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1. Újudvar község helyi építési szabályzatának módosítása 

1.1 A módosítás előzményei, célja és várható hatása 

1.1.1. A módosítás előzményei 

Az Újudvar 08/3, 08/4, 08/5, 08/6 hrsz.-ú telkek tulajdonosa - mint vállalkozó - kérelemmel fordult az 
Önkormányzathoz, hogy lehetőség legyen a telkeken a folyamatban lévő telekösszevonások után a 
meglévő vállalkozását bővítve kereskedelmi-szolgáltató gazdasági tevékenységet folytatnia. A 
vállalkozó a 08/3 hrsz.-ú telken - mely a 08/1, 08/2 és 08/3 hrsz.-ú telkek összevonásával alakult – már 
jelenleg is helyi foglalkoztatást biztosító gépjármű és autógumi javító tevékenységet folytat.  
 
A kérelmező tulajdonos a 08/3-08/6 hrsz.-ú telkeken – a telkek összevonása után - lakóterületet nem 
zavaró kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet – gépjármű és autógumi javító tevékenységet -  kíván 
folytatni melynek megvalósításához pályázatot kíván benyújtani, ezért kérelmezte a telkek által 
érintett terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását, mely a beruházás megvalósítása miatt 
indokolt. 
 
A 08/3-08/6 hrsz.-ú telkek a hatályos településrendezési eszközökben Lf1 jelű lakóövezetbe vannak 
sorolva. A telkek kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetbe sorolásához a hatályos  16/2006. (III.9.) 
Önkormányzati határozattal jóváhagyott Újudvar Településszerkezeti Tervét és a 4/2006. (III.10.) 
Önkormányzati rendelettel elfogadott Újudvar Község Szabályozási Tervét és Helyi Építési Szabályzatát 
módosítani szükséges.  
 
A módosítás során a telkek a településszerkezeti terven Lf jelű falusias lakóterületből Gksz/1,0 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe, a szabályozási terven az építési övezet az Lf1 jelű 
falusias lakóövezetből Gksz3 jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezetbe kerülnek az 
övezeti előírások változtatás nélküli megtartása mellett. 
 
A módosítás Újudvar szerkezeti tervét és belterületi szabályozási tervét érinti.  
 
A hatályos településrendezési eszközök a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § előírásai alapján 
módosíthatók. A településrendezési eszköz módosítás egyeztetése tárgyalásos eljárással történik az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos előírásai szerint a vonatkozó jogszabályok 
figyelembe vételével. 
 
Az Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításáról és a tervezési területi kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánításáról határozattal döntött (lásd dokumentáció végén és külön PDF 
mellékletben). 
 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti 
környezeti vizsgálat lefolytatását és környezeti értékelés készítését az adatszolgáltatással egyidejűleg 
a Polgármester megkérte. Az Állami Főépítész válaszában javasolta, hogy „a két gazdasági terület 
között visszamaradó lakótelkeket is sorolják át gazdasági területbe a kiegyensúlyozottabb 
területfelhasználás és utcakép kialakulása érdekében”, és „a gazdasági területen javasolta nagyobb 
előkert megállapítását a szemközti lakóterület védelme érdekében”. A terület déli irányban történő 
bővítésével csatlakozna a már hatályos településrendezési tervek szerint kijelölt Gksz3 övezethez. A 
tervezési terület ennek megfelelően a 08/7-08/16 hrsz.-ú telkekkel bővült. A kérelemben jelölt és a 
bővített területeket a következő térképek mutatják. A módosítás a továbbiakban a bővített területre 
készül. 
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Ortofotó a kérelem szerinti tervezési területről  

(forrás: ekozmu.hu) 
Ortofotó a bővített tervezési területről  

(forrás: ekozmu.hu) 

