűlés a 8/2019. (IX.27.) számú rendeletével fogadott el, mely
2019.október 15.-én lépett hatályba.
Infrastruktúra hálózat az országos és a megyei terv alapján
Az országos szerkezeti terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok melyek Boncodfölde közigazgatási területét érintik - az alábbiak:
- Főút (meglévő), 4/1. melléklete a törvénynek
- Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya, 4/3. melléklete a törvénynek
- Országos kerékpárútvonal, 4/5. melléklete a törvénynek

Ország Szerkezeti Terve
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E műszaki infrastruktúra hálózat a község településszerkezeti tervén is jelölve van, az Ország
Szerkezeti Tervével az összhang biztosított.
A szomszédos települések határán a kapcsolódási lehetőség folyamatos.
A 17.§ (2) és (3) bekezdések alapján a főút és a vasút nyomvonala az országos szerkezeti tervvel
szinkronban van, ugyanis az a település közigazgatási területét érintve valósult meg. A kerékpárút
nyomvonala az ország szerkezeti terve alapján a település belterületén, annak fő utcáján keresztül
halad át. A település szerkezeti terve a kerékpárutat nem jelöli.
A megyei szerkezeti terv jelöli a következő infrastrukturális elemeket a község területére:
- Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (meglévő)
- Országos kerékpárútvonal (meglévő)
- Főút (meglévő)
- Mellékút (meglévő)

Zala Megye Szerkezeti Terve

A megyei szerkezeti terv az országos kerékpárutat már elsősorban Bagod területén jelöli, ami a
település ÉNy-ra felnyúló részét átszeli. Ez a jelölés megegyezik a valóságban létező nyomvonallal.
A megyei infrastruktúra elemek a településrendezési terveken jelölve vannak, kivéve az országos
kerékpárútvonalat. A módosítás az infrastruktúra hálózat egyéb elemeit nem érinti.
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Térségi területfelhasználás a megyei szerkezeti terv alapján
A megyei szerkezeti terv szerinti területfelhasználási kategóriákra vonatkozóan a törvény az
alábbiakat fogalmazza meg:
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény
11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a
településrendezési tervben, a 90. § (2) bekezdése figyelembevételével
a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület övezetet a térséget lefedő erdők övezetére
vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó
szabályok figyelembevételével kell, meglévő és tervezett erdő övezetként differenciáltan lehatárolni;
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell
sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki;
c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt
beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület,
vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, zöldterület,, továbbá különleges
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület övezetbe kell
sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani;
d) a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető;
e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően
honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület települési övezetbe kell
sorolni.

Zala Megye Szerkezeti Terve a tervezési területekkel
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erdőgazdálkodási térség / erdők övezete
Az erdőgazdálkodási térség a törvény 4.§ 7. pontja szerint egy területfelhasználási kategória, mely
az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdőket, az erdőgazdálkodási célokat közvetlenül
szolgáló földterületeket, valamint erdőtelepítésre javasolt területeket jelenti.
A törvény 4.§ 8. pontja szerint az erdők övezete az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe az Országos Erdőállomány
Adattárban szereplő erdők és az erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló földterületek
tartoznak. Az erdőgazdálkodási térség alapvetően az erdők övezete.
A törvény fentiekben ismertetett 11.§ a) pontja szerint „az erdőgazdálkodási térségben az
erdőterület övezetet a térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az
erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell, meglévő
és tervezett erdő övezetként differenciáltan lehatárolni”.
Az erdők övezetére vonatkozó szabályok az alábbiak:
17. Erdők övezete
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési tervében
legalább 95%-ban erdőterület övezetbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően
kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország
Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál
figyelmen kívül kell hagyni.

érintett tervezési terület

érintett tervezési terület

erdők övezete (Országos Erdőállomány
Adattár szerint) a tervezési területekkel
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Az erdők övezete a 2.1.4. számú módosítási pont tervezési területét érinti, valamint a tervezett
településközi összekötő úttal szomszédos 042/1 hrsz.-ú telek b alrészletét, mely területek
nyilvántartott erdőterületek az Országos Erdőállomány Adattár alapján. A további tervezési
területeken jelölt erdőgazdálkodási térségen erdők övezete nem jelölt az adattár szerint.

2.1.4. módosítási pont a megyei szerkezeti terven

2.1.4. módosítási pont az erdők övezetével

Az érintett területeket (02/16 hrsz.-ú terület c alrészlet, 042/1 hrsz.-ú terület b alrészlet) „Eg” jelű
gazdasági erdőterületként jelöljük a tervezett szabályozási és szerkezeti tervben, így a törvénnyel
az összhang biztosított.
A törvény 29.§-át figyelembe véve az erdők övezetébe tartozó terület 2,26 ha, melynek 100 %-át,
2,26 ha-t sorolunk erdőterület területfelhasználási egységbe a településrendezési eszközökben.
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mezőgazdasági térség
A területfelhasználás változások nagyrészt a mezőgazdasági térség területén történnek. A
mezőgazdasági térségre vonatkozó előírások alapján a térség területének legalább 75%-át kell
mezőgazdasági terület övezetébe sorolni. A fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes
terület építési övezet nem jelölhető ki.
Az előírásoknak megfelelően a tervezési területen belül igazolásra került a mezőgazdasági
térségnek való megfelelés a következő számítási eredményekkel. A mezőgazdasági térség területén
a tervezési területen belülre eső mezőgazdasági térség területe 63,62 ha. A mezőgazdasági
térségen nem mezőgazdasági területként szabályozott 7,6 ha, mely a térség 11,94%-a. A nem
mezőgazdasági területek közlekedési- és közműterületek, különleges közmű terület, kertvárosias
lakóterület és vízgazdálkodási területek. Tehát mezőgazdasági területként került jelölésre a
mezőgazdasági térség 88,06%-a. Az összhang ezáltal érvényesül, az előírásoknak való megfelelés
biztosított.
települési térség
A módosítás során területfelhasználás változás történik a települési térség területén is, hiszen új
útterületek kerülnek kijelölésre. A települési térség területén bármely területfelhasználási egység
kijelölhető, így a módosítás a területrendezési tervek előírásaival összhangban van.
Övezetek az országos és a megyei terv alapján
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény 19.§ (1)
bekezdés tartalmazza az országos övezeteket az alábbiak szerint:
19. § (1) Az országos övezetek a következők:
1. ökológiai hálózat magterületének övezete,
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete,
4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,
5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
6. erdők övezete,
7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete,
8. tájképvédelmi terület övezete,
9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete,
10. vízminőség-védelmi terület övezete,
11. nagyvízi meder övezete,
12. VTT-tározók övezete,
13. honvédelmi és katonai célú terület övezete.

A 19.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
(4) Az (1) bekezdés 5., 7., 8. és 10-12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi
lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

A fenti bekezdésben meghatározott miniszteri rendelet a 2019. június 22.-én hatályba lépett
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet, mely a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának
kiegészítéséről szól. A rendeletben kerültek meghatározásra a törvényben nem szereplő övezeti
előírások, lehatárolások.
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A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény 19.§-ban határozza meg a megyei övezeteket az alábbiak szerint, továbbá azt, hogy az
azokra vonatkozó szabályokat mi alapján kell alkalmazni:
(3) A megyei övezetek a következők:
1. ásványi nyersanyagvagyon övezete,
2. rendszeresen belvízjárta terület övezete,
3. tanyás területek övezete,
4. földtani veszélyforrás terület övezete,
5. egyedileg meghatározott megyei övezet.
(4) Az (1) bekezdés 5., 7., 8. és 10-12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi
lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
(5) A (3) bekezdés 1-4. pontjaiban meghatározott megyei övezetek övezeti szabályait a
területrendezésért felelős miniszter (4) bekezdésben meghatározott rendelete, az övezetek területi
lehatárolását a megyei területrendezési terv állapítja meg.

Az országos törvény alapján a megyei terv az ásványi nyersanyagvagyon, rendszeresen belvízjárta
terület, tanyás területek, földtani veszélyforrás terület övezeteinek területi lehatárolását
tartalmazza, arra előírásokat a területrendezésért felelős miniszter állapít meg. A megyei tervek
hatásköre az egyedileg meghatározott megyei övezetek lehatárolására és előírásainak
megfogalmazására terjed ki, melyet a területrendezésért felelős miniszter hagy jóvá.
A 2019. október 15-én hatályba lépő Zala Megyei Területrendezési Terv szabályzatáról, térségi
szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló 8/2019. (IX. 27.) rendelet 4. § meghatározza a megyei
tervben pontosításra vagy kijelölésre kerülő övezeteket, melyek a következők:
4. § (1) A megye Térségi Övezeteinek területét M=1:100.000 méretarányban a rendelet 3.1.-3.16.
mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint
Az országos övezetek a következők:
3.1. Ökológiai hálózat magterületének övezete,
3.2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,
3.3. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete,
3.4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,
3.5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
3.6. Erdők övezete,
3.7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete,
3.8. Tájképvédelmi terület övezete,
3.9. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete,
3.10. Vízminőség-védelmi terület övezete,
3.11. Nagyvízi meder övezete,
3.12. Honvédelmi és katonai célú terület övezete.
A megyei övezetek a következők:
3.13. Ásványi nyersanyagvagyon övezete,
3.14. Földtani veszélyforrás terület övezete,
Egyedileg meghatározott megyei övezetek:
3.15. Gazdaságfejlesztési és innovációs övezet,
3.16. Kiemelt turisztikai övezet.
(2) Az egyes települések 3.1.-3.16. mellékletek szerinti övezetekkel való érintettségét a rendelet 1.
függeléke tartalmazza.
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Az országos övezetek közül az alábbiak érintik a tervezési területeket:
- ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
- kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
- jó termőhelyi adottságú szántók övezete
- erdők övezete
- erdőtelepítésre javasolt terület övezete
- tájképvédelmi terület övezete
- vízminőség-védelmi terület övezete
A megyei övezetek közül az alábbi övezetek érintik a tervezési területet:
- földtani veszélyforrás terület övezete
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
A törvény az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetére vonatkozóan az alábbi
szabályokat, előírásokat fogalmazza meg:
14.Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében csak olyan megyei
területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési tervben olyan övezet és
építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai
folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja.
(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki,
kivéve, ha
a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület
és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak az
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok
zavartalan működése.
(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az ökológiai folyosó és az érintkező magterület
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok
működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.
(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses
művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.

A 2.1.4. és a 2.1.8. módosítási pont érintett az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetével.
Az Ady utcától nyugatra és keletre tartó földút területe (hrsz.: 02/16, 02/2) minimálisan érintett az
övezet által. Az ökológiai folyosó ezen részén védendő érték nem található, hiszen a terület jelenleg
is használatban lévő, kavicsozott út, az ökológiai folyosó széle, peremterülete érintett csak. Az Ady
úttól keletre kijelölt új útszakasz pedig jelenlegi szántóföld területén, néhol azok szélén halad, ahol
ökológiailag védendő érték nem feltételezhető.
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Az övezetben új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, a közlekedési infrastruktúra
elemeinek nyomvonala az élőhelyeket nem veszélyezteti.
A törvényben szereplő szabályok a tervezett módosításokkal szinkronban vannak.
Az ökológiai hálózat érintettsége a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársaival történt helyszíni
bejáráson megvizsgálásra került. A módosítási szándékkal kapcsolatosan a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park munkatársaival a helyszínen történt egyeztetésen megállapításra került, hogy a
tervezett út területén a természetvédelmi érintettség nem jelentős. A Nemzeti Park Igazgatósága az
egyeztetés során a módosítási szándékhoz hozzájárult.
kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
A törvény a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetére vonatkozóan az alábbi szabályokat,
előírásokat fogalmazza meg:
16. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt terület – kivéve, ahol az
Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – csak az állami főépítészi hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.
(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek
megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
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Az övezet a belterülettől délre lévő szántók területén érintett a tervezési területtel, ahol a tervezett
településközi összekötő út nyomvonala halad. E tervezett módosítás az övezet előírásaival
szinkronban van, hiszen új beépítésre szánt terület vagy bányatelek nem kerül kijelölésre a területen.
jó termőhelyi adottságú szántók övezete
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 2. §-a a jó termőhelyi adottságú szántók övezetére az alábbiakat
fogalmazza meg:
2. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
2. § (1) A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági terület területfelhasználási
egység területét elsősorban – a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete mellett – a jó termőhelyi
adottságú szántók övezetén javasolt kijelölni.
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(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és
bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával engedélyezhető.
(3) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési eszközeiben a jó
termőhelyi adottságú szántók övezete területén, az (1) és a (2) bekezdésben foglaltakon túl, új
beépítésre szánt terület csak abban az esetben jelölhető ki, ha a település közigazgatási területén a
kijelölés máshol már nem lehetséges.

A
tervezési
terület
belterülettől délre lévő
részét
érinti
a
jó
termőhelyi
adottságú
szántók
övezete,
a
tervezett
településközi
összekötő út nyomvonala
mentén. E területek a
hatályos
településrendezési tervben
is Má jelű általános
mezőgazdasági
övezetként
szabályozottak. Az út
kijelölése az övezetre
vonatkozó
előírásokkal
szinkronban
van,
bányatelek nem kerül
kijelölésre a területen.

erdők övezete
Az erdők övezetére vonatkozó előírások és az előírásokkal való összhang igazolása az
erdőgazdálkodási térség című alfejezetnél részletezésre került.
erdőtelepítésre javasolt terület övezete
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 3. §-a az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére az alábbiakat
fogalmazza meg:
3.Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány Adattárban nem
szereplő erdőterület területfelhasználási egységeket a településfejlesztési és településrendezési
célokkal összhangban – a természeti és kulturális örökségi értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre
javasolt terület övezet területén javasolt kijelölni.
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(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési eszközeiben az
erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén az (1) bekezdésben foglaltak mellett beépítésre szánt
terület nem jelölhető ki, és erdőterület területfelhasználási egységbe sorolás esetén
a) az erdőtelepítés megvalósulásáig csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző területhasználat
folytatható, valamint
b) erdőtelepítést elsődlegesen az élőhelynek megfelelő, természetesen kialakult őshonos fafajokból
álló erdőfoltok megőrzésével kell végezni.

Az erdőtelepítésre javasolt
terület övezete a tervezési
területet érinti a település
belterületétől délre lévő
területen,
mely
a
településközi
összekötőút
kijelölése miatt érintett. A
tervezési terület az úttal
szomszédos telkeket érinti,
így érintettek a nagy
kiterjedésű szántók ezen a
részen. E területek a
hatályos településrendezési
tervben Má jelű általános
mezőgazdasági övezetként
szabályozottak.
Az
út
kijelölése
az
övezetre
vonatkozó
előírásokkal
szinkronban van.

tájképvédelmi terület övezete
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. §-a a tájképvédelmi terület övezetére az alábbiakat
fogalmazza meg:
4. Tájképvédelmi terület övezete
4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg
kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép
védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő
rendelkezésének hiányában – meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi
szabályait,
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti
településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket.
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
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(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell
megvalósítani.