 
A módosítás rendezés alá vont területe a községen átmenő 7527 számú Nagykanizsát északi irányban 
Pacsával összekötő mellékút – belterületen az Országút utca – nyugati oldalán fekszik. Az út túloldalán 
emelkedő domboldalon új építésű családi házas lakóterület található, a fő úttal párhuzamos kiszolgáló 
úttal feltárva, melyek között zajvédő fásítás van kialakítva. A mélyfekvésű, erősen lejtős terület nyugati 
határa közforgalmi vasútvonal. A terület beépítésre szánt lakóterület, de a HÉSZ hatályba lépése óta 
nem épült be.  
A területtől délre kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület van kijelölve,  beépítése folyamatban 
van. A vállalkozó tervei között szerepel a dél felé való terjeszkedés, de kérelmében a módosítást - 
anyagi okok miatt - csak a már tulajdonában lévő, művelés alól kivett területekre kérte. Az Állami 
főépítész javaslata alapján a terület déli irányban bővítésre került. 
 
A bővített terület telkei – mint a kérelemben jelölt telkek - a településszerkezeti terven Lf jelű falusias 
lakóterületből Gksz/1,0 kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe, a szabályozási terven az építési 
övezet az Lf1 jelű falusias lakóövezetből Gksz3 jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési 
övezetbe kerülnek az övezeti előírások változtatás nélküli megtartása mellett.  
 
A módosítás a bővített területre (továbbiakban: tervezési terület) is érinti a 16/2006. (III.9.) 
önkormányzati határozattal jóváhagyott Újudvar településszerkezeti tervének SZ-1 jelű tervlapját és a 
4/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelettel elfogadott Újudvar belterületének szabályozási terve Sz-3 
jelű tervlapját.  
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1.1.2. A módosítás célja  
 

A módosítás célja a tervezési terület átsorolása lakóövezetből kereskedelmi szolgáltató övezetbe. A 
terület így csatlakozik a déli irányú – már kijelölt – gazdasági területhez. A lakóterületként a vasút és a 
településen átmenő összekötő út között lévő telkek így hasznosan beépülhetnek, mivel lakóterületként 
nem történt a terület beépítése lakóépületekkel a 2006. évi hatályba lépés óta a terület kedvezőtlen 
adottságai miatt. A kérelemben tervezett beruházás a módosítással megvalósulhat.  

1.1.3. A módosítás várható hatása 

A módosítás várható hatása, hogy a terület kereskedelmi szolgáltató tevékenység folytatását teszi 
lehetővé.  
 
A projekt várható környezeti hatása, hogy a tervezett épületek és a tervezett növényzet a vasút zaját 
is csökkenti, melynek élettani hatása is kedvező lesz. A projekt kivitelezése során az elérhető legjobb 
technológia kerül majd beépítésre. Minden tekintetben, így a technológiai berendezések kiválasztása 
során, a világítótestek, fűtési energia felhasználásához a berendezések kiválasztásánál is elsődleges 
szempont az energiatakarékosság, az energia hatékonyság lesz. A projekt megtervezésénél figyelembe 
lesz véve a fejlesztéssel érintett terület természeti értékeinek teherbíró képessége, az üzem 
környezetének megfelelő parkosítása megtörténik. Az előírt növénytelepítés a módosítás teljes 
területét érinti. 
 
A módosítás várható gazdasági határa, hogy a betelepülő gazdasági beruházások a falubeliek, 
környékbeliek részére tud megfelelő szolgáltatást és munkalehetőséget nyújtani. A munkaerő helyben 
foglalkoztatásával növekszik a beruházások társadalmi kiadások finanszírozásához való hozzájárulása.  
 
A telkek közmű- és energia ellátása megoldható a kiépült hálózatokról.  
 

 
A tervezési terület közmű és energia ellátása  

(forrás: ekozmu.hu) 
 

A módosítás termőföldet nem érint. A terület a hatályos településrendezési eszközök szerint, 
beépítésre szánt lakóterületként szabályozott. A területen sem régészeti lelőhely, sem műemlék, sem 
épített érték nem található. A terület természetvédelmi területet, ökológiai folyosót nem érint.   
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1.2 Eljárási rend  
  

A módosítás 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) 32. § (6) bek. c) pontja szerint: 
 
„32.§ (6)132 A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben 
a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 
c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás 
megvalósítása miatt indokolt.” 
 