A tervezett módosítási szándékok érintettek a tájképvédelmi terület övezetével.
A területhasználat és az építés rendjét a helyi építési szabályzat, a településképi követelményeket
a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.
Konfliktust a 2.1.6. módosítási pontban ismertetett adótorony elhelyezése jelentheti, mivel a
településkép védelméről szóló rendelet az adótorony elhelyezését nem engedi. Ez a szabály a
2.1.6. pontban ismertetetteknek megfelelően szigorúbb az országos szabályoknál, a rendelet
módosítása e dokumentummal párhuzamosan tervezett. Az adótorony várható tájképi
megjelenésére vonatkozó vizsgálatok a hivatkozott fejezetben szerepelnek, ahol igazolásra került,
hogy az adótorony elhelyezése nem jár jelentős tájképi hatással a belterület irányából, valamint a
Zala völgy irányából sem.
Vízminőség-védelmi terület övezete
A vízminőség-védelmi terület övezete a teljes települést, így a tervezési területeteket is érinti.
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A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 5 §. (2) bekezdése alapján „a vízminőség-védelmi terület
övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi
szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.”
A hatályos településszerkezeti terv nem jelöl ilyen területet. A településrendezési tervek
felülvizsgálatakor ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket.
Földtani veszélyforrás terület övezete
A földtani veszélyforrás terület övezete a teljes település érinti, így a tervezési területeket is.
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet az övezetre vonatkozóan az alábbiakat fogalmazza meg:
11. § (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani veszélyforrással érintett terület
kiterjedését a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően
lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha
ahhoz a bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott
véleményében hozzájárul.
(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal hozzájárulásával kell meghatározni.
A hatályos településrendezési tervekben a potenciálisan mozgás-veszélyes területek lehatárolásra
kerültek. Ilyen mozgás-veszélyes terület a Kossuth Lajos utca déli oldalán, a Petőfi utcától keletre
lévő belterületi részen jelölt, a tervezési területeket nem érinti.
A tervezett módosítások az előírásokkal szinkronban vannak, hiszen új beépítésre szánt övezet nem
került kijelölésre földtani veszélyforrás terület övezetén.
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2.3. Területi mérleg és biológiai aktivitásérték változása
A településrendezési tervek módosítása során változik a településszerkezeti terv, így a település
területi mérlege és a biológiai aktivitásértéke is módosul. Boncodfölde teljes közigazgatási
területére vonatkozóan nem áll rendelkezésre a hatályos településszerkezeti terv területi mérlege,
illetve a tervek digitális állománya sem elérhető.
Ebből következően a területi mérleg változását a tervezési területen belül vizsgáljuk, illetve a
biológiai aktivitásérték esetében a cél az, hogy a település biológiai aktivitásértéke a tervezési
területen belül ne csökkenjen.
A módosítás során a tervezési területen belül az alábbi területfelhasználási kategóriák és biológiai
aktivitás érték változik:

Falusias lakóterület
Kertvárosias lakóterület
Kereskedelmi szolgáltató
gazdasági terület
Különleges beépítésre szánt
temető terület
Közúti közlekedési terület
Gazdasági erdőterület
Általános mezőgazdasági
terület
Kertes mezőgazdasági
terület
Vízgazdálkodási terület
Különleges beépítésre nem
szánt közműterület

hatályos (ha) tervezett (ha)
31,70
18,22
0,00
12,46

tervezési terület
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változás (ha)
-13,48
12,46

értékmutató
2,4
2,7

BIA
-32,35
33,65

0,93

0,88

-0,04

0,4

-0,02

0,29
7,20
0,00

0,29
9,36
2,22

0,00
2,16
2,22

3
0,6
9

0,00
1,30
20,00

115,48

109,38

-6,10

3,7

-22,56

1,12
0,00

1,08
0,28

-0,04
0,28

5
7

-0,20
1,97

0,00

2,53

2,53

2,2

5,57

156,72

156,72

BIA-változás

7,35
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HATÁROZATTERVEZET
MÓDOSÍTÁSÁRA

A

2022. JANUÁR

TELEPÜLÉSSZERKEZETI

TERV

Boncodfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2022. (..….) számú határozata
Boncodfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
1. elfogadja Boncodfölde község településszerkezeti terv módosításának leírását az 1. melléklet
szerint,
2. Boncodfölde község településszerkezeti terve helyébe e határozat 2. melléklete szerinti
településszerkezeti terv lép,
3. felkéri a Polgármestert az elfogadott dokumentumok 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti
nyilvánosságra hozatalára.
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1. melléklet a ……../2022. (……………) számú határozathoz
A településszerkezeti terv módosításának leírása
I. Terület-felhasználás változása
1. A 036/17 hrsz.-ú terület É-i része Lf jelű falusias lakóterület terület-felhasználásról V jelű
vízgazdálkodási terület terület-felhasználásra módosul.
2. A 036/17 hrsz.-ú terület D-i része Lf jelű falusias lakóterület terület-felhasználásról Lke jelű
kertvárosias lakóterület terület-felhasználásra módosul.
3. A 036/18 hrsz.-ú terület É-i része Lf jelű falusias lakóterület terület-felhasználásról Lke jelű
kertvárosias lakóterület terület-felhasználásra módosul.
4. A 036/18 hrsz.-ú terület É-i részén a lakóterülettől délre egy 6 méteres sáv Má jelű
általános mezőgazdasági terület terület-felhasználásról V jelű vízgazdálkodási terület
terület-felhasználásra módosul.
5. A Panoráma utcától északra a 218-224, 226/1, 226/2, 227-230 hrsz.-ú telkek, a
Panoráma utcától délre a 156, 242-245, 232-240, 248-260, 262-268 hrsz.-ú telkek Lf jelű
falusias lakóterület terület-felhasználásról Lke jelű kertvárosias lakóterület területfelhasználásra módosulnak.
6. A 02/16 hrsz.-ú telek „c” alrészlete Má jelű általános mezőgazdasági terület területfelhasználásról Eg jelű gazdasági erdőterület terület-felhasználásra módosul.
7. A 038/1 hrsz.-ú terület Má jelű általános mezőgazdasági terület terület-felhasználásról Kb-k
jelű beépítésre nem szánt különleges közműterület terület-felhasználásra módosul.
8. A 799 hrsz.-ú terület délnyugati sarka Mk jelű kertes mezőgazdasági terület területfelhasználásról Kb-k jelű beépítésre nem szánt különleges közműterület terület-felhasználásra
módosul.
9. A 97/2, 97/3, 97/5, 97/6, 97/9, 97/10, 92/6, 91, 63/5 területek és a 63/4, 91 hrsz.-ú
területek északi része Lf jelű falusias lakóterület terület-felhasználásról Lke jelű kertvárosias
lakóterület terület-felhasználásra módosulnak.
II. Műszaki infrastruktúra-hálózat változása
1. A Hottó településsel kapcsolatot képező településközi összekötő út nyomvonala a József
Attila utcáról nyugatra tevődik át, a Petőfi Sándor utca folytatásaként, arról keleti irányba
leágazóan a mezőgazdasági területek között. Az összekötő út kilépési pontja a település
közigazgatási határán változatlanul marad. Az útszabályozással érintettek a 036/18,
038/2, 036/7, 036/8, 036/10-14, 042/1, 042/10 hrsz.-ú általános mezőgazdasági
területek.
2. A település belterületének északi részén, az Ady utca északi végétől nyugatra leágazóan
egy új út kerül kiszabályozásra. Az útszabályozással érintettek a 02/1, 02/2, 02/16 és a
02/17 hrsz.-ú általános mezőgazdasági területek és a 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/3
hrsz.-ú Lf jelű falusias lakóterületek.
3. A település belterületének északi részén, az Ady utca északi végétől keletre leágazóan egy
új út kerül kiszabályozásra. Az útszabályozással érintettek a 02/6, 02/7, 02/8 és a 02/12
hrsz.-ú általános mezőgazdasági területek és a 40/2, 41, 43, 45/2, 46, 48, 49, 50, 51,
53/1, 54, 57, 58, 59 és a 61 hrsz.-ú Lf jelű falusias lakóterületek.
4. A település belterületétől délre a 799 hrsz.-ú telek elérése érdekébe egy új út kerül
kiszabályozásra. A 036/8 hrsz.-ú terület keleti része, valamint a 036/10 hrsz.-ú terület
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északi része érintett az útszabályozással, így e területek Má jelű általános mezőgazdasági
terület terület-felhasználásról Köu jelű közlekedési és közműterület terület-felhasználásra
módosulnak.
III. Területrendezési tervvel való összhang igazolása:
Térségi területfelhasználás a megyei szerkezeti terv alapján
erdőgazdálkodási térség / erdők övezete
Az erdők övezete az Apacstany területével kapcsolatos módosítási pont tervezési területét érinti,
valamint a tervezett településközi összekötő úttal szomszédos 042/1 hrsz.-ú telek b alrészletét, mely
területek nyilvántartott erdőterületek az Országos Erdőállomány Adattár alapján. A további
tervezési területeken jelölt erdőgazdálkodási térségen erdők övezete nem jelölt az adattár szerint.
Az érintett területeket (02/16 hrsz.-ú terület c alrészlet, 042/1 hrsz.-ú terület b alrészlet) „Eg” jelű
gazdasági erdőterületként jelöljük a szabályozási és településszerkezeti tervben, így a törvénnyel
az összhang biztosított.
A törvény 29.§-át figyelembe véve az erdők övezetébe tartozó terület 2,26 ha, melynek 100 %-a,
2,26 ha kerül erdőterület területfelhasználási egységbe a településrendezési eszközökben.
mezőgazdasági térség
A mezőgazdasági térség területén a tervezési területen belülre eső mezőgazdasági térség területe
63,62 ha. A mezőgazdasági térségen nem mezőgazdasági területként szabályozott 7,6 ha, mely a
térség 11,94%-a. A nem mezőgazdasági területek közlekedési- és közműterületek, különleges
közmű terület, kertvárosias lakóterület és vízgazdálkodási területek. Tehát mezőgazdasági
területként került jelölésre a mezőgazdasági térség 88,06%-a. Az összhang ezáltal érvényesül, az
előírásoknak való megfelelés biztosított.
települési térség
A települési térség területén bármely területfelhasználási egység kijelölhető, így a települési térség
területén kijelölt új utak a területrendezési tervek előírásaival összhangban vannak.
Övezetek az országos és a megyei terv alapján
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
A belterület északi részét érintő változások érintettek az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának
övezetével. Az Ady utcától nyugatra és keletre tartó földút területe (hrsz.: 02/16, 02/2) minimálisan
érintett az övezet által. Az ökológiai folyosó ezen részén védendő érték nem található, hiszen a
terület jelenleg is használatban lévő, kavicsozott út, az ökológiai folyosó széle, peremterülete
érintett csak. Az Ady úttól keletre kijelölt új útszakasz pedig jelenlegi szántóföld területén, néhol
azok szélén halad, ahol ökológiailag védendő érték nem feltételezhető.
Az övezetben új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, a közlekedési infrastruktúra
elemeinek nyomvonala az élőhelyeket nem veszélyezteti.
A törvényben szereplő szabályok a tervezett módosításokkal szinkronban vannak.
kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
Az övezet a belterülettől délre lévő szántók területén érintett a tervezési területtel, ahol a tervezett
településközi összekötő út nyomvonala halad. E módosítás az övezet előírásaival szinkronban van,
hiszen új beépítésre szánt terület vagy bányatelek nem kerül kijelölésre a területen.
VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

94

BONCODFÖLDE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

2022. JANUÁR

jó termőhelyi adottságú szántók övezete
A tervezési terület belterülettől délre lévő részét érinti a jó termőhelyi adottságú szántók övezete, a
tervezett településközi összekötő út nyomvonala mentén. E területek a hatályos településrendezési
tervben is Má jelű általános mezőgazdasági övezetként szabályozottak. Az út kijelölése az övezetre
vonatkozó előírásokkal szinkronban van, bányatelek nem kerül kijelölésre a területen.
erdőtelepítésre javasolt terület övezete
Az erdőtelepítésre javasolt terület övezete a tervezési területet érinti a település belterületétől délre
lévő területen, mely a településközi összekötőút kijelölése miatt érintett. A tervezési terület az úttal
szomszédos telkeket érinti, így érintettek a nagy kiterjedésű szántók ezen a részen. E területek a
hatályos településrendezési tervben Má jelű általános mezőgazdasági övezetként szabályozottak.
Az út kijelölése az övezetre vonatkozó előírásokkal szinkronban van.
tájképvédelmi terület övezete
A tervezett módosítási szándékok érintettek a tájképvédelmi terület övezetével.
A területhasználat és az építés rendjét a helyi építési szabályzat, a településképi követelményeket
a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.
Konfliktust a 2.1.6. módosítási pontban ismertetett adótorony elhelyezése jelentheti, mivel a
településkép védelméről szóló rendelet az adótorony elhelyezését nem engedi. Ez a szabály a
2.1.6. pontban ismertetetteknek megfelelően szigorúbb az országos szabályoknál, a rendelet
módosítása e dokumentummal párhuzamosan tervezett. Az adótorony várható tájképi
megjelenésére vonatkozó vizsgálatok a hivatkozott fejezetben szerepelnek, ahol igazolásra került,
hogy az adótorony elhelyezése nem jár jelentős tájképi hatással a belterület irányából, valamint a
Zala völgy irányából sem.
Vízminőség-védelmi terület övezete
A vízminőség-védelmi terület övezete a teljes települést, így a tervezési területeteket is érinti.
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 5 §. (2) bekezdése alapján „a vízminőség-védelmi terület
övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi
szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.”
A hatályos településszerkezeti terv nem jelöl ilyen területet. A településrendezési tervek
felülvizsgálatakor ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket.
Földtani veszélyforrás terület övezete
A földtani veszélyforrás terület övezete a teljes település érinti, így a tervezési területeket is.
A hatályos településrendezési tervekben a potenciálisan mozgás-veszélyes területek lehatárolásra
kerültek. Ilyen mozgás-veszélyes terület a Kossuth Lajos utca déli oldalán, a Petőfi utcától keletre
lévő belterületi részen jelölt, a tervezési területeket nem érinti.
A tervezett módosítások az előírásokkal szinkronban vannak, hiszen új beépítésre szánt övezet nem
került kijelölésre földtani veszélyforrás terület övezetén.
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4. RENDELETTERVEZET A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRA
Boncodfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
Boncodfölde Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016. (VIII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Boncodfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a)
pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alkalmazásával, az abban megállapított államigazgatási szervek
és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) A BONCODFÖLDE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című Boncodfölde Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(VIII.23..) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatási terület beépítésre szánt területeit az építési használatuk általános jellege, valamint
sajátos építési használatuk szerint:)
„a) lakóterület, ezen belül:
aa) falusias (Lf)
ab) kertvárosias (Lke)”
(2) A BONCODFÖLDE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című Boncodfölde Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(VIII.23..) önkormányzati rendelete 3. § (2)
bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az igazgatási terület beépítésre nem szánt területeit az építési használatuk általános jellege, valamint
sajátos építési használatuk szerint:)
„e) különleges közmű (Kb-k)”
[területeként (területfelhasználási egységként) lehet megkülönböztetni.]
2. §
A BONCODFÖLDE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című Boncodfölde Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(VIII.23..) önkormányzati rendelete a következő
alcímmel egészül ki:
„KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET
4/A. §
(1) Az Lke jelű kertvárosias lakóövezet laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló
rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.
(2) A kertvárosias lakóövezetben legfeljebb 1 főépítmény helyezhető el, amely:
a)
telkenként legfeljebb 2 lakást,
b)
a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,
c)
hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
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d)
kulturális,
e)
szállás jellegű és
f)
sport
rendeltetést tartalmazhat.
(3) Az Lke jelű övezetben
a)
szabadon álló, legfeljebb 5,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el, legfeljebb
30%-os beépítettséggel, legalább 50 %-os zöldfelülettel, a kialakítható legkisebb telek
területe 900 m2 (minimális szélesség 18 m, minimális mélység 35 m),
b)
az építési hely közterület felőli határvonala, az előkert mértéke 5,0 m. Az oldalkert minimum
2,75 m, a hátsókert minimum 6,0 m.
c)
az építési helyen belül különálló mellékfunkciójú épület is elhelyezhető.
(4) Az Lke jelű építési övezet telkein minden lakás önálló rendeltetési egység után 1 db
személygépkocsi számára kell elhelyezést biztosítani.”
3. §
(1) A BONCODFÖLDE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című Boncodfölde Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(VIII.23..) önkormányzati rendelete 10. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A V jelű vízgazdálkodási egyéb terület a Zala folyó és holtágai, Hagyárosi patak medre és
partja, a záportározó a 036/17 hrsz.-ú telken és a tőle délre lévő övárok.”
(2) A BONCODFÖLDE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című Boncodfölde Község
Önkormányzat Képviselő-testületének8/2016.(VIII.23..) önkormányzati rendelete a következő
alcímmel egészül ki:
„KÜLÖNLEGES KÖZMŰ TERÜLET
10/A. §
(1) A Kb-k jelű különleges közmű terület övezetében elhelyezhetők a megújuló energiaforrások
hasznosításának céljára szolgáló építmények, valamint hírközlési adótorony.
(2) A Kb-k jelű különleges közmű terület övezetében a közműépítmények magassága nem
korlátozott.
(3) A Kb-k jelű különleges közmű terület övezetében beültetési kötelezettséggel jelölt területeket fás
növényzettel fedetten kell kialakítani.”
4. §
(1) A BONCODFÖLDE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című Boncodfölde Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(VIII.23..) önkormányzati rendelete 1. melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A BONCODFÖLDE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című Boncodfölde Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(VIII.23..) önkormányzati rendelete 2. melléklete
helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A BONCODFÖLDE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című Boncodfölde Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(VIII.23..) önkormányzati rendelete 3. melléklete
helyébe a 3. melléklet lép.
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5. §
Ez a rendelet 2022. ……………….-én lép hatályba.

…...........................................
Bencze Ildikó
jegyző

…......................................
Fehér Károly
polgármester

Kihirdetve: 2022………………
…………………………………..
Bencze Ildikó
jegyző
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Iktatószám: CP/8962-18/2020.
Tárgy: építési engedély
Ügyintéző: Krasecz Csaba
Készült: 2020. május 28.
HAT ÁROZAT

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Digi Távközlési és
Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35., a továbbiakban: Építtető) részére a Sitkei Pál (T 01-8235,
a továbbiakban: Tervező) által készített, ZA34941-2020 tervszámú kiviteli terv alapján a ZA34941
Boncod kódnevű Digi Kft. távközlési antennatartó acél torony megnevezésű, 30 méter magas
elektronikus hírközlési építmény építésére, melynek helyrajzi száma: Boncodfölde zártkert 799, EOV
koordinátái: y 474 338, x 171 387, az
építési engedélyt megadja,

az alábbi feltételek betartása mellett:
Ezen építési engedély a véglegessé válás napjától számított 3 évig hatályos. Az Építtető indokolt
kérelme alapján, az építési engedély hatályát a Hatóság egy esetben 1 évvel meghosszabbíthatja. Az
építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.
A döntés 2020. június 3. napján véglegessé válik.
A kivitelezés megkezdése csak a végleges építési engedély alapján történhet.
Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység végzéséről
elektronikus építési naplót kell vezetni. Egy e-naplóban egy engedélyszámhoz tartozó építési
tevékenység rögzíthető. Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését, illetve megnyitását az
Építtetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre kijelölt Lechner
Nonprofit Kft.-nél. Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az
építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.
Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell
lefolytatni. A műszaki átadás-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett
kezdeményezésére az építtető hívja össze. Az építtető az eljárás meghatározott időpontjának, az
építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az
illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. A műszaki átadásátvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékletként
csatolni. A kivitelezői vagy felelős műszaki vezetői nyilatkozat kitöltését követően az e-naplót le kell
zárni.