1.3 Partnerségi egyeztetés 
 

Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetés a Kr. és Újudvar Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a 
településrendezési eszközök, a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez, 
módosításához a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel 
történő egyeztetés részletes szabályairól szóló 8/2017 (VII.5.) önkormányzati rendeletben foglaltak 
szerint történik.  

Az Önkormányzat 2022. április 21-én Lakossági fórum keretében előzetesen tájékoztatta a lakosságot 
a tervezett módosításról. A lakossági fórumon és vonatkozó jogszabály szerint nem történt észrevétel 
(lásd. mellékletek). 

Az egyeztető tárgyalás előtt a Kr. előírásai alapján teljeskörű munkaközi tájékoztatót kell tartani – 
hirdetőfelület, helyi lap, honlap, lakossági fórum keretében. Az Önkormányzat Képviselő Testülete a 
lakossági partnerségi egyeztetést önkormányzati határozattal zárja le. 
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2.  Jóváhagyandó munkarész 

2.1 Településszerkezeti terv módosítása 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Újudvar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (…/…) határozata 
 

Újudvar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község településszerkezeti tervének 
módosításáról az alábbiak szerint dönt: 
 

1. Újudvar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Újudvar község közigazgatási területére 
vonatkozó, 16/2006. (III.9.) önkormányzati határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervet 
(továbbiakban: TSZT) a 08/3-08/16 hrsz.-ú telkek területén az 1-2. melléklet szerint módosítja. 

2. E határozat 1. melléklete a Újudvar Településrendezési Terve Szerkezeti Terv Módosítás M=1:4000 
léptékű TSZTM-2022/4 jelű és az Újudvar települészerkezeti terve M=1:10000 léptékű SZ-1 tervlap 
elfogadásra kerül.  

3. E határozat 2. melléklete a 16/2006. (III.9.) önkormányzati határozattal elfogadott 
Településszerkezeti Terv leírásának a TSZTM-2022/4 jelű tervlap szerinti módosítása elfogadásra 
kerül. 

4. E határozat a mellékletekkel együtt érvényes, azzal együtt alkalmazandó. 

5. A 16/2006. (III.9.) önkormányzati határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv a módosítással 
érintett területen hatályát veszti, helyébe a jelen határozattal elfogadott 1. és 2. melléklet 
megállapításai lépnek. 

6. Felkéri a Polgármestert hogy a vonatkozó jogszabály szerint a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Jakab Sándor polgármester  

Wittek Krisztina főépítész 
 

 
A határozatról értesítést kap: 

1. Újudvar Község Polgármestere 
2. Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
3. Újudvar Község Főépítésze 
4. Kérelmező  
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                  16/2006. (III. 9.) önkormányzat határozat módosításáról szóló .../2022. (… …) önkormányzati határozat 1. melléklete 
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2. melléklet a …/2022. (… …) határozathoz 
A 16/2006. (III.9.).) önkormányzati határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv leírásának - a 
TSZTM-2022/4 jelű tervlap szerinti – módosítása 
 
A településszerkezeti terv leírása módosul a 08/3-08/16 hrsz.-ú telkek területén az 1. melléklet szerint. 
A terület Gksz/1,0 jelű Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területfelhasználába kerülnek. A 
kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz) elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi 
célú épületek elhelyezésére szolgál. A szintterületi mutató 1,0. A telkek határvonalán a terv szerinti 
beültetési kötelezettségű terület van, melyet háromszintű – gyep, cserje, fa – növényzettel kell fedni. 
Környezetterhelési határérték a gazdasági és ipari területekre megengedett igénybevételi, kibocsátási 
és szennyezettségi határértékek.  
 