A kivitelezés során az Építtető köteles betartatni az érdekelt szakhatóságok hozzájárulásában
foglalt, az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített - a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési
jegyzőkönyvekben szereplő - előírásait.
A kiviteli munkák végzése során az Építtetőnek a vonatkozó, érvényben lévő egyéb, az
állékonyságra és a szilárdságra, a használati biztonságra, az élet és vagyonvédelemre vonatkozó
nemzeti szabványokban foglaltaktól való eltérés esetén, a szabványossal legalább egyenértékű
megoldásokat kell alkalmaznia.
Az Építtető köteles a jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott kiviteli tervet, az építés
helyszínén tárolni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.
Építtetőnek az elkészült építményt az Építtető vagy az üzemeltető egyértelmű meghatározására
alkalmas azonosítóval (hatósági engedély számának feltüntetése) kell ellátnia.
Jelen engedély hatálya nem terjed ki a kapcsolódó berendezések telepítésére.
Az engedély nem mentesíti az Építtetőt az építési tevékenység megkezdéséhez a külön
jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.
Az Építtetőnek az építési munka befejezésétől számított 30 napon belül meg kell kérnie a megépült
létesítmény használatbavételi engedélyét, az építmény használatbavételi engedély nélkül jogszerűen
nem használható, azon elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható.
Jelen építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

Szakhatóságok állásfoglalásai:
A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály a 4675-2/2020/h nyilvántartási számú, 2020. április
16-án kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:
„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (7602 Pécs 2. Pf. 459) CP/8962-11/2020. hivatkozási számon
megküldött szakhatósági megkeresésére, a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út
35.) által kérelmezett Boncodfölde 799 hrsz-ú ingatlanon ZA34941 Boncod kódnevű 30m magas
távközlési antennatartó (Digi Kft.) acél torony létesítése (Tervsz.: ZA34941-2020) tárgyában az alábbi
szakhatósági állásfoglalást adom: A beruházás megvalósításához HOZZÁJÁRULOK.
Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés
elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály a ZA/KTF/01103-2/2020 ügyiratszámú, 2020. április 22-én kelt szakhatósági
állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:
„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53)
megkereste hatóságomat a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35., a
továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult »ZA34941 Boncod kódnevű Digi Kft. távközlési antennatartó
acél torony« tárgyú építési engedélyezési eljárásban. A kérelemhez mellékelt Sitkei Pál (1081
Budapest, Fiumei u .21-23.) által készített ZA34941-2020 tervszámú engedélyezési tervdokumentáció
alapján szakhatósági hozzájárulásomat az alábbi kikötésekkel megadom:
2

1. Az beruházási terület környezetében található természetközeli állapotú területeket felvonulási
területként, anyagdeponálás, közlekedés céljára tilos igénybe venni. A munkálatok során
kitermelt talaj gyepterületre történő elhelyezése tilos.
2. A beruházás során esetlegesen szükségessé váló fakivágásokat, cserje, bozót eltávolítást
lehetőség szerint vegetációs, valamint fészkelési időszakon kívül kell végezni. Amennyiben a
beruházás időbeli ütemezése erre nem ad lehetőséget, úgy a beavatkozásokat megelőzően szakértelemmel rendelkező személy vagy szervezet bevonásával - meg kell győződni arról,
hogy az védett természeti értékeket nem veszélyeztet-e, s ennek tényét írásban is rögzíteni
szükséges.
3. A kivitelezés során keletkező hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról, további kezeléséről a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, (továbbiakban: Ht.) és az építési és bontási
hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes
rendeletben foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni.

4. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a Ht.-ben,
továbbá a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat.
Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a jogorvoslati jog az ügy
érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében
gyakorolható.”

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36800/2462-1/2020.ált. iktatószámú, 2020. április
20-án kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:
„A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) kérelmére indult eljárásban, a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) CP/8962-8/2020.
számú megkeresésére, a Boncodfölde, ZA34941 BONCOD kódnevű DIGI Kft. távközlési antennatartó
acél torony építési engedélyének kiadásához a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.
Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható
meg.”
A Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály a 4615-2/2020/h nyilvántartási számú, 2020.
április 14-én kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:
„A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.), mint építtető (a továbbiakban:
Építtető) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának Pécsi Hatósági Irodájánál (7624 Pécs,
Alkotmány u. 53.) folyamatban lévő építési engedélyezési eljárásában a Honvédelmi Minisztérium
Állami Légügyi Főosztály (1055 Budapest, Balaton utca 7-11.), mint katonai légügyi hatóság (a
továbbiakban: Szakhatóság) az alábbi döntést hozta:
A Szakhatóság az Építtető részére a 8992 Boncodfölde, hrsz.: 799 ingatlanon tervezett, ZA34941
Boncod kódnevű antennatartó acél torony elektronikus hírközlési építmény (a továbbiakban: Építmény)
megvalósításához az építmény elhelyezésének, magasságának, közvetlen és közvetett hatásainak az
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állami célú légiközlekedésre, valamint a földi telepítésű berendezések működésére, és a légiközlekedés
biztonságára gyakorolt hatás szakkérdésében hozzájárul az alábbi feltételekkel:
Az Építtető a használatbavételi engedélyezési eljárásban köteles az engedély iránti kérelemhez csatolni
az akadályjelzéssel kapcsolatban azonosítható fényképfelvételeket a megvalósult akadályjelzésről.
A szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 422-4/2020 számú, 2020. március 26-én kelt
előzetes szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:
„A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) megkeresésével a Boncodfölde
zártkert 799 hrsz-ú ingatlanon a ZA34941 BONCOD Digi távközlési állomás engedélyezési eljárásához
előzetes szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom
Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat,
ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel támadható meg.”

A 255112161 azonosító számú e-közmű eljárás keretében az alábbi érintett közművek tettek
nyilatkozatot:




E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Magyar Telekom Nyrt.
”TARR” Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Építtető az építési engedélyben foglalt előírásoktól és kikötésektől, valamint az építési engedélyhez
tartozó kiviteli tervektől – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve - csak a Hatóság előzetes
engedélye alapján térhet el. Az eltérésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az
Építtetőnek az egész építményre fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az eljárásban ügyfélnek minősülők az engedélyezés tárgyát
képező tervdokumentációba az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen
személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselő útján tekinthetnek be.
A határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a közléstől számított 30 napon belül a
Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A
keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

INDOKOLÁS
Az Építtető építési engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit
a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények
elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló
14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.
Az eljárás tárgya a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
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jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.)
1. §-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.
Az eljárás során a Hatóság megállapította, hogy:





a Tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta,
a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek,
az Építtető építési jogosultsága fennáll,
az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan
káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a
közérdeket egyéb módon sértené.

Az eljárás során a szakhatóságok bevonásra kerültek, kifogást nem emeltek,
állásfoglalásukat a rendelkező részben foglaltak szerint megadták az alábbi indokolással:
A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály:
„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság CP/8962-11/2020. hivatkozási számon szakhatósági
megkeresést küldött Boncodfölde 799 hrsz-ú ingatlanon ZA34941 Boncod kódnevű 30m magas
távközlési antennatartó (Digi Kft.) acél torony létesítése (Tervsz.: ZA34941-2020) tárgyában.
A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai
szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi
feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. § (1), 21. § (1) d), 36. § (1) a), c)-e), 80.
§ 16. pontján alapszik.
A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. sz.
mellékletének 25. pontja, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. Hírközlési ügyek
táblázat 10. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése tartalmazza.
Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 36. § (11) bekezdése alapján adtam ki.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály:
„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53)
megkereste hatóságomat a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35., a
továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult »ZA34941 Boncod kódnevű Digi Kft. távközlési antennatartó
acél torony« tárgyú építési engedélyezési eljárásban.
A Sitkei Pál által készített ZA34941-2020 tervszámú építési engedélyezési tervdokumentációja alapján
beruházás célja egy 30 méter magas öntartó, négyzet keresztmetszetű, a saját alaptestéhez kikötött
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antennatartó torony építése a Boncodfölde 799 helyrajzi számú zártkerti, Mk (kertes mezőgazdasági)
övezeti besorolású ingatlanon.
A benyújtott tervdokumentáció alapján a munkálatokkal érintett ingatlan nem országos jelentőségű
védett természeti terület, és nem szerepel az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben felsorolt NATURA 2000-es
besorolású területek között sem. A legközelebbi NATURA 2000-es terület a beruházástól 670 méter
távolságra északkeleti irányban található: Felső-Zala-völgy kiemelt jelentőségű természetmegőrzésű
terület (HUBF20047).
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 7. § (2) bekezdés szerint a táj jellege, a
természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni
kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során
azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával
történő tájba illesztéséről. A 9. § (1) pontja kimondja, hogy a vadon élő szervezetek igénybevételével
és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és
rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni. A 17. § (1) és a 8. §
(1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai
sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek
kíméletével kell végezni, valamint a 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének
zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének
veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a kivitelezés során keletkező veszélyes és
nem veszélyes hulladékokat összegyűjtik és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásról
gondoskodnak, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, az építési és bontási hulladék
kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben
foglaltaknak eleget tesznek.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya az érintett tevékenységre nem terjed ki, ezért a beruházás
megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
Fentiek alapján megállapítottam, hogy a »ZA34941 Boncod kódnevű Digi Kft. távközlési antennatartó
acél torony« kikötéseim betartásával természetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdeket nem sért, így
szakhatósági hozzájárulásomat kikötésekkel megadtam.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
14/2015. (III. 31.) FM rendelet 6. sz. mellékletének 6. pontja alapján megállapított 7.000,- Ft igazgatási
szolgáltatási díjat a kérelmező 2020.03.31-én megfizette.
A megkeresés 2020.04.15-én érkezett meg hatóságomra.
Az eljárás a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvántartásáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet 1. §-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. Állásfoglalásomat a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről
szóló 2006. évi LIII. törvény 5.§ (1) bekezdésében biztosított ügyintézési határidőn belül (15 nap) adtam
meg.
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Szakhatósági állásfoglalásomat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, az építési és bontási
hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet,
továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII.) Korm.rendelet 1. melléklet 7. tábla 3. és 4. alpontjai vonatkozásában adtam meg.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (4)
bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében
támadható meg.
Zala Megyei Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 26. § (1)
bekezdés b) pontja és 27. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét 8/A. § (1) pontja határozza meg.”

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CP/8962-8/2020. számú – 2020. április 14. napján
érkezett – megkeresésével a Boncodfölde, ZA34941 BONCOD kódnevű DIGI Kft. távközlési
antennatartó acél torony építési engedélyéhez a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a
továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet] 1. § (1)
bekezdése, valamint az 1. melléklet 7. táblázat (Hírközlési ügyek) 5. és 6. pontja, illetve 19. táblázat
(Egyéb ügyek) 34. és 35. pontja alapján, az elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű
építmények és egyéb műtárgyak engedélyezési eljárásában a vízvédelmi szakhatósági hatáskörben
vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység és az építmény a felszín alatti vizek
védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e, a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a
tevékenység és az építmény a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz és a jég levonulására
vonatkozó követelményeknek megfelel-e.
A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött, a Sitkei Pál okl. építészmérnök tervező (1081
Budapest, Fiumei út 21-23.) által készített ZA34941 tervszámú engedélyezési tervdokumentáció
átvizsgálása során az alábbiakat állapítottam meg. A DIGI Kft. távközlési antennatornyot kíván létesíteni
a Boncodfölde 799 hrsz. alatti zártkerti területen. A tervezett létesítmény egy 30 m magas, térbeli rácsos
acélszerkezetű, öntartó, négyzet keresztmetszetű, a saját alaptestjéhez kikötött antennatartó torony,
melynek acélszerkezete üzemi előregyártás és felületkezelés után helyszíni szereléssel készül. A
torony állékonyságát 5 db vasbeton tömbalap biztosítja, melyek közül a toronytengely alatti központi
alaptest mérete 0,75 × 0,75 × 0,9 m, a négy sarokban elhelyezett alaptest mérete 2,0 × 2,0 × 0,9 m. A
geotechnikai adatszolgáltatás szerint a torony környezetében talajvízzel nem kell számolni. A torony
körüli 10,0 × 10,0 m-es terület kerítéssel lesz lehatárolva. A területre hulló csapadék az eddigieknek
megfelelően elszivárog, illetve elszikkad.
A tervezett tevékenység és építmény a felszín alatti vizek védelmére, a vizek lefolyására, a
mederfenntartásra, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek megfelel.
A rendelkezésemre álló iratok, a megkeresés és a mellékleteként benyújtott tervdokumentáció érdemi
vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak
szerint döntöttem.
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A vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM
rendelet 2. melléklet 8. pontja alapján a szakhatósági eljárásért fizetendő 7.000 Ft igazgatási
szolgáltatási díj megfizetésre került.
Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.
A szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 55. § (4) bekezdése rendelkezik.
Az engedélyezési eljárás tárgya a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a és 1. mellékletének
1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.
A Vízügyi Hatóság szakhatósági hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi,
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm.
rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 6. pontja, továbbá
az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 7. táblázat 5. és 6. pontja,
illetve 19. táblázat 34. és 35. pontja állapítja meg.”

A Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály:
„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodája 2020. április 14-én a CP/896210/2020 iktatószámú végzésében kérte a Szakhatóság állásfoglalását az Építmény az elektronikus
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az
elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH
rendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárásában.
A kérelem érdemi vizsgálata során megállapítottam, hogy Építmény a magasságánál fogva kiemelkedik
a környezetéből, magassága a talajfelszínhez viszonyítva meghaladja a 25 m-t, alakja miatt jelölés
nélkül nehezen észrevehető, ezért annak elhelyezése, magassága az állami célú repülések biztonságát
veszélyeztetheti.
A fentiek figyelembevételével a rendelkező részben meghatározottak szerint döntöttem.
Szakhatósági állásfoglalásomat a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 51. § (1)
bekezdésére, az ICAO Annex 14 szabványaira és ajánlott eljárásaira, az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésére, valamint az
egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.
(XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésére és 1. melléklete 7. pontja táblázatának 38. sorára
figyelemmel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-ban
kijelölt illetékességi területemen eljárva adtam meg.
A jogorvoslatról az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.”

Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője:
„A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) megkeresésével a Boncodfölde
zártkert 799 hrsz-ú ingatlanon ZA34941 BONCOD Digi távközlési állomás engedélyezési eljárásához
előzetes szakhatósági hozzájárulásomat kérte a csatolt iratanyag alapján.
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Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1)
bekezdése értelmében törvény vagy a szakhatóság kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken
alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy
az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság)
kötelező állásfoglalását kell beszerezni.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. Számú melléklet 7. táblázat 7. pontja alapján a létesítmény a helyi
önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelmények megfelelősége
vonatkozásában a települési Önkormányzat jegyzője szakhatóságként jár el.
Megállapítottam, hogy a kérelemben foglalt létesítmény Boncodfölde község Önkormányzatának Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (VIII.23.) számú rendeletében foglalt előírásoknak megfelel, így a
szakhatósági állásfoglalásomat kikötés nélkül adtam meg. A szakhatósági állásfoglalás kiadására - az
Ákr . 55. §-a, valamint az 53/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 7. táblázat 7. pontja
alapján - a jegyző rendelkezik hatáskörrel. A jegyző a kiadmányozási jogát Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. Évi CLXXXIX törvény 81. § (2) bekezdés j. pontjában kapott
felhatalmazás alapján kiadott 1/2020. (I.06.) utasításában ruházta át, mely a jegyző hatáskörét nem
érinti. A döntés ellen Önálló fellebbezés kizárását és a jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. § és a 116.
§ alapján ismertettem.”

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály a
Hatóság CP/8962-9/2020 iktatószámú, 2020. április 22. napján kézbesített szakhatósági
megkeresésére Korm. r. 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti határidőn belül nem adta ki
állásfoglalását, így a Hatóság a szakhatósági hozzájárulást az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 53/E. § (2) bekezdés értelmében
megadottnak tekinti.

A Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építési és Örökségvédelmi Osztály a ZA05D/EU/842-2/2020. ügyiratszámú, 2020. április 17-én kelt végzésében a szakhatósági eljárását
hatáskör hiányában megszüntette.

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjat az Építtető megfizette.
A Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 10. § (2) bekezdése szerint 10. §
(1) bekezdés 12. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a kérelmet, a benyújtott dokumentációt és a
mellékleteket megvizsgálta és megállapította, hogy azok a megfelelnek a Rendelet 11-13. §-ában, az
elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről,
megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendeletben, az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (3)
bekezdésében foglalt előírásoknak, melyek figyelembevételével az építési engedélyt megadta.
A kivitelezésre és az elektronikus építési napló vezetésére vonatkozó részletes szabályokat a
Rendelet 26/A. §-a és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
tartalmazza.
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A kivitelezés engedély nélküli megkezdésére, továbbá az engedélytől való eltérésre vonatkozó
rendelkezések a Rendelet 13. § (7) bekezdésén és 14. §-án alapulnak.
A jogorvoslatról való tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén, 116. § (4) bekezdés e) pontján,
valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) és (6) bekezdésein alapul.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű
ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket, - az eljárás során a személyesen az
ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli.
A (2) bekezdés alapján a döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Petres István hatósági irodavezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Pécsett, az
elektronikus aláírás szerinti időpontban.

hirdetményi úton közlés
Erről értesül véglegessé válás előtt elektronikus úton:
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.
Boncodfölde Község Önkormányzata
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály
Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
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Boncodfölde településrendezési
eszközeinek módosítása
Teljes eljárás
Előzetes tájékoztatás

Fehér Károly polgármester úr részére
Boncodfölde Község Önkormányzata

Elektronikus úton továbbítandó!

Tisztelt Polgármester Úr!
2020. március 23-án érkezett fenti megkeresésére hivatkozva, Boncodfölde településrendezési
eszközeinek

módosításával

településfejlesztési

kapcsolatosan

stratégiáról

és

a

a

településfejlesztési

településrendezési

koncepcióról,

eszközökről,

az

valamint

integrált
egyes

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Kr.) 37. §-a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

I. A településrendezési eszközökre vonatkozó általános szabályok
1. Az önkormányzat településfejlesztési és településrendezési feladatainak ellátása, valamint
településrendezési eszközeinek és fejlesztési dokumentumainak megalkotása során kiemelt
figyelmet kell fordítani:
a. az épített környezet alakításárról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(továbbiakban: Étv.),
b. a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény,
c. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. tv. (továbbiakban: Matrt),
d. a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (továbbiakban: MVMr.),
e. Zala Megyei Közgyűlés Zala megye területrendezési szabályzatáról, térségi Szerkezeti
Tervéről és övezeteiről szóló 8/2019. (IX.27) rendelet (továbbiakban: Zmtrt.),
a. a Kr., és
b. az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK)
vonatkozó előírásaira.
2. Az önkormányzatnak az építésügyi feladatait az Étv. 6/A. § (3) bekezdése értelmében
önkormányzati főépítész közreműködésével kell ellátnia. A településrendezési dokumentumok
egyeztetése során a főépítész közreműködését igazolni szükséges.

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf. 227.
Telefon: (36 92) 511 050, Fax: (36 92) 507 745, E-mail: allamifoepitesz@zala.gov.hu, Honlap:
www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
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3. A Kr. nagy hangsúlyt helyez a széles körű nyilvánosságra. A településrendezési eszközök
módosításának partnerségi egyeztetését a Kr. 29/A. §-ában és az önkormányzat partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló rendeletében foglaltaknak megfelelően kell lefolytatni.
4. A Kr. 16. § (4)-(5) bekezdései alapján a településrendezési eszközök módosításához
megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot kell készíteni a tervezési feladatnak
megfelelő tartalommal. A Kr. 9. § és (6) és a 11. § (6) bekezdések alapján a kidolgozandó
tartalmi elemeket és azok részletezettségét a Kr. 1. és 3. melléklete figyelembevételével az
önkormányzati

főépítész

írásban

határozza

meg,

amely

feljegyzést

kérem

önálló

dokumentumként, a főépítész aláírásával ellátva a tervdokumentációhoz mellékelni. A
tervdokumentációban az egyes munkarészeket (alátámasztó munkarészek, jóváhagyásra
kerülő munkarészek) kérem jól elkülöníthetően dokumentálni. Az egyes módosítási szándékok
szükségességét az alátámasztó munkarészben kérem részletesen indokolni.
5. A

kötelező

szakági

munkarészeket

az

építésügyi

és

az

építésüggyel

összefüggő

szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint
jogosultsággal rendelkező szakági településtervezőnek kell elkészítenie. Ugyanezen jogszabály
határozza meg a dokumentáció aláíró lapjára és a tervlapokra vonatkozó szabályokat.
6. A településrendezési eszközök készítéséhez szükséges országos és megyei övezetek
pontosított

adatait

területrendezési

a

terv

területfejlesztési
tartalmi

koncepció,

követelményeiről,

a

területfejlesztési

valamint

program

illeszkedésük,

és

a

kidolgozásuk,

egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm.
rend. alapján szükséges beszerezni.
7. A településszerkezeti terv területrendezési tervekkel való összhangját térképi ábrázolással,
szövegesen és – ahol szükséges – számítással kérem igazolni.
8. Tájékoztatom, hogy a Matrt. 91. § (2) bekezdése alapján a megyei területrendezési terv hatálya
alá tartozó településrendezési eszközöket 2021. december 31-ig felülvizsgálni és szükség
esetén módosítani kell a területrendezési tervvel való összhang biztosítása érdekében.
9. A településrendezési eszközökben a térségi övezetek lehatárolásainak módosítására a Matrt.
23. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
10. Az Étv. 8. § (7) bekezdés szerint, ha a települési önkormányzat közigazgatási területén van
barnamezős terület, köteles az érintett települési önkormányzat a 2021. december 31-ig a
településrendezési

eszközében

a

barnamezős

területeket

lehatárolni,

továbbá

a

településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata során a
barnamezős területek fejlesztési és újrahasznosítási lehetőségeit meghatározni.
11. Új beépítésre szánt terület kijelölése esetén figyelembe kell venni a Matrt. 12-13. §-aiban és az
Étv. 7. § (3) b)-e) pontokban foglaltakat. Az Étv. 7. § (3) e) pontja alapján a települések
beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a
település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület. A Matrt 12. § (1) c)
pontja alapján új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerülhet sor, ha a települési
térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen
földrészlet, vagy az Étv. szerinti barnamezős terület.
12. A Matrt 12. § (3) bekezdése alapján új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a
területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan
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kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges
terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni.
13. Az Étv. 8. § (2a) bekezdés szerint új beépítésre szánt terület kijelölésére irányuló
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén az állami főépítész a záró
szakmai véleményezés során a településrendezési eszköz tervezetét véleményezésre megküldi
az országos főépítésznek.
14. Kérem, hogy vegyék figyelembe a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet vonatkozó előírásait, különösen
az önkormányzati rendelet bevezető részére tekintettel, ahol a megadott jogszabályi
hivatkozásokon túl a véleményezés megtörténtére is szükséges utalni. Az elfogadásra kerülő
munkarészek esetében a mellékletként történő hivatkozásra is ügyeljenek.
15. Kérem, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a településszerkezeti terv és a szabályozási terv
összhangjára.
16. Szükség esetén a település a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény és a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet szerint
területrendezési hatósági eljárást folytathat le.
17. A települési önkormányzat polgármestere vagy a településrendezési eszköz tervezője a
településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm.
rend. alapján településrendezési tervtanácsi véleményt kérhet a készülő településrendezési
eszközről a településrendezési eljárás véleményezési szakaszát megelőzően.

II. A módosítási pontokra vonatkozó további észrevételek:
18. A Zmtrt. alapján a 4. számú módosítási pont területét érinti az ökológiai folyosó övezete. A
területen tervezett úthálózat kialakításánál kérem, vegyék figyelembe a Matrt. 26. §-ában
foglalt előírásokat és a Zala Megyei Közgyűlés 39/2019.(IX.26.) KH számú határozat
(továbbiakban: KH) IV. fejezetében foglalt ajánlásokat, amelyek alapján a közlekedési hálózat
elemeinek nyomvonala a természetes élőhelyek fennmaradását és az ökológiai kapcsolatok
működését nem veszélyeztetheti. A fentiek biztosítása érdekében a megalapozó és
alátámasztó dokumentációban vizsgálni szükséges az érintett területen található természetes
élőhelyeket.
19. A Zmtrt. alapján valamennyi módosítási pont területét érinti a tájképvédelmi terület övezete. A
módosítás során kérem, fordítsanak kiemelt figyelmet az MVMr. 4. §-ában foglalt előírásokra
és a KH IV. fejezetében foglalt ajánlásokra, amelyek alapján biztosítani kell a tájképi
egységet, a hagyományos tájhasználat fennmaradását, valamint a tájba illesztést. A fentiek
biztosítása érdekében az alátámasztó dokumentációban vizsgálni szükséges a tervezett
módosítások tájképre gyakorolt hatását.
20. A KH tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó ajánlásai alapján a toronyszerű építmények
elhelyezésére az övezeten kívül kell területet kijelölni. Boncodfölde Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 5/2018.(VII.19.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: Tkr.) 2. melléklete – a korábbi megyei terv szerinti megnevezéssel
összhangban – tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területként jelöli ugyanezt az
övezetet. A Tkr. 13. § (2) bekezdése alapján a területen adótorony nem létesíthető. A fentiek
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alapján kérem felülvizsgálni a 6. számú módosításban nevezett adótorony tervezett
helyszínét.

III. Környezeti értékelés
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
(továbbiakban Kvr.) 7. § (1) alapján, figyelemmel a 3. melléklet II.2. b) pontjára a környezeti
értékeléssel kapcsolatban az alábbi véleményt adom:
A Kvr. 2. mellékletében foglalt szempontokat figyelembe véve, az előzetes tájékoztatóban
ismertetett módosítások a meglévő beépítéseket és a védett építészeti értékeket nem
befolyásolják számottevően, ugyanakkor az 5. és 6. pontokban ismertetett módosítások hatása
településképi, tájképi szempontból jelentős lehet.
A tájékoztatóban ismertetett módosítások következtében az épített környezet védelmére
kiterjedően jelentős környezeti hatás nem várható. A terv alátámasztó munkarészéhez
környezeti értékelés elkészítését nem tartom szükségesnek, azonban a tájképvédelmi terület
övezetének érintettsége miatt az alátámasztó dokumentációban vizsgálni szükséges a tervezett
módosítások tájképre gyakorolt hatását.
Tájékoztatom, hogy az egyeztetési eljárás további szakaszaiban is részt kívánok venni. A
véleményezési szakaszra a tervdokumentációt elektronikus úton kérem megküldeni.
A településrendezési eszközök egyeztetése során a Kr. 9. melléklet 3. sor C oszlop alapján
adatszolgáltatási feladat- és hatáskörrel nem rendelkezem.
Az ügyben a hatáskört és az illetékességet a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, a Kvr. 3. melléklet II.2. b) pontja, valamint a
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Zalaegerszeg, 2021. március 31.

Tisztelettel
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Lengl Zoltán
állami főépítész
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E-mail:

ZA/010/58-4/2021.
Takács Anna
92/511-048
takacs.anna@zala.gov.hu

Tárgy:

Hiv. sz.:

Boncodfölde településrendezési
eszközeinek módosítása
Előzetes tájékoztatás kiegészítése
T/119-102/2021.

Fehér Károly polgármester úr részére
Boncodfölde Község Önkormányzata
Elektronikus úton továbbítandó!
Tisztelt Polgármester Úr!
Boncodfölde településrendezési eszközeinek egyeztetési eljárásában az előzetes tájékoztatási
szakasz kiegészítésével kapcsolatban a fenti számon küldött megkeresésére a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Kr.) 37. §-a alapján az alábbi tájékoztatást adom:
1. A ZA/010/58-2/2021. számú előzetes tájékoztatásomban foglaltakat fenntartom.
2. A 8. módosítási pont tekintetében az új út kiszabályozásánál kérem, vegyék figyelembe az
ökológiai folyosó övezetére és a tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó területrendezési
követelményeket. A közlekedési útvonalak a természetes élőhelyek fennmaradását és az
ökológiai kapcsolatok működését nem veszélyeztethetik, továbbá biztosítani kell a tájképi
egységet, a hagyományos tájhasználat fennmaradását, valamint a tájba illesztést.
3. A 9. módosítási pont tekintetében előzetes észrevételt nem teszek.
Tájékoztatom, hogy az egyeztetési eljárás további szakaszaiban is részt kívánok venni. A
véleményezési szakaszra a tervdokumentációt elektronikus úton kérem megküldeni.
Az ügyben a hatáskört és az illetékességet a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, a Kvr. 3. melléklet II.2. b) pontja, valamint a
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.
Zalaegerszeg, 2021. október 25.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Lengl Zoltán
állami főépítész
helyett:
Takács Anna
főépítészi szakügyintéző

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf. 227.
Telefon: (36 92) 511 050, Fax: (36 92) 507 745, E-mail: allamifoepitesz@zala.gov.hu, Honlap:
www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám:

ZA/KTF/02297-2/2021.

Ügyintéző:

Németh Péter

Jogi előadó:

Juhász András

Telefon:

(92) 795-060

Tárgy:

Boncodfölde község településrendezési eszközeinek módosítása
Előzetes tájékoztatás és adatszolgáltatás

(92) 795-065

Boncodfölde Község Önkormányzata
Boncodfölde, Dózsa György utca 10.
8992

Tisztelt Fehér Károly Polgármester Úr!

Boncodfölde község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata ügyében hatóságomhoz megküldött kérelemmel kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszem:
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 9. melléklet táblázata szerint adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő hatóságom részére.
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a hatáskörrel rendelkező szerv
a területi vízügyi hatóság (Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság).
Az ügyre vonatkozóan a felszíni vízminőségvédelmi területek és a felszíni szennyezésre fokozottan
érzékeny területek vonatkozásában hatóságom megfelelő adatokkal nem rendelkezik.
A kormányrendelet 9. melléklete értelmében tárgyi ügy kapcsán a területi vízügyi hatóság is részt vesz
az egyeztetési eljárásban, melynek során adatszolgáltatás keretében vizsgálják a felszíni vízminőségvédelmi területeket és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny területeket.
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes
szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm.rendelet 14. és 15. számú mellékletek táblázatai szerint
adatszolgáltatási kötelezettséggel hatóságom nem rendelkezik.
A kormányrendelet 9. melléklete értelmében tárgyi ügy kapcsán a területileg illetékes Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság is részt vesz az egyeztetési eljárásban, melynek során adatszolgáltatás
keretében vizsgálják hazai vagy nemzetközi jogszabály alapján természetvédelmi oltalom alatt álló
területeket, országos ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó és puffer terület) övezeteit.

AGRÁRÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.
Telefon: (36 92) 795-065, E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu,
Hivatali kapu KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
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A kérelemhez csatolt melléklet 7 db pontban foglalja össze Boncodfölde község (továbbiakban: község) településrendezési eszközeinek módosításait.
A 4. számú módosításban foglaltak – mivel Natura 2000 területet is igénybe vehet – a véleményezési
szakaszban benyújtandó alátámasztó javaslatnak településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklet 17. pontja szerint természetvédelmi munkarészt is tartalmaznia kell.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességét a véleményezési dokumentáció ismeretében
tudom eldönteni.
A településrendezési terv egyeztetési eljárásának további szakaszaiban részt kívánok venni. Az
egyeztetési dokumentációt elektronikus úton (hivatali kapun) kérem megküldeni.
A Zala Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

Zalaegerszeg, ”időbélyegző szerint”

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Németh József
osztályvezető

A tájékoztatást kapja:
1. Boncodfölde Község Önkormányzata (8992 Dózsa György utca 10.) - elektronikusan
2. Irattár

ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám:

ZA/KTF/02297-4/2021.

Ügyintéző:

Németh Péter

Telefon:

Tárgy:

Boncodfölde község településrendezési eszközeinek módosítása
ZA/KTF/02297-2/2021.

számú

dr. Parragi Valéria

előzetes tájékoztatás kiegészíté-

(92) 795-060

se

(92) 795-065

Hiv.szám:

T/119-102/2021.

Ügyintéző:

Deák Ádám

Boncodfölde Község Önkormányzata
Boncodfölde, Dózsa György utca 10.
8992

Tisztelt Fehér Károly Polgármester Úr!

Boncodfölde község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata ügyében az 2021. október 13-án
megküldött kiegészítéssel kapcsolatban osztályom a ZA/KTF/02297-2/2021. számú előzetes tájékoztatásában foglaltakat az alábbiakkal egészíti ki:
Az elkerülő út nyomvonalát lehetőleg úgy kell kijelölni, hogy Natura 2000 területet, valamint Nemzeti
Ökológiai Hálózat területeit ne érintse.
A Zala Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § 1) bekezdés
c) pontján és (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

Zalaegerszeg, ”időbélyegző szerint”

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Németh József
főosztályvezető

A tájékoztatást kapja:
1. Boncodfölde Község Önkormányzata (8992 Dózsa György utca 10.) - elektronikusan
2. Irattár
KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.
Hivatali kapu: ZALAMKKTO, KRID:542391755
Telefon: (36 92) 795-065, E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu,
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Dátum:
2021.04.07.
Címzett
iktatószáma:
Címzett
ügyintézője:
Fehér Károly

Tárgy:
Boncodfölde
község
településrendezési
felülvizsgálata – előzetes tájékoztatási szakasz
Melléklet: -

tervének

Boncodfölde Község Önkormányzata
Fehér Károly
polgármester
Boncodfölde
Dózsa György u. 10.
8992

Iktatószám:
0794-007/2021
Ügyintéző:
Lénárd Tamás

Tisztelt Polgármester Úr!

Ügyintéző
elérhetősége:

Nagyvízi meder; Belvíz érintettség:
Nyilvántartásaink szerint Boncodfölde község közigazgatási területe a
74/2014. (XII.23.) BM rendeletben felsorolt folyószakaszokhoz rendelt
nagyvízi mederrel nem érintett, és belvízzel sem veszélyeztetett.

lenard.tamas@nyuduv
izig.hu
+36 94 521 280

A Nyugat-dunántúli vízügyi Igazgatóság (továbbiakban:
részéről, tárgyi ügyben az alábbi tájékoztatást adjuk:

Igazgatóság)

Vízminőségvédelmi övezet:
Boncodfölde település közigazgatási területe teljes egészében rajta van az
országos vízminőségvédelmi övezeten.
Vízgyűjtőgazdálkodási területek:
Felszíni víz vonatkozásában a Zala alegységet érinti, felszín alatti víztestek
közül érinti az sp.4.1.1 Zala vízgyűjtő sekély porózus víztestet, a p.4.1.1
Zala vízgyűjtő porózus víztestet, a pt.3.1 Délnyugat-dunántúl porózus termál
víztestet ill., a kt.4.1 nyugat dunántúli termálkarszt víztestet.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
Törvény, és a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete
értelmében, a továbbiakban is kérjük, hogy a község településrendezési
eszközeinek módosításakor – különösen, ha vízgazdálkodási kérdéseket is
érint – keressék meg Igazgatóságunkat.
Tájékoztatjuk T. Címzettet, hogy az eljárás során az Országos Vízügyi
Főigazgatóság képviseletében is eljárunk. A Településrendezési Tervek
ügyében adott kijelöléseink a további eljárásokra is érvényesek.