A TSZTM-2022/4 jelű tervlap szerinti területi mérleg 

 

Területfelhasználási egység 
TSZT hatályos 

terület  

TSZTM-2022/4 
módosítás 

területe 

Változás 

Falusias lakóterület 42397 m2 0 m2 - 42397    m2 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 0 m2 42397 m2 + 42397 m2 

 42397 m2 42397 m2  
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2.2 Helyi Építési Szabályzat módosítása 

 

T E R V E Z E T 
 

 
 

Újudvar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (... …) önkormányzati rendelete 
Újudvar község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló  

4/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Újudvar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) 6. §. (1) bek. a) pontjában és 7. §-ában, valamint a 
helyi Önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított 
feladat- és jogkörében eljárva, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 4. § (3) bekezdésében biztosított 
felhatalmazással élve az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:  

 

A rendelet hatálya 
1. § 

 
(1) E rendelet hatálya a község Országút utca – 08/3, 08/4, 08/5, 08/6, 08/7, 08/8, 08/9, 08/10, 08/11, 

08/12, 08/13, 08/14, 08/15, 08/16, hrsz.-ú telkekre terjed ki.  
(2) E rendelet mellékletei: 

a) 1. melléklet: Újudvar Településrendezési Terve Szabályozási Terv Módosítás M=1:2000 SZTM-
2022/4 elnevezésű tervlap, 

b) 2. melléklet: Újudvar belterületének szabályozási terve M=1:2000 elnevezésű, Belterület 
szabályozási terve I. rajz megnevezésű, SZ-3 rajzszámú tervlap 

 

A rendelet alkalmazása 
2. § 

 
(1) E rendelet hatálya alá tartozó területen az országos építési követelményeket tartalmazó 

jogszabályok előírásait a 4/2006. (III.10.) rendeletben (továbbiakban: R.) és e rendeletben 
foglaltakkal együtt kell alkalmazni. 

(2) E rendelet csak az 1. és 2. melléklettel együtt értelmezhető és használandó. 
(3) Az R. „Belterület szab. I.” elnevezésű melléklete e rendelet 1. és 2. mellékletében "a módosítás 

területi határa " jelkulccsal jelölt lehatárolt területen módosul. 
 

3. § 
 

(1) Az R. 7. § (1) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00
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„(1) A kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz) elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. A Gksz területen az alábbiakban felsorolt 
létesítmények helyezhetők el: 

a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület 
b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások 
c) igazgatási, egyéb irodaépület 
d) parkolóház, üzemanyagtöltő 
e) sportépítmény 
f) egészségügyi, szociális épület 
g) egyéb közösségi szórakoztató épület” 

3. § 
 

(2) Az R. 7. § kiegészül az alábbi (12) bekezdéssel: 
„A Gksz3 jelű övezetben épület szabadon álló beépítéssel, 40 % beépíthetőségi mértékkel, 
legfeljebb 7,5 m építménymagassággal helyezhető el. A kialakítható telekterület legalább 1000 m2 
legyen. A szabályozási terven jelölt építési határvonal és a beültetési kötelezettség határvonala a 
tömb telkeire érvényes. A beültetési kötelezettségű területet fásított zöldfelületként kell 
kialakítani háromszintű növénytelepítéssel, ami tartalmazza a gyepszintet (lágyszárú), 
cserjeszintet és lombkorona szintet, a füvesítés mellett 5-6 m-ként 1 db előnevelt, földlabdás, 
14/16 cm törzs-körméretű sorfát, közéjük pedig csoportos elhelyezésben 1-2 m-ként arányos 
méretű konténeres cserjét kell ültetni az épületek használatbavételéig. 

 
 

Záró rendelkezések 
4. § 

 
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően 

indított ügyekben kell alkalmazni.  
(2) E rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó abban az 

esetben, ha az építtető számára kedvezőbb előírásokat tartalmaz. 
(3) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

Újudvar, 2022. ... … 

 
………………………………………….. ………………………………………….. 