Tisztelettel:
Dr. Engi Zsuzsanna
osztályvezető
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Boncodfölde község településrendezési t.
Figyelem
Ezen konténer 2 db
fájlt tartalmaz. A
dokumentumokat a
fájlnevek melletti
gombostű ikonra
duplán kattintva,
illetve az Adobe
Reader Csatolmányok
ablakából megnyitva
tekintheti meg.
Csatolmányok
Boncodfölde.xls
elozetes_tájékoztatás_docx.pdf

Dátum:
2021.10.19.
Címzett
iktatószáma:
T/119-102/2021.
Címzett
ügyintézője:
Deák Ádám
Iktatószám:
1240-002/2021

Tárgy: Boncodfölde község településrendezési tervének felülvizsgálata –
előzetes tájékoztatási szakasz, kiegészítés
Melléklet: Fehér Károly
polgármester

Boncodfölde Község Önkormányzata
Boncodölde
Dózsa utca 10.
8992

Ügyintéző:
Major Ferenc
Ügyintéző
elérhetősége:
major.ferenc@
nyuduvizig.hu
+36 94 521 280
mellék: 16185

Tisztelt Polgármester Úr!
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – továbbiakban Igazgatóság –
részéről, a beérkezett fenti hivatkozási számú és tárgyú megkeresésükre
válaszolva Boncodfölde község településrendezési tervében kiegészítésre
került további 2 módosítási pont ellen kifogást nem emelünk, a
2021.04.07-én 0794-007/2021 iktatószámon kiadott véleményünket
kiegészíteni nem kívánjuk.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Igazgatóság a véleményezés során az
Országos Vízügyi Főigazgatóság képviseletében is eljár.
Tisztelettel:
Dr. Engi Zsuzsanna
osztályvezető
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ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ
Tárgy:

Boncodfölde község településrendezési
eszközei módosításához adatszolgáltatás
Hiv.szám:
Ügyintézőjük: Ügyintéző:
Ódor Szilvia tű. százados
Telefon:
92/549-396

Fehér Károly polgármester
Boncodfölde Község Önkormányzata
8992 Boncodfölde
Dózsa György utca 10.
Tisztelt Polgármester Úr!
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. §
(2) bekezdés m) pontja és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § alapján Boncodfölde község
településrendezési eszközei módosításához az alábbi tájékoztatást adom:
I. Iparbiztonsági követelmények:
A településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia egyeztetése és
véleményezése során érvényesítendő iparbiztonsági követelmények
1. A település egyes területei használati jellegének jövőbeni kialakítása, módosítása során
figyelemmel kell lenni
a) a már működő küszöbérték alatti vagy veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek
elhelyezkedésére, veszélyeztető hatásaira;
b) az a) pont szerinti üzemekbe és onnan kifelé történő veszélyes áruk szállítása során
jelentkező veszélyeztető hatásokra;
c) a tervezett küszöbérték alatti vagy veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek várható
veszélyeztető hatásaira.
2. A lakóterületek terjeszkedése, közösségi létesítmények, tömegtartózkodásra szolgáló
építmények létesítése, tervezése során – a már működő, vagy tervezett veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemek környezetében – figyelembe kell venni a terület mikrometeorológiai,
urbanisztikai és infrastrukturális sajátosságait. Ezen jellemzők alapján a fejlesztések a
veszélyes üzemek irányába csak ésszerű távolságig történhet.
3. Amennyiben a településrendezési eszközben bármilyen módosítás (pl.: övezeti átsorolás)
történik, ahol veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem működik, érvényesíteni kell a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet 7. melléklet 2. pontjának vonatkozó rendelkezéseit.
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II. Polgári védelmi követelmények:
1. A településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia egyeztetése és
véleményezése során érvényesítendő polgári védelmi követelmények
A polgári védelmi követelményeket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1.
mellékletében meghatározottak alapján a vizsgált tényezők elemzésével, egymásra hatásuk
összevetésével kell meghatározni.
Különösen:
a) a terület-felhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők egymásra
hatásának elemzését,
b) a veszélyeztetettség mértékének és védelmi intézkedések érvényesülésének
megállapítását,
c) a településre vonatkozó védelemmel és korlátozásokkal érintett területek
meghatározásának meglétét a településszerkezeti tervben.
A településre vonatkozó jogszabályon alapuló követelmények:
a) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény,
b) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. rendelet.
A kockázatok azonosításának célja a veszélyeztető hatások meghatározása, amelyek hatással
lehetnek az érintett lakosságra, környezetre.
A kockázatértékelés célja a lakosság és anyagi javainak védelme érdekében a megelőzés, az
esetlegesen bekövetkezett események következményeinek csökkentése, elhárítása.
A Korm. rendelet 1. melléklet 1. 18. katasztrófavédelem területfelhasználást befolyásoló vagy
korlátozó tényezők:
a) építésföldtani korlátok
b) alábányászott területek, barlangok és pincék területei
c) csúszás-, süllyedésveszélyes területek
d) földrengés veszélyeztetett területei
e) vízrajzi veszélyeztetettség
f) árvízveszélyes területek
g) belvízveszélyes területek
h) mély fekvésű területek
i) árvíz és belvízvédelem
j) kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)
k) mélységi, magassági korlátozások
l) tevékenységből adódó korlátozások
m) ásványi nyersanyag lelőhely
n) városi klíma
o) egyéb
Az elemi csapások, természeti eredetű veszélyek hatása kiterjedhet az élőlényekre, a
természetes környezetre, a meglévő infrastruktúrákra és azokon belül a műszaki
létesítményekre. A katasztrófák döntő többségénél számolni kell a műszaki létesítmények,
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műtárgyak károsodásával, a bekövetkezett
következményeivel, dominóhatásával is.

esemény

közvetlen

-

és

közvetett

4
A hidro-meteorológiai kockázati tényezőknél figyelembe kell venni:
a)
b)
c)
d)

az emberekre és környezetre gyakorolt hatását,
az ár- és belvizek okozta veszélyek lehetséges hatását,
a földtani veszélyforrások hatását,
az iparterület beépítettségének hatását és a védelmi zónákat,

Figyelembe kell venni továbbá:
a) a katasztrófaveszélyek elhárításában érintett ágazatok,
b) az országos hatáskörrel rendelkező központi államigazgatási szervek
c) a felsőoktatási illetve tudományos intézmények
szakvéleményét.
2. A helyi építési szabályzat részletes övezeti előírások figyelembevétele, katasztrófavédelmi
kockázati tényezők szempontjából, a településszerkezeti tervekben meghatározott, kiemelten
veszélyeztetett területekre kell figyelemmel lenni:
a) Beépítésre szánt építési övezetek előírásainak megfelelőségi vizsgálata a
katasztrófavédelmi előírásokkal, a kockázatelemzés és kockázatbecslés javaslatai és
indokai alapján,
b) beépítésre nem szánt övezetek előírásainak, más jogszabály által elrendelt
szabályozási elemek figyelembevétele katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelően,
c) a katasztrófavédelmi osztályba sorolás és az elégséges védelmi szint
követelményeinek teljesítése.
3. Az adatszolgáltatási kötelezettség a Korm. rendelet 9. melléklet 7. pontja alapján:
a) Katasztrófaveszély és különleges jogrend elrendelése, kihirdetése esetén, a
katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében a lebiztosításhoz szükséges adatok
biztosítása,
b) a katasztrófariasztási feladatok ellátására kijelölt épületeken vagy objektumokon
elhelyezett riasztó eszközök adatainak rendelkezésre bocsátása,
c) a kijelölt életvédelmi célú létesítmények, védendő objektumok adatainak biztosítása.
III. Tűzvédelmi követelmények:
A településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia egyeztetése és
véleményezése során érvényesítendő tűzvédelmi követelmények
1. A terület megközelítése:
A tűzoltóság vonulása és működése érdekében az építményekhez olyan utat és
területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres
közlekedésére és működtetésére.
2. Oltóvíz biztosítása:
Tűzoltás céljára biztosítandó oltóvíz vizsgálata.
3. Építmények elhelyezése:
1) tűz esetén a szomszédos építményeket gyulladás, a tűz átterjedésének lehetősége ne
veszélyeztesse,
2) a tűzoltóegységek az építményeket akadálytalanul, késedelem nélkül
megközelíthessék,
3) a tűzoltó gépjárművek hatékony tűzoltási és mentési működése biztosított legyen
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4) a környezetükben elegendő és alkalmas szabadterület legyen a kimenekülő személyek
számára.
4. A vonatkozó jogszabályban meghatározott tűzoltási felvonulási területre és útvonalra
vonatkozó előírások biztosítása.
A fenti követelmények betartását az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, és a
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. rendelet, az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, illetve a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
előírásai indokolják.
Tájékoztatom, hogy Boncodfölde Község településrendezési eszközei módosításával
összefüggő tervezési programot a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 24. §
(1) bekezdésében és a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet alapján áttekintettem.
A változások eredményeként a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
hatáskörébe tartozó szakterületi témakört (súlyos ipari balesetek megelőzése) érintően jelentős
környezeti hatás nem várható, így az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat elvégzését nem tartom
szükségesnek.
A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánunk venni.
Mellékletben megküldöm Boncodfölde település veszélyeztetettsége, és katasztrófa
kockázati besorolására vonatkozó adatokat.
Kelt: Zalaegerszeg, elektronikus bélyegző szerint
Tisztelettel:
Egri Gyula tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

Melléklet:

81 kB, Boncodfölde.xls

Terjedelem:
Kapják:

4 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – hivatali kapu)

____________________________________________________________________________________________
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 54. ✉: Zalaegerszeg, Pf.: 109
____________________________________________________________________________________________
Telefon:
+36 (92) 549-562
(92)Zalaegerszeg,
549-565
Cím: 8900
Zalaegerszeg,
MártírokFax:
útja +36
54. ✉:
Pf.: 109
E-mail:
zala.titkarsag@katved.gov.hu
Telefon:
+36
(92) 549-562 Fax: +36 (92) 549-565
E-mail: zala.titkarsag@katved.gov.hu Hivatali Kapu azonosító: 200433975

Települési alapadatok

Boncodfölde

Település neve:

III.
Igen/Nem

1. Népességi adat (fő)
1.1
0-14 év
1.2
15-39 év
1.3
40-59 év
1.4
60 év felett
1.5 Nők / Férfiak
2. Ingatlan száma (db)
2
3. Közigazgatási terület (km )

5,9

2

1,3

2

4,6

3.1 belterület (km )
4.

5.

6.

7.

számadat
346
82
122
96
46
173/173
130

3.2 külterület (km )
Állattartás
4.1 baromfi
4.2 juh
4.3 sertés
4.4 marha
Közműellátottság
5.1 Villany
5.2 Gáz
5.2.1 fogadó
5.2.2 rákötések száma (db)
5.3 Ivóvíz
5.3.1 hálózat hossza (km)
5.3.2 rákötések száma (db)
5.3.3 közkifolyó (db)
5.3.4 víztorony, tároló
5.3.5 kút
5.4 Szennyvíz
5.4.1 hálózat hossza (km)
5.4.2 rákötések száma (db)
5.4.3 tisztítómű
5.4.3.1
helyben
5.4.3.2
regionálisan
Közlekedés
6.1 Vasút
6.1.1 csomópont
6.1.2 megállóhely
6.1.3 közút, vasút kereszteződés egyszintben
6.2 Közút
6.2.1 autópálya
6.2.2 egyszámjegyű
6.2.3 többszámjegyű
6.2.4 önkormányzati út
Felszíni vizek
7.1 vízfolyás

igen
igen
igen
nem
igen
nem
130
4
130
0
igen
nem
4
130
nem
igen

nem
nem
nem
nem
nem
igen
igen

8.
9.
10.

11.

12.

13.

7.1.1 védmű részleges
7.1.2 védmű teljes
7.2 Állóvizek
7.2.1 tó
7.2.2 halastó
7.2.3 víztározó
7.2.4 záportározó
7.3 Felszíni vízelvezetés (km)
7.3.1 gyepes árok (km)
7.3.2 burkolt árok (km)
7.3.3 fedett árok (km)
7.3.4 lefedettség %-ban
Pince
Partfal, lösz
Ipari kockázatok
10.1 Felső küszöbös üzem
10.2 Alsó küszöbös üzem
10.3 Küszöb alatti üzem
Közintézmények
11.1 hivatal
11.2 oktatási-nevelési
11.3 szociális
11.4 egészségügyi
11.5 rendvédelmi
11.6 egyéb
Társadalmi, karitatív szervezetek
12.1 Polgárőrség
12.2 ÖTE
12.3 egyéb
Helyi média
13.1 írott
13.2 elektronikus

nem
nem
nem
nem
nem
nem
3
2
0,5
0,5
90
igen
nem
nem
nem
nem
igen
igen
nem
igen
nem
igen
nem
nem
igen
igen
igen

II. Veszélyeztető hatás
Fő- és
alforgatókönyvek

Kockázat

1. SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS
Súlyos viharok
1.1.
1.1.1. Romboló hatású szélvihar
1.1.2. Felhőszakadás
1.1.3. Hóvihar
1.1.4. Éghajlatváltozás által befolyásolt romboló hatású szélvihar C
1.1.5. Éghajlatváltozás által befolyásolt felhőszakadás C
1.1.6. Éghajlatváltozás által befolyásolt hóvihar C
Szélsőséges hőmérséklet
1.2.
1.2.1. Hőhullám
1.2.2. Hideghullám
1.2.3. Éghajlatváltozás által befolyásolt hőhullám C
1.2.4. Éghajlatváltozás által befolyásolt hideghullám C
Aszály
1.3.
1.3.1. Aszály
1.3.2. Éghajlatváltozás által befolyásolt aszály C
Erdőtűz
1.4.
1.4.1. Erdőtűz
1.4.2. Éghajlatváltozás által befolyásolt erdőtűz C
2. VIZEK KÁRTÉTELEI
Villámárvíz
2.1.
2.1.1. 100 éves villámárvíz
2.1.2. Éghajlatváltozás által befolyásolt 100 éves villámárvíz C
Áradás
2.2.
2.2.1. 100 éves visszatérési periódus
2.2.2. Éghajlatváltozás által befolyásolt 100 éves visszatérési periódus (Duna) C
2.2.3. 100 éves visszatérési periódus
2.2.4. Éghajlatváltozás által befolyásolt 100 éves visszatérési periódus (Tisza) C
2.2.5. 500 éves visszatérési periódus
2.2.6. Éghajlatváltozás által befolyásolt 500 éves visszatérési periódus (Duna) C
2.2.7. 500 éves visszatérési periódus
2.2.8. Éghajlatváltozás által befolyásolt 500 éves visszatérési periódus (Tisza) C
Belvíz
2.3.
2.3.1. 20 éves visszatérési periódus
2.3.2. Éghajlatváltozás által befolyásolt 20 éves visszatérési periódus C
3. FÖLDTANI KOCKÁZATOK
Földrengés
3.1.
3.1.1. Erősség: 2,5 - 4
3.1.2. Erősség: 4 - 5
3.1.3. Erősség: 5 - 6
3.1.4. Erősség: 6 felett
Felszínmozgásos jelenségek
3.2.
3.2.1. Magas partfal beomlása
3.2.2. Nagyméretű lejtős tömegmozgás
3.2.3. Közepes mérető lejtős tömegmozgás
3.2.4. Éghajlatváltozás által befolyásolt magas partfal beomlása C
3.2.5. Éghajlatváltozás által befolyásolt nagyméretű lejtős tömegmozgás C
3.2.6. Éghajlatváltozás által befolyásolt közepes méretű lejtős tömegmozgás C
Üregbeszakadás
3.3.
3.3.1. Súlyos körülményekkel járó üregbeszakadás
3.3.2. Súlyos következmények nélküli üregbeszakadás
Éghajlatváltozás által befolyásolt súlyos következményekkel járó üregbeszakadás
3.3.3.
C
Éghajlatváltozás által befolyásolt súlyos következmények nélküli üregbeszakadás
3.3.4.
C
Kedvezőtlen földtani körülmények egyéb hatásai
3.4.
3.4.1. Zagytározók gátszakadása
3.4.2. Zagytározók gátszakadása C
4. JÁRVÁNYOK
Fertőző betegség (újbóli) megjelenése
4.1.
4.1.1. Fertőző betegség (újbóli) megjelenése
4.1.2. Éghajlatváltozás által befolyásolt fertőző betegség (újbóli) megjelenése C
Influenza-világjárvány
4.2.
4.2.1. Influenza-világjárvány
Állat- és növényegészség
4.3.
4.3.1. Állat- és növényegészség
Invazív allergén vagy mérgező növények
4.4.
4.4.1. Allergén

Igen / Nem

Katasztrófavédelmi
osztály

Kockázati tényező megnevezése

igen
igen
igen
nem
nem
nem

III.
III.
III.

a teljes település

igen
igen
nem
nem

III.
III.

a teljes település

igen
nem

III.

a teljes település

igen
nem

III.

a teljes település

igen
nem

III.

a teljes település

igen

III.

a teljes település

igen

III.

a teljes település

igen

III.

a teljes település

a teljes település
a teljes település

a teljes település

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

4.4.2. Mérgező
4.4.3. Éghajlatváltozás által befolyásolt allergén C
5. ŰRIDŐJÁRÁS
Napkitöréssel összefüggő röntgensugárzás
5.1.
5.1.1. Erősség: Gyenge - Közepes
5.1.2. Erősség: Erős
Mágneses viharok
5.2.
5.2.1. A Föld légkörét elérő röntgensugárzás
A Földet érő kozmikus sugárzásból származó nagyon nagy energiájú töltött részecskék
5.3.
A Földet elérő kozmikus sugarakból származó nagyon magas elektromos töltésű
5.3.1.
részecskék
A Föld légkörét elérő szoláris eredetű, nagyon nagy energiájú töltött részecskék
5.4.
Szoláris eredetű, nagyon magas elektromos töltésű részecskekitörés, amely eléri a
5.4.1.
Föld légkörét
Szoláris rádiókitörések
5.5.
5.5.1.

Szoláris eredetű természetes rádiókitörés (például Nap-korona anyag kilövellések
esetén)

6. VESZÉLYES ANYAGOK
Nagy mennyiségben kiszabaduló gyúlékony és robbanásveszélyes anyag
6.1.
6.1.1. Nagy mennyiségben kiszabaduló gyúlékony és robbanásveszélyes anyag
Éghajlatváltozás által befolyásolt nagy mennyiségben kiszabaduló gyúlékony és
6.1.2.
robbanásveszélyes anyag, C
Nagy mennyiségben kiszabaduló mérgező anyag
6.2.
6.2.1. Nagy mennyiségben kiszabaduló mérgező anyag
Éghajlatváltozás által befolyásolt nagy mennyiségben kiszabaduló mérgező anyag,
6.2.2.
C
Nagy mennyiségben kiszabaduló mérgező anyag okozta környezetkárosodás
6.3.
6.3.1. Nagy mennyiségben kiszabaduló mérgező anyag okozta környezetkárosodás
Éghajlatváltozás által befolyásolt nagy mennyiségben kiszabaduló mérgező anyag
6.3.2.
okozta környezetkárosodás, C
7. KÖZLEKE-DÉSI BALESET
Súlyos közlekedési balesetek (hajó, közút, vasút és légi közlekedés)
7.1.
7.1.1. Súlyos közúti balesetek
7.1.2. Súlyos vasúti balesetek
7.1.3. Súlyos vízi közlekedési balesetek vagy súlyos hajózási balesetek
7.1.4. Súlyos légi közlekedési balesetek
7.1.5. Éghajlatváltozás által befolyásolt súlyos vasúti balesetek C
Éghajlatváltozás által befolyásolt súlyos vízi közlekedési balesetek vagy súlyos
7.1.6.
hajózási balesetek C
8. NUKLEÁRIS-BALESET
Nukleárisbaleset
8.1.
8.1.1. Nukleárisbaleset
9. TERRORIZMUS
Terrorcselekmény (vegyi, biológiai, radioaktív, nukleáris, robbantás)
9.1.
9.1.1. Terrorcselekmény (vegyi, biológiai, radioaktív, nukleáris, robbantás)
10. KIBERTÁMADÁS
10.1. Kibertámadás
10.1.1. Kibertámadás
11. BIZTONSÁG-POLITIKAI VÁLSÁG
11.1. Biztonságpolitikai válság
11.1.1. Biztonságpolitikai válság
11.1.2. Migráció
11.1.3. Éghajlatváltozás által befolyásolt migráció, C
12. ENERGIA-ELLÁTÁSI VÁLSÁG
12.1. Energiaellátási válság
12.1.1. Energiaellátási válság
Meghatározó
veszélyeztető
hatás
A település
végleges
sorolása

1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.; 1.2.1.; 1.2.2.

III.

nem
nem

nem
nem
nem
nem

nem

nem

nem
nem
nem
nem
nem
nem

igen
nem
nem
igen
nem

III.

a teljes település

III.

a teljes település

igen

III.

ÉÓZ

igen

III.

a teljes település

III.

a teljes település

nem

nem

nem
nem
nem

igen

Veszélyeztető hatás

Település neve:

Boncodfölde

Kataszrófavédelmi
osztályba sorolása:

Katasztrófavédelmi
osztály

1. elemi csapások, természeti eredetű veszélyek
1.1 árvíz
villámárvíz
1.2 belvíz
helyi vízkár
1.3 rendkívüli időjárás
1.4 földtani veszélyforrások
1.4.1 földrengés
1.4.2 földcsuszamlás
1.4.3 beszakadás
1.4.4 talajsüllyedés
1.4.5 partfalomlás

III.

igen

III

ÉÓZ

III

igen

III

2. ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek
2.1
a Kat. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzem
2.1.1 felső küszöb értékű veszélyes anyagokkal foglalkozó
alsó küszöb értékű veszélyes anyagokkal foglalkozó
2.1.2 üzem
2.1.3
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

2.4.1
2.4.1
2.5

küszöb érték alatti üzem
más létesítmény (ipari, mezőgazdasági) általi
távolság nukleáris létesítménytől (3-30 km közötti
atomerőműtől
kutatóreaktórtól
közlekedési útvonalak és csomópontok:

veszélyes áruk szállítása
jelentős forgalom
a Kat. IV. fejezetének hatálya alá nem tartozó, katonai
célból üzemeltetett veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzemek, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények

3. egyéb eredetű veszélyek
felszíni és felszín alatti vizek (elsősorban ivóvízbázisok)
3.1
humán járvány vagy járványveszély, valamint
3.2
3.3

a riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség
4. kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok

4.1
4.2
4.3

a lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák
sérülékenysége
a közlekedés sérülékenysége
a közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító
infrastruktúrák sérülékenysége

igen
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ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám:

ZA/NEF/1164-3/2021.

Ügyintéző:

Kassai Rózsa

Telefon:

06-92/549-181

Tárgy:

Boncodfölde Község településrendezési
eszközeinek módosítása

Hiv. szám:

T/119-102/2021.

Melléklet:

-

Boncodfölde Község Önkormányzata
Fehér Károly Polgármester Úr részére
Boncodfölde
Dózsa György u. 10.
8992

Tisztelt Polgármester Úr!
Boncodfölde Község településrendezési eszközeinek módosítása ügyében érkezett fenti tárgyú és
hivatkozási számú megkeresésével kapcsolatosan az alábbi előzetes véleményt, tájékoztatást adom:
A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához benyújtott, részletes indokolással
alátámasztott

dokumentáció

alapján

Boncodfölde

Község

településrendezési

eszközeinek

(Szabályozási Terv, Helyi Építési Szabályzat, Településszerkezeti Terv) tervezett módosítása során a
közegészségügyi érdekek szem előtt tartásával az alábbi jogszabályok ügyre vonatkozó előírásait kell
figyelembe venni:


az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.)
Kormányrendelet



a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények
védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet



a

hulladékgazdálkodási

közszolgáltatás

körébe

tartozó

hulladékkal

kapcsolatos

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet


a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet



az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Kormányrendelet

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. Pf. 41.
Telefon: (36 92) 549 180, Fax: (36 92) 318 443, E-mail: nepegeszsegugy.foosztaly@zala.gov.hu;, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Tájékoztatom, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 37. § (4) bekezdés b) pont bc)
alpontjában foglaltak alapján – figyelemmel e rendelet 9. számú mellékletének 11. pontjában
foglaltakra – az eljárásban adatszolgáltatási kötelezettségünk nincs.
Tájékoztatom, hogy a Rendelet 37. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában előírt kötelezettségnek
eleget téve a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az eljárás további
szakaszában részt kíván venni, a Rendelet 37. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az eljárásban a
véleményezési anyagot elektronikus adathordozón kéri megküldeni.
Előzetes

véleményem

településfejlesztési

és

tájékoztatásom

stratégiáról

és

a

a

településfejlesztési

településrendezési

koncepcióról,

eszközökről,

az

integrált

valamint

egyes

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37. § (2)
bekezdés b) pontja - 9. számú melléklet 11. pont -, az egészségügyi hatósági és igazgatási
tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 1. § (1) bekezdése és 2. § (1) bekezdés d) pontja, a
fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.
(XII.2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése b) pontja szerinti hatáskörben, valamint az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.
(IV.23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott illetékességi ok alapján került
kiadásra.
Zalaegerszeg, elektronikus aláírás időbélyegzője szerint
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Tisztelettel:

Dr. Károlyi Sylvia
főosztályvezető
megyei tisztifőorvos

Erről értesül:
1. Boncodfölde Község Önkormányzata elektronikus úton - BONCODF, KRID szám: 540075716
2. Irattár

2

ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám:

ZAT/ÚO/00289-2/2021.

Ügyintéző:

Mudra Zsuzsanna

Telefon:

92/549-076

Tárgy:
Hiv. szám:

Előzetes tájékoztatás
településrendezési terv
módosításához
2021. 03.24-én érkezett kérelem

Boncodfölde Község Önkormányzat
BONCODFÖLDE
Dózsa György utca 10.
8992
Tisztelt Cím!
A Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi Osztályához /8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 101/a/ hivatkozási számmal benyújtott kérelmében a
Boncodfölde község településrendezési tervének felülvizsgálata előzetes tájékoztatási szakaszban
küldte meg előzetes tájékoztató kérése tárgyában nem megnevezve a községben a változtatásokat.
Előzetes tájékozatóm a következő útügyi szempontból:


A település szabályozásának módosításához a módosított területek kapcsán a feltáró utakat,
közlekedési infrastruktúrát kérem kidolgozni (OTÉK 26.§). A közlekedési létesítmények
tényleges létesítéséhez Hatóságom engedélye szükséges. Az ingatlanterületek közelében



személygépkocsi várakozóhelyeket saját területen belül kell biztosítani.
A végleges véleményem kialakításához kérem mellékelni a változással érintett területek
közlekedési munkarészek (mintakeresztszelvények is) legalább 1:2000 méretarányú térképi
ábrázolásának papír formátumban való benyújtását hatóságomhoz!

A terv közlekedési munkarészét a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az
építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján
csak a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében szereplő, a terület- és településrendezési
tervek közlekedési munkarészére vonatkozó, tervezői jogosultsággal rendelkező tervező készítheti.
I. Előzetes vélemény közúti szempontból :
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) szóló
Korm. rendelet szerint elkészítendő, a településrendezési illetve HÉSZ terv kötelező alátámasztó
munkarészeként a közlekedési (hálózati, csomóponti és keresztmetszeti) javaslat. Ennek alapján
lehet a közutak és csomópontjaik helyigényét, terület felhasználását megtervezni.
A településrendezési tervek kötelező, alátámasztó közúti közlekedési munkarészeinek tartalmi
követelményeit 2003. szeptember 1-től az [e-UT 02.01.41] számú útügyi műszaki előírás határozza
meg. A közlekedési javaslat készítése során a közutak tervezésére vonatkozó [e-UT 03.01.11]
számú útügyi műszaki előírást is be kell tartani.

KÖZLEKEDÉSI, MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
ÚTÜGYI OSZTÁLY
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 101/a. Pf.203.
Telefon: (36 92) 549-070 Fax: (36 92) 320-607 E-mail: utugyiosztaly@zala.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala,

A közlekedési javaslat célja az, hogy a közlekedési létesítményekre vonatkozó tervezett műszaki
paraméterek (pl. a közutak, vasutak elhelyezésére biztosítandó építési terület szélessége) beépítésre
kerüljenek a szerkezeti tervbe, a szabályozási tervbe és a helyi építési szabályzatba.
A rendezési tervben a közúthálózati elemeket, azok tervezési osztályba sorolását úgy kell meghatározni,
hogy azok megfeleljenek a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendeletben és a
„Közutak tervezése” megnevezésű, [e-UT 03.01.11] számú útügyi műszaki előírásban foglaltaknak,
valamint összhangban legyenek a kiszolgálandó területi igényekkel, a védett vagy védelemre javasolt
területekre vonatkozó szabályozásokkal, a térségre vonatkoztatott környezetvédelmi igényekkel és az
akadálymentességi követelményekkel.
A tervezés során az utak és csomópontok helyigényét a távlati forgalmi igények alapján kell
meghatározni. Figyelembe kell venni a szükséges keresztmetszeti elemeket (forgalmi sávok,
parkolósávok, járdák, gyalogút, padkák, rézsűk, kerékpársávok, kerékpárút, elválasztó sáv, zöldsáv,
forgalom elöl elzárt terület stb.), a közművek elhelyezését, valamint a vízelvezetés és az esetlegesen
szükséges környezetvédelmi berendezések helyigényét is.
Az

utak

kereszteződéseinél

törekedni

kell

a

merőleges

kialakításra,

valamint

a

közutak

kereszteződéseiben a szabad kilátásnak megfelelő látási háromszögeket minden esetben szabadon kell
hagyni!
Az ingatlanterületek közelében személygépkocsi várakozóhelyeket saját területen belül kell biztosítani.
A keresztmetszeti méretezést azon meglévő utak esetében is el kell végezni, melyeket magasabb
kategóriába sorolnak, vagy új funkciókat terveznek az úton (új kerékpárút vagy kerékpársávok,
várakozósáv, párhuzamos szervizút kialakítása, zöldsávok vagy fasorok telepítése stb.).
A közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. törvény 42/A§ (1) szerint:
„A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges
a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút, gyorsút és főútvonal
esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához,
nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi
nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa
ültetéséhez vagy kivágásához, valamint
b) belterületen - a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú
építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési
szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal
jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter
távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához,
c) amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi.”
Az országos közutakat érintő új csomópontok vagy útcsatlakozások tervezésekor figyelembe kell venni a
„Szintbeli közúti csomópontok méretezése és tervezése” megnevezésű, [e-UT 03.03.21] számú és a
„Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása” megnevezésű, [e-UT 03.02.21]
számú útügyi műszaki előírásban foglaltakat.
Az egységes közlekedési szakági állásfoglalásunk megadásához a tárgyban érintett alábbi kezelői
szervezetek és társhatóságok tervezői bevonása, a velük történő egyeztetés, és az érintettek tervről történő- véleményének írásos dokumentálása szükséges :


Az országos közúthálózat fejlesztési, korszerűsítési kérdéseinek egyeztetése érdekében a
Innovációs és Technológiai Minisztérium, vagyonkezelői egyeztetés érdekében Magyar
Közút Nzrt. /1024 Budapest Fényes Elek u. 7-13.
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A

település

közigazgatási

területét

érintő

gyorsforgalmú

közúthálózat,

valamint

a

vasúthálózat fejlesztési kérdések (védőtávolságok) egyeztetése érdekében a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium



Országos közutakon az OTÉK-től eltérő építési területhez való útkezelői hozzájárulás, a közutak
lakott területen kívüli szakaszai melletti belterület bővítések feltételeinek tisztázása, az országos
közúthálózathoz tervezett új útcsatlakozások egyeztetése, az országos közutak melletti területfelhasználásokhoz való hozzájárulás, stb. érdekében a Magyar Közút Nonprofit ZRT Zala
Megyei Igazgatósága /8900. Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.



A közúti fejlesztések tervdokumentációiról a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, 1134.Budapest,
Váci u.45. jogosult információt adni.

A közlekedési infrastruktúra fejlesztési tervek, tanulmánytervek, programok, koncepciók a jelzett
szerveknél állnak rendelkezésre. A tervben csak olyan országos közúthálózati fejlesztés,
korszerűsítés szerepelhet, amely szerepel az országos tervekben.
Érintett államigazgatási szervként előzetes szakági véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) szóló Korm. rendelet, a Közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdése valamint a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdésében biztosított
hatáskörben, az útügyi érdekek és a közúti közlekedés biztonsági követelményeinek érvényre juttatása
érdekében adtam meg.
A terv véleményezésében továbbiakban is részt kívánunk venni. A tervezés során a
hatóságunkkal való további egyeztetésre is mód van.
Kérjük, hogy a terv további, a leírtak alapján készült szakági közlekedési alátámasztó munkarészt is
küldjék meg részünkre papír és elektronikus formátumban véleményezés céljából.
Zalaegerszeg, 2021. április 12.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Tóth András
főosztályvezető
Értesül: (tértivevénnyel vagy hivatali kapun keresztül!)
1. Boncodfölde Község Önkormányzata /8992 Boncodfölde, Dózsa György. u. 10. KRID: 540075716
2. Irattár (MZs Boncodfölde TRT előzetes tájékoztató 289 2 2021 04 12) Tárolva= L/ikt/K/6.
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ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám:

ZAT/ÚO/00289-4/2021.

Ügyintéző:

Mudra Zsuzsanna

Telefon:

92/549-076

Tárgy:
Hiv. szám:

Előzetes tájékoztatás
településrendezési terv
módosításához
T/119-102/2021

Boncodfölde Község Önkormányzat
BONCODFÖLDE
Dózsa György utca 10.
8992
Tisztelt Cím!
A Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi Osztályához /8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 101/a/ hivatkozási számmal benyújtott kérelmében a
Boncodfölde község településrendezési tervének felülvizsgálata előzetes tájékoztatási szakaszban
küldte meg előzetes tájékoztató kérése tárgyában nem megnevezve a községben a változtatásokat.
Előzetes tájékozatóm a következő útügyi szempontból:


A település szabályozásának módosításához a módosított területek kapcsán a feltáró utakat,
közlekedési infrastruktúrát kérem kidolgozni (OTÉK 26.§). A közlekedési létesítmények
tényleges létesítéséhez Hatóságom engedélye szükséges. Az ingatlanterületek közelében



személygépkocsi várakozóhelyeket saját területen belül kell biztosítani.
A végleges véleményem kialakításához kérem mellékelni a változással érintett területek
közlekedési munkarészek (mintakeresztszelvények is) legalább 1:2000 méretarányú térképi
ábrázolásának papír formátumban való benyújtását hatóságomhoz!

A terv közlekedési munkarészét a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az
építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján
csak a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében szereplő, a terület- és településrendezési
tervek közlekedési munkarészére vonatkozó, tervezői jogosultsággal rendelkező tervező készítheti.
I. Előzetes vélemény közúti szempontból :
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) szóló
Korm. rendelet szerint elkészítendő, a településrendezési illetve HÉSZ terv kötelező alátámasztó
munkarészeként a közlekedési (hálózati, csomóponti és keresztmetszeti) javaslat. Ennek alapján
lehet a közutak és csomópontjaik helyigényét, terület felhasználását megtervezni.
A településrendezési tervek kötelező, alátámasztó közúti közlekedési munkarészeinek tartalmi
követelményeit 2003. szeptember 1-től az [e-UT 02.01.41] számú útügyi műszaki előírás határozza
meg. A közlekedési javaslat készítése során a közutak tervezésére vonatkozó [e-UT 03.01.11]
számú útügyi műszaki előírást is be kell tartani.

KÖZLEKEDÉSI, MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
ÚTÜGYI OSZTÁLY
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 101/a. Pf.203.
Telefon: (36 92) 549-070 Fax: (36 92) 320-607 E-mail: utugyiosztaly@zala.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala,

A közlekedési javaslat célja az, hogy a közlekedési létesítményekre vonatkozó tervezett műszaki
paraméterek (pl. a közutak, vasutak elhelyezésére biztosítandó építési terület szélessége) beépítésre
kerüljenek a szerkezeti tervbe, a szabályozási tervbe és a helyi építési szabályzatba.
A rendezési tervben a közúthálózati elemeket, azok tervezési osztályba sorolását úgy kell meghatározni,
hogy azok megfeleljenek a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendeletben és a
„Közutak tervezése” megnevezésű, [e-UT 03.01.11] számú útügyi műszaki előírásban foglaltaknak,
valamint összhangban legyenek a kiszolgálandó területi igényekkel, a védett vagy védelemre javasolt
területekre vonatkozó szabályozásokkal, a térségre vonatkoztatott környezetvédelmi igényekkel és az
akadálymentességi követelményekkel.
A tervezés során az utak és csomópontok helyigényét a távlati forgalmi igények alapján kell
meghatározni. Figyelembe kell venni a szükséges keresztmetszeti elemeket (forgalmi sávok,
parkolósávok, járdák, gyalogút, padkák, rézsűk, kerékpársávok, kerékpárút, elválasztó sáv, zöldsáv,
forgalom elöl elzárt terület stb.), a közművek elhelyezését, valamint a vízelvezetés és az esetlegesen
szükséges környezetvédelmi berendezések helyigényét is.
Az

utak

kereszteződéseinél

törekedni

kell

a

merőleges

kialakításra,

valamint

a

közutak

kereszteződéseiben a szabad kilátásnak megfelelő látási háromszögeket minden esetben szabadon kell
hagyni!
Az ingatlanterületek közelében személygépkocsi várakozóhelyeket saját területen belül kell biztosítani.
A keresztmetszeti méretezést azon meglévő utak esetében is el kell végezni, melyeket magasabb
kategóriába sorolnak, vagy új funkciókat terveznek az úton (új kerékpárút vagy kerékpársávok,
várakozósáv, párhuzamos szervizút kialakítása, zöldsávok vagy fasorok telepítése stb.).
A közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. törvény 42/A§ (1) szerint:
„A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges
a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút, gyorsút és főútvonal
esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához,
nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi
nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa
ültetéséhez vagy kivágásához, valamint
b) belterületen - a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú
építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési
szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal
jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter
távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához,
c) amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi.”
Az országos közutakat érintő új csomópontok vagy útcsatlakozások tervezésekor figyelembe kell venni a
„Szintbeli közúti csomópontok méretezése és tervezése” megnevezésű, [e-UT 03.03.21] számú és a
„Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása” megnevezésű, [e-UT 03.02.21]
számú útügyi műszaki előírásban foglaltakat.
Az egységes közlekedési szakági állásfoglalásunk megadásához a tárgyban érintett alábbi kezelői
szervezetek és társhatóságok tervezői bevonása, a velük történő egyeztetés, és az érintettek tervről történő- véleményének írásos dokumentálása szükséges :


Az országos közúthálózat fejlesztési, korszerűsítési kérdéseinek egyeztetése érdekében a
Innovációs és Technológiai Minisztérium, vagyonkezelői egyeztetés érdekében Magyar
Közút Nzrt. /1024 Budapest Fényes Elek u. 7-13.
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A

település

közigazgatási

területét

érintő

gyorsforgalmú

közúthálózat,

valamint

a

vasúthálózat fejlesztési kérdések (védőtávolságok) egyeztetése érdekében a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium



Országos közutakon az OTÉK-től eltérő építési területhez való útkezelői hozzájárulás, a közutak
lakott területen kívüli szakaszai melletti belterület bővítések feltételeinek tisztázása, az országos
közúthálózathoz tervezett új útcsatlakozások egyeztetése, az országos közutak melletti területfelhasználásokhoz való hozzájárulás, stb. érdekében a Magyar Közút Nonprofit ZRT Zala
Megyei Igazgatósága /8900. Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.



A közúti fejlesztések tervdokumentációiról a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, 1134.Budapest,
Váci u.45. jogosult információt adni.

A közlekedési infrastruktúra fejlesztési tervek, tanulmánytervek, programok, koncepciók a jelzett
szerveknél állnak rendelkezésre. A tervben csak olyan országos közúthálózati fejlesztés,
korszerűsítés szerepelhet, amely szerepel az országos tervekben.
Érintett államigazgatási szervként előzetes szakági véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) szóló Korm. rendelet, a Közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdése valamint a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdésében biztosított
hatáskörben, az útügyi érdekek és a közúti közlekedés biztonsági követelményeinek érvényre juttatása
érdekében adtam meg.
A terv véleményezésében továbbiakban is részt kívánunk venni. A tervezés során a
hatóságunkkal való további egyeztetésre is mód van.
Kérjük, hogy a terv további, a leírtak alapján készült szakági közlekedési alátámasztó munkarészt is
küldjék meg részünkre papír és elektronikus formátumban véleményezés céljából.
Zalaegerszeg, 2021. október 29.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Tóth András
főosztályvezető
Értesül: (tértivevénnyel vagy hivatali kapun keresztül!)
1. Boncodfölde Község Önkormányzata /8992 Boncodfölde, Dózsa György. u. 10. KRID: 540075716
2. Irattár (MZs Boncodfölde TRT előzetes tájékoztató 2 289 4 2021 10 29) Tárolva= L/ikt/K/6.
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KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:

ZA/201/542-2/2021
2021

Tárgy:

Boncodfölde
oncodfölde
településrendezési
eszközeinek módosítása
előzetes tájékoztatási szakasz
adatszolgáltatás tájékoztatás.
adatszolgáltatás,

Ügyintéző:

Farkas Zsuzsanna
uzsanna

Lelőhely azon.:

Telefon:

92/795-047

Mellékletek:

Email:

farkas.zsuzsanna@zala.gov.hu

adatszolgáltatás

oroksegvedelem@zala.gov.hu

Boncodfölde Község Önkormányzata
Fehér Károly polgármester részére
Boncodfölde
Dózsa György utca 10.
8992
Tisztelt Polgármester Úr!
A Boncodfölde község településrendezési eszközeinek tervezett módosítása ügyében történt
megkeresésére hivatkozva előzetesen az alábbi tájékoztatást adjuk:
A kulturális örökség védelméről és a védelem szabályairól a kulturális örökség védelméről
védelmérő szóló 2001.
évi LXIV. Tv. (a továbbiakban Kötv,) és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet
endelet (a továbbiakban: Kövszr.) rendelkezik, előírásaikat a tervezés
során figyelembe kell venni.
A Kötv. 3. § kimondja, hogy a településrendezés és –fejlesztés
fejlesztés tervezését hazánk kulturális
örökségének védelmével összhang
összhangban kell elvégezni, továbbá a Kövszr. 91.. § (1) bekezdése
bekezdés alapján
figyelemmel kell lenni a védett régészeti örökség és a védett műemléki értékek helyben történő
megőrzésének alapvető követelményére.
A Kötv. 85/A. § (1)-(2)
(2) bekezdései szerint, amennyiben a rendezés alá vont terület örökségvédelmi
szempontból érintett, települési örökségvédelmi hatástanulmány készítése kötelező.
A hatástanulmányt a Kövszr. 83--84. §-ok
ok előírásai alapján kell elkészíteni a 14. sz. melléklet alapján.
A hatástanulmány elkészítésére jogosultak körét a Kövszr. 84. §-a
a szabályozza. A hatástanulmány
készítésére jogosultak névsorát az alábbi linken lehet megtekinteni:

ÉPÍTÉSÜGYI, ÖRÖKSÉGVÉDELMI, MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI FŐOSZTÁLY
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI OSZTÁLY
8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre utca 17., Pf.: Telefon: (36 92) 550-329
329
E-mail: epitesugyzeg@zala.gov.hu
epitesugyzeg@zala.gov.hu,, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

https://2015-2019.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/kulturalis-oroksegvedelemert-es-kiemeltkulturalis-beruhazasokert-felelos-allamtitkar/regeszeti-es-muemleki-szakertoi-nevjegyzek
A rendelkezésünkre álló, lekérhető és listázható adatbázis alapján Boncodfölde községre
vonatkozóan, a Kövszr. 10. § (1) bekezdés alapján a mellékletben megküldött adatszolgáltatást tudjuk
nyújtani.

A tervezett módosítással kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom:
A megkeresésben vázolt változtatások a jelenleg rendelkezésre álló adatok és a közhiteles
nyilvántartásban foglaltak szerint régészeti lelőhelyet, védett műemléki ingatlant vagy műemléki
területet nem érint, ezért a tervezett tevékenység örökségvédelmi érdeket nem sért.

A tervezés további egyeztetési folyamatában részt kívánunk venni!
Kérem fenti tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

Zalaegerszeg, „az elektronikus időbélyegző szerinti időpontban”

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Molnárné Rudas Vivien
osztályvezető

Kapja:
1. Címzett

hivatali kapu

2. Irattár
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Boncodfölde településrendezési tervéterv
nek felülvizsgálata-KIEGÉSZÍTÉS
felülvizsgálata
előzetes tájékoztatási szakasz

Ügyintéző:

Farkas Zsuzsanna
nna , Rostásy

Hiv. szám:

T/119-102/2021
102/2021 Deák Ádám
45159

Sára, Molnárné Rudas Vivien
Telefon:

92/795-047

Lelőhely-

Email:

farkas.zsuzsanna@zala.gov.hu

azonosító:

oroksegvedelem@zala.gov.hu

Műemléki

6415 [10785]

azonosító:

6415 [21450] MK

Hivatali

EPOJHZEG

kapu:

Boncodfölde Község Önkormányzata
Fehér Károly polgármester részére
Boncodfölde
Dózsa György utca 10.
8992
Tisztelt Polgármester Úr!

A Boncodfölde
oncodfölde településrendezési tervének felülvizsgálata
felülvizsgálata-KIEGÉSZÍTÉS ügyében történt megkeresésére hivatkozva az alábbi tájékoztatást adjuk:
A Zala Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatósá
hatósága a Boncodfölde településrendezési tervének
terv
felülvizsgálata tárgyában történt megkeresésre vonatkozó 2021. április 21
21-én
én kelt ZA/201/542-4/2021
sz. tájékoztatásában
koztatásában és a csatolt adatszolgáltatásban foglaltakat a továbbiakban is fenntartja
azzal a kiegészítéssel,
téssel, hogy a 8. és 9. pontban vázolt változtatások esetében is szükséges
szü
az
örökségvédelmi hatásvizsgálat
tásvizsgálat elvégzése.

A tervezett módosítással kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom:
A megkeresésben vázolt változtatások a jelenleg rendelkezésre álló adatok és a közhiteles
nyilvántartásban
ban foglaltak szerint régészeti lelőhelyet, védett műemléki ingatlant és műemléki
területet érintenek.
A tervezés további egyeztetési folyamatában részt kívánunk venni!

ÉPÍTÉSÜGYI, ÖRÖKSÉGVÉDELMI, MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI FŐOSZTÁLY
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI OSZTÁLY
8900 Zalaegerszeg, Keleme
Kelemen Imre utca 17., Pf.: Telefon: (36 92) 550-329
329
E-mail: epitesugyzeg@zala.gov.hu
epitesugyzeg@zala.gov.hu,, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Kérem fenti tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

Zalaegerszeg, „az elektronikus időbélyegző szerinti időpontban”
Tisztelettel:
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Molnárné Rudas Vivien
osztályvezető

Kapja:
1.

címzett

2.

irattár
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Ügyintéző:
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ZAG/030/02084-2/2021
Kreinerné Pribilla Tímea
(70) 436-5307

Tárgy:
Hivatkozás:
Melléklet:

Adatszolgáltatás, nyilatkozat
12 db file

Fehér Károly polgármester úr részére
Boncodfölde Község Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Úr!

A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztálya
Boncodfölde Község Polgármesterének megkeresésére, a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált

településrendezési

eszközökről,

valamint

egyes

településrendezési

sajátos

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 42. § (5)
bekezdésére hivatkozva Boncodfölde Község településrendezési eszközeinek módosításához az
Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott, erdőtervezett erdők, szabad rendelkezésű erdők
elhelyezkedését és rendeltetését, ill. a kiváló termőhelyi adottságú erdőket az e-mail-en megküldött
digitális állományok tartalmazzák.
Az erdők rendeltetését, üzemmódját, faállomány-viszonyait, az erdőkben előírt, ill. engedélyezhető
munkákat (fakitermelések, felújítás módja és fafaja) a körzeti erdőtervek tartalmazzák. Az erdőkkel
kapcsolatos egyéb, általános előírásokat az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló, többször módosított 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.), az Evt. végrehajtásáról
61/2017. (XII.21.) FVM rendelet, valamint a 433/2017. (XII.21.) Korm. rendelet rögzíti.
A mellékelt dokumentumban lévő módosításokkal kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:
A módosítások az Adattárban található erdőt nem érintenek, így a módosítások ellen kifogást nem
emelek.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletre
hivatkozva az alábbi nyilatkozatot adom:

AGRÁRÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY
ERDÉSZETI OSZTÁLY
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 36. Pf. 209.
Hivatali kapu: ERDOJHZEG, KRID szám: 754889990
Telefon: (36 92) 549 670, Fax: (36 92) 549 671, E-mail: erdeszet@zala.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

A településrendezési eszközök módosítása során a közvetett hatások nem járnak számottevő káros
hatással az erdőkre, azok talajára, vízháztartására, mikroklímájára. Környezeti vizsgálat lefolytatása
erdészeti szempontból nem szükséges.
Egyben tájékoztatom, hogy az egyeztetési-véleményezési eljárásának további szakaszaiban részt
kívánok venni.
Felhívom a figyelmet, hogy adatszolgáltatásunk csak az adatkérésben megjelölt munkákhoz
használható fel, továbbadásuk nem engedélyezett!
Mellékletek felsorolása:



a nyilvántartott erdőket, azok rendeltetését tartalmazó állományok,
a kiváló termőhelyi adottságú erdőket tartalmazó állományok,



a szabad rendelkezésű erdőket tartalmazó állományok,

A rendeltetést és a Natura besorolást a „Rendeltetés” és a „Natura” mezők tartalmazzák.
A rendeltetés mező kódszámainak jelentése:
Rendeltetés

Kód

Talajvédelmi erdő

110

Mezővédő erdő

111

Honvédelmi

112

Határrendészet és
nemzetbiztonság

113

Vadvédelmi erdő

114

Vízvédelmi erdő

115

Partvédelmi erdő

116

Településvédelmi erdő

117

Tájképvédelmi erdő

118

Műtárgyvédelmi erdő

119

Fokozottan védett természeti
terület

121

Védett természeti terület

122

Erdei génrezervátum

123

Erdőrezervátum

124

Természetvédelmi

125

Örökségvédelmi

126

Vízgazdálkodási

127

Bányászati

128

Erdészeti arborétum

129

Natura 2000

130

Faanyagtermelő erdő

211

Faanyagtermelő erdő

212

Faültetvény

213

Szaporítóanyag-termelő

221

Vadaskert

223

Karácsonyfatelep

224

Bot, vessző termelés

225

Földalatti gomba termelő

226

Gyógyerdő

301

Parkerdő

302

Parkerdő

303

Tanerdő

401

Kísérleti erdő

402

Vadaspark

403

A rendeltetéssel nem rendelkező részletek erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló
földterületek (tisztás, nyiladék, vadföld stb.).
Zalaegerszeg, időbélyegző szerint

Tisztelettel:
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Magyari István
osztályvezető
Kapják (Hivatali kapun):
1, Boncodfölde Község Önkormányzat BONCODF KRID: 540075716
2, Irattár

ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Telefon:

ZAG/030/05070-2/2021
Kreinerné Pribilla Tímea
(70) 436-5307

Tárgy:
Hivatkozás:
Melléklet:

nyilatkozat
T/119-102/2021
-

Fehér Károly polgármester úr részére
Boncodfölde Község Önkormányzata
Tisztelt Polgármester Úr!
A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya a megkeresésükre, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 38. § (4) bekezdésre hivatkozva közli:
A

mellékelt

dokumentációt

megvizsgáltam,

a

településrendezési

eszközök

módosításának

kiegészítése az Országos Erdőállomány Adattárban található erdőt nem érint, így ellene kifogást
nem emelek.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletre
hivatkozva az alábbi nyilatkozatot adom:
A településrendezési eszközök módosítása során a közvetett hatások nem járnak számottevő káros
hatással az erdőkre, azok talajára, vízháztartására, mikroklímájára. Környezeti vizsgálat lefolytatása
erdészeti szempontból nem szükséges.
Hatáskörömet és illetékességemet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 4. § (1) bekezdése, a 78. § (2) bekezdése, a 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet bekezdése, 9. számú melléklet 15. pontja, a földművelésügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 10. § c)
pontja, 11. § (1) bekezdése, 12. §-a és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.
Zalaegerszeg, időbélyegző szerint
Tisztelettel:
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Magyari István
osztályvezető

AGRÁRÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY
ERDÉSZETI OSZTÁLY
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 36. Pf. 209.
Hivatali kapu: ERDOJHZEG, KRID szám: 754889990
Telefon: (36 92) 549 670, Fax: (36 92) 549 671, E-mail: erdeszet@zala.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. • Postacím: 1555 Budapest Pf.: 70.
Telefon: 06 (1) 237-5556 • HM 27-933 • Fax: 06 (1) 237-5557 • HM 27-945
Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu

Nyt. szám: 4214-2/2021/h
Hiv. szám:

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”
Boncodfölde Község Önkormányzata
8992 Boncodfölde
Dózsa György utca 10.

Tárgy: Boncodfölde község településrendezési eszközeinek módosítása,
teljes eljárás, előzetes tájékoztatási szakasz
Tisztelt Cím!
Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:
A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása
biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.
Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz.
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.
Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.
Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 36. §
(11) bekezdése alapján adtam ki.
Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere
nevében és megbízásából
Dr. Gulyás András ezredes
főosztályvezető
Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Pótor Attila alezredes (tel.:+36 (1) 474-1675; HM 022-21-968; fax: +36 (1) 237-5557)
Kapják:
1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Címzett

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
mint honvédelmi szakhatóság
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. • Postacím: 1555 Budapest Pf.: 70.
Telefon: 06 (1) 474-1680 • HM 215-12 • Fax: 06 (1) 474-1467 • HM 21-740
Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu
adatvédelmi tájékoztató:
https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf

Nyt. szám: 14355-2/2021/h
Hiv. szám: T/119-102/2021

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”

Boncodfölde Község Önkormányzata
8992 Boncodfölde
Dózsa György utca 10.
Tárgy: Boncodfölde község településrendezési eszközeinek módosítása,
teljes eljárás, előzetes tájékoztatási szakasz, kiegészítés
Tisztelt Cím!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:
A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása
biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.
Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz.
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.
Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.
Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 42.
§ (10)-(11)-(12) bekezdése alapján adtam ki.
Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere
nevében és megbízásából
Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető
Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Ács Piroska (tel.:+36 (1) 474-1608; HM 022-21-505; fax: +36 (1) 474-1467)
Kapják:
1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Címzett

Iktatószám: BA/V/688-2/2021
Ügyintéző: Kraft János
Telefon: +36-72-795-297
Mobil: +36-20-662-5436

Tárgy: Boncodfölde község településrendezési
eszközeinek módosítása keretében
nyilatkozat a környezeti vizsgálat
szükségességéről

Fehér Károly
polgármester

BONCODFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
elektronikus úton
Tisztelt Polgármester Úr!

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (Rende let) 1. § (3) bek. a) és b) pontjaira és a 8. § (3a) bekezdésre, valamint a 3. sz. melléklet II.2. fejezet f)
pontjára hivatkozva a Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) megállapította,
hogy Boncodfölde község hatályos településrendezési eszközeinek tervezett módosításához kapcsolódó
földtani és ásványvagyon védelmi környezeti vizsgálat készítése nem szükséges.

A Bányafelügyelet indoklásul a következőket adja elő:
Boncodfölde Polgármestere a Bányafelügyeletre 2021. március 23-án beérkezett megkeresésében jelezte, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete korábban a község hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról döntött. A tervezési programot a csatolt melléklet részletezte. A megkeresésben kezdeményezés történt azon bányafelügyeleti vélemény megadására, amely a változtatási szándékok helye
és célja ismeretében értékeli, hogy a településrendezési eszközök előirányzott módosításához kapcsolódva szükséges-e összeállítani földtani és ásványvagyon védelmi szempontokat is érvényesítő környezeti vizsgálatot.
A község hatályos településrendezési eszközeinek módosítása keretében egyes helyszíneken változtatnak a szabályozási elemeken, valamint újraértékelik a távlati fejlesztésekre kijelölt területrészekre
előirányzott beépítést. Kezdeményezik a Petőfi S. utcán keresztül Hottó irányába tartó összekötő út szabályozási határvonalainak megállapítását. Felülvizsgálják a Panoráma út melletti telekosztást az út nyomvonalának további folytatódását előirányozva. A 0381/1 hrsz-ú földrészletet övezeti átsorolásra
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jelölték ki, hogy a jelenleg mezőgazdasági területhasználatú ingatlanra tervezett napelem park
beruházás megvalósuljon. A 799 hrsz-ú “Mk” kertes mezőgazdasági övezetbe sorolt ingatlanra adó torony elhelyezése tervezett, így a beruházás megvalósításához kezdeményezték a létesítési hely
megközelítéséhez szükséges közlekedési útvonal megállapítását. Felülvizsgálják Dózsa Gy. utca északi
oldalára tervezett lakóterület jelenlegi telekkiosztását valamint közterületének nyomvonalát.
A hatályos településrendezési eszközök tervezett módosításait a településre jellemző általános üledékföldtani jellemzők és a napjainkban érvényesülő mérnökgeológiai folyamatok nem akadályozhatják. A
változtatásokkal érintetté váló földrészletek az aktuális nyilvántartások szerint nem tartoznak ásványvagyon gazdálkodási övezethez, hiszen nem szerepelnek az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus
Energiavagyon Nyilvántartásban, továbbá földtani veszélyforrások területének övezetén kívüli találhatók.
A település igazgatási területére jellemző geológiai viszonyok és az aktuális morfológiai jellemzők isme retében eldönthető volt, hogy a változtatási szándékkal érintetté váló ingatlanok jövőbeni – jelenlegitől eltérő – területhasználatát nem akadályozhatják a helyi építésföldtani adottságok, vagy ásványvagyon vé delmi szempontok. A település igazgatási területén összefüggő elterjedésben megtalálható laza üledékek az előzetesen várható hatásokat számottevő szerkezeti átrendeződés és minőségi változás nélkül
hosszú távon tartósan elviselik. A tervezett változtatások helyszíneire vonatkozóan nem ismeretek olyan
helyi adottságok, korábbi területhasználatok és napjainkban érvényesülő olyan folyamatok, amelyek akadályozhatnák a módosítási szándékok megvalósítását. A Bányafelügyelet részéről megállapítást nyert,
hogy a hatályos településrendezési eszközök tervezett módosításával gazdaságföldtani érdekek nem sérülnek, földtani veszélyforrások nem aktivizálódhatnak, így nincs szükség földtan és ásványvagyon védelmet szolgáló külön vagy egyedi előírások megfogalmazására.

A Bányafelügyelet tájékoztatását és adatszolgáltatását a Magyar Állami Földtani Geofizikai és Bányászati Adattárban meglévő adatok és dokumentációk felhasználásával adta ki. A Bányafelügyelet hatáskörét
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43.§ (3), valamint 44.§ (1) bekezdése határozza meg. A
Bányafelügyelet illetékességi területéről a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017.
(VI.28.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete rendelkezik.
Pécs, elektronikus bélyegző szerint
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Kele Hajnalka
osztályvezető
Kapja elektronikus úton:
1. Boncodfölde Község Önkormányzata, 8992 Boncodfölde, Dózsa Gy. u. 10.
2. Irattár
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Iktatószám: BA/V/2134-2/2021
Ügyintéző: Kraft János
Telefon: +36-72-795-297
Mobil: +36-20-662-5436

Tárgy: Boncodfölde község hatályos
településrendezési eszközeinek módosítása
– előzetes tájékoztatási szakasz adatszolgáltatás

Fehér Károly
polgármester

BONCODFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
elektronikus úton

Önöknél:
Ikt.sz.: T/119-102/2021.
Ü.i.: Deák Ádám

Tisztelt Polgármester Úr!

A Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Rendelet) 37. § (4) bekezdésére hivatkozva Boncodfölde község hatályos településrendezési eszközeinek tervezett módosításához az alábbi tájékoztatást és adatszolgáltatást adja:
1. A korábbi földtani és ásványi nyersanyag kutatások eredményei alapján összeállításra került Állami
Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban nem szerepelnek Boncodfölde
község igazgatási területéhez tartozó azon földrészletek, amelyekre változtatást irányoztak elő, tehát a
településrendezési eszközök módosítása során ásványvagyon gazdálkodási övezethez tartozó ingatlan
nem válhat érintetté.
2. Az Országos Felszínmozgásos Kataszterben és a Bányafelügyelet rendelkezésére álló gravitációs tö megmozgásokat összegző aktuális nyilvántartásokban nem szerepel Boncodfölde község igazgatási területéhez tartozó napjainkban is aktivitást mutató tömegmozgásos helyszín, így a településrendezési
eszközök módosítása nem érinthet olyan földrészletet, amely földtani veszélyforrások területe övezetbe
tartozik.
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A Bányafelügyelet indoklásul a következőket adja elő.
Boncodfölde Polgármestere a Bányafelügyeletre 2021. október 12-én beérkezett megkeresésében jelezte, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezte a község hatályos településrendezési
eszközeinek módosítását.
A község hatályos településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményező indítványok alapján:



a település belterületének északi részén olyan út nyomvonalának kijelölése és szabályozása történik, amely a lakókörnyezet határvonalát alkotva továbbiakban az elkerülő út szerepét is betöltheti,



a Dózsa Gy. utcától délre a Petőfi S. és a József A. utcák között a jelenlegi szabályozás szerinti
falusias lakóterület besorolásának felülvizsgálata, valamint a jelzett településrészen kertvárosias
lakóterület építési övezet kijelölése.

A változtatási szándékkal érintetté vált belterületi földrészletek az aktuális morfológiai jellemzők és a helyi üledékföldtani sajátosságok alapján negyedidőszaki laza üledékek elterjedési területén találhatók. A
napjainkig megvalósult ásványi nyersanyag kutatások a változtatási szándékkal érintett helyszínekre a
kutatási célt jelentő ásványi nyersanyagok hiánya, valamint a belterületi helyzet eredményeként nem terjedhettek ki, így ásványvagyon nyilvántartásban szereplő földrészlet a módosítás eredményeként nem
válhat érintetté. A község területe alatti természetes helyzetű és állapotú kőzettömegben napjainkig nem
váltak ismertté olyan állapotváltozásokra alkalmas közbetelepülések, amelyekhez állékonysági, vagy stabilitási problémák kötődhetnének. A Bányafelügyelet részéről előzetesen megállapítást nyert, hogy a
község hatályos településrendezési eszközeinek tervezett módosításával gazdaságföldtani érdekeket
nem sérthetnek, továbbá földtani veszélyforrásokat nem aktivizálhatnak.
A Bányafelügyelet tájékoztatását és adatszolgáltatását a Magyar Állami Földtani Geofizikai és Bányászati Adattárban meglévő adatok és dokumentációk felhasználásával, a Rendelet 37. § (4) bekezdése alapján adta ki. A Bányafelügyelet hatáskörét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43.§ (3), valamint 44.§ (1) bekezdése határozza meg. A Bányafelügyelet illetékességi területéről a Magyar Bányászati
és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete rendelkezik.

Pécs, elektronikus aláírás dátuma szerint
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Kele Hajnalka
osztályvezető
Kapja (elektronikus úton):
1. Boncodfölde Község Önkormányzata, 8992 Boncodfölde, Dózsa Gy. u. 10.
2. Irattár
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Iktatószám: K/7601-3/2021
Tárgy: tájékoztatás
Ügyintéző: Mészáros László
Készült: 2021. március 25.
Fehér Károly polgármester úr részére
Boncodfölde
Dózsa Gy. u. 10.
8992
Tisztelt Fehér Károly Polgármester Úr!
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) mint a Boncodfölde
Község településrendezési eszközeinek előkészítésébe bevont államigazgatási szerv az alábbi tájékoztatást adja a rendezési feladat ellátásához szükséges – a Hatóság nyilvántartásának részét képező – elektronikus hírközlési szolgáltatókról, szolgáltatásokról, akik, amelyek a rendezés alá vont területtel érintettek, valamint a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályokon alapuló követelményekről.
A rendezés alá vont területen a hatósági nyilvántartásba bejegyzett elektronikus hírközlési szolgáltatókról és szolgáltatásokról a Hatóság internetes honlapján: www.nmhh.hu a teljes körű nyilvántartás
megtalálható.
Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
C. törvény 94. § (1) bekezdése szerint: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek
építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál – a külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének lehetőségét.”
A postai létesítmények vonatkozásában a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény
31. § (1) bekezdése alapján: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél,
korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál biztosítani
kell a postai szolgáltatóhelyek, felvételi pontok és kézbesítési pontok, valamint az egyetemes postai
szolgáltatás teljesítését lehetővé tevő egyéb eszközök elhelyezésének lehetőségét.”
Az elhelyezés területét a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szabályozza, további műszaki iránymutatást az MSZ 7487 számú szabvány ad, míg az elhelyezés engedélyezésének
feltételeit az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban:
Rendelet), továbbá az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való
keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet határozza meg.

A Hatóság tevékenységének – jogszabályban meghatározott – célja az elektronikus hírközlési piac
zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus hírközlési tevékenységet végzők és felhasználók érdekei védelmének, továbbá a tisztességes, hatékony verseny kialakulásának,
illetve fenntartásának elősegítése az elektronikus hírközlési ágazatban.
A távközlés, a távközlési infrastruktúra fejlődése településrendezési eszközökkel befolyásolható,
támogatható vagy korlátozható, ezért a Hatóság indokoltnak tartja, hogy az érintett hírközlési szolgáltatók az előkészítésben részt vegyenek úgy, hogy ismertethessék a település fejlődése és építési
rendje szempontjából terveiket, és ezek várható lefolyását.
A Hatóság kéri, hogy az elektronikus hírközlési építmények elhelyezését taglaló munkarész elkészítése során vegyék figyelembe a Rendelet 18. § e), f) pontjában, 27. §-ában, valamint 4. mellékletében foglaltakat.
A településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódóan még az alábbiakra hívja fel a figyelmet a Hatóság:
A Hatóság és a Magyar Mérnöki Kamara szakmai ajánlást készített a hírközlési szakági tervezők
számára. „A Módszertani útmutató a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével és módosításával összefüggő
elektronikus hírközlési szakági munkarészek készítéséhez” című dokumentum a Hatóság és Magyar Mérnöki Kamara honlapján is hozzáférhető.
A hesz@telekom.hu, hesz@telenor.hu, hesz@invitel.co.hu címre küldött e-mailre a szolgáltatók
tájékoztatást adnak fejlesztési terveikről.
A településrendezési eszközök készítéséhez, módosításához kapcsolódó elektronikus hírközlési
fejezetet csak az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott településrendezési hírközlési tervező (betűjele:
TH) jogosultsággal rendelkező és névjegyzékbe vett tervező készíthet.
Folyamatban van a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósítása melyhez kapcsolódó beruházások, fejlesztések megvalósításának biztosítása befolyásolhatja településrendezési eszközök
készítését, módosításait is.
A Hatóság kéri, hogy a terv elkészültét követően, szíveskedjék azt a Hatóság részére véleményezésre (adatkapun, papír alapon, elektronikus adathordozón vagy interneten elérhetővé téve) megküldeni, a Hatóság iktatószámának válaszlevelükön történő feltüntetésével és a hírközlési szakági
munkarészek csatolásával.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Kúti Zoltán hatósági irodavezető-helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Pécsett,
az elektronikus aláírás szerinti időpontban.
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Szakhatósági vélemény
településrendezési terv
felülvizsgálata (módosítása)
kapcsán környezeti vizsgálat
szükségességéről.

Ügyintéző:

Pereszlai Zsolt

Hiv. szám:

-

Telefon:

+36 20/411 0350

Melléklet:

-

Boncodfölde Község Önkormányzata
Boncodfölde
Dózsa György u. 10.
8992

Tisztelt Cím!
A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztály (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 81.), mint az adott ügyben közreműködő hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező első fokú talajvédelmi hatóság, Boncodfölde Község Önkormányzata
(8992 Boncodfölde, Dózsa György u. 10.) részére
TALAJVÉDELMI
SZAKHATÓSÁGI VÉLEMÉNY-t
adok ki, az általa benyújtott kérelem (kelt: Boncodfölde, 2021. március 12.) és a mellékelt tervezési
program alapján a község településrendezési tervének felülvizsgálata (tervezett módosítása) kapcsán
környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása tárgyában, az alábbiak szerint:
-

Talajvédelmi szempontból környezeti értékelés készítése, környezeti vizsgálat lefolytatása nem
szükséges.

Indokolás
Ezen szakhatósági véleményt

az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés, a 3. számú melléklet II.2. d) pont és a
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) 52. § (1) bekezdés előírásai alapján megállapított
hatáskörömben eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint adtam ki, mert Boncodfölde község
településrendezési tervének felülvizsgálata (tervezett módosítása) következtében nem várható a
AGRÁRÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Növény- és Talajvédelmi Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 81.
Telefon: (36 92) 550-160, E-mail: noveny.talajvedelem@zala.gov.hu,
Hivatali kapu KRID: 655970773; Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

környezeti hatásokban bekövetkező olyan mértékű változás, amely a környező mezőgazdasági
területek talajvédő gazdálkodásának feltételeiben-, valamint az érintett termőföld minőségében
romlást okozna.
Illetékességem a Kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdés előírásán alapul.
Zalaegerszeg, („Időbélyegző szerint.”)

Tisztelettel:

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Szabó Béla
osztályvezető

Kapják:
1. Boncodfölde Község Önkormányzata (8992 Boncodfölde, Dózsa György u. 10.) Hivatali kapun (Hivatal rövid neve:
BONCODF, KRID: 540075716)
2. Irattár