Jakab Sándor Dr. Zsoldos Jákob Bence 

polgármester aljegyző 

A kihirdetés napja: 2022. … …  

…………………………………………..  
Dr. Zsoldos Jákob Bence  

aljegyző  
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4/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (... …) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
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4/2006.  (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…/2022. (… …) önkormányzati rendelet  2. melléklete
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3.  Megalapozó munkarészek 

3.1. Megalapozó munkarészek tartalmi elemeinek meghatározása 

 

FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 
 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) 
kormányrendelet (Kr.) 3/A. § (2) bek. alapján „(2) A megalapozó vizsgálat tartalmát a tervezési terület, 
a tervezési feladat és a tervezési cél figyelembevételével aktualizálni kell olyan módon, hogy a 
szükséges tartalmat és annak részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg.”  

 
A Kr. 3/C. §-a kimondja, hogy „Az önkormányzati főépítész tartalmat meghatározó feljegyzése, 
valamint az elhagyott tartalmi elemek indokolása a készülő megalapozó vizsgálat, alátámasztó 
javaslat mellékletének részét képezi.”  
 
A kormányrendelet 1. melléklete határozza meg a megalapozó vizsgálat, a 3. melléklete az 
alátámasztó javaslat tartalmi követelményeit. 
 
Módosuló helyi építési szabályzat esetében a kormányrendelet 11.§ (6) bekezdése kimondja, hogy „Az 
1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalmi elemek összevonhatók, fejezeten belül 
átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei a településrendezési feladatnak megfelelően a 
tervezési terület adottságainak figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók. Az 1. és a 3. 
mellékletben meghatározott tartalmi elemeket és azok részletezettségét az önkormányzati főépítész 
írásban határozza meg.” 
 

A Kr. fenti előírásainak figyelembevételével a településrendezési eszköz módosításához szükséges 
alátámasztó javaslat tartalmát az alábbi táblázat szerint határozom meg. 

 

 Megalapozó vizsgálatok: jelen szabályozási elemek módosítása – építési övezet  módosítása 
- nem igényel külön vizsgálati munkarész készítést. 

 Tájrendezés, környezetvédelem: A módosítás során a tervezési területen belül a közterület 
zöldfelülete, a tájhasználat, a tájszerkezet nem változik, a módosítás nem igényeli a 
tájrendezési szakági munkarész készítését. 

 Közlekedés: jelen módosítás szerkezeti jelentőségű és a terület kiszolgálását átalakító 
közlekedési hálózatot nem érint, szakági munkarész készítése nem indokolt. 

 Vízi-, és energia közmű: jelen módosítás során a közműhálózatokban nem történik változás, 
így nem igényli alátámasztó munkarész készítését. 

 Hírközlés: a módosítás nem változtatja meg a hírközlési hálózati rendszert, így munkarész 
készítése nem indokolt. 

 

 

 
Wittek Krisztina 

főépítész  
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3.2. Az érintett területek és környezetének bemutatása 

 
A módosítás rendezés alá vont területe a községen átmenő 7527 számú Nagykanizsát északi irányban 
Pacsával összekötő mellékút – belterületen az Országút utca – nyugati oldalán fekszik. A területtel 
szemben emelkedő domboldalon az átmenő úttól független kiszolgáló úttal új, részben beépült 
lakóterület található. Az átmenő út forgalmának zaját a lakóterület felől a kiszolgáló út és az összekötő 
út között védőfásítás csökkenti. A terület az úttól nyugat felé erősen lejt, mélyfekvésű, nyugati határa 
közforgalmi vasútvonal. Az átmenő út és a közforgalmú vasútvonal közötti mélyfekvésű, lejtős terület 
a kedvezőtlen adottságai miatt lakóépülettel nem épült be, részben mezőgazdasági művelés alatt áll.  
 
A területtől délre kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület van kijelölve,  beépítése folyamatban van. 
 

  
 

 

 

 

Fotók a területről és környezetéről (forrás: google maps) 
 

A terület villamos energiával, közüzemi ivóvízzel ellátott, a szennyvízcsatornára való rákötés és szükség 
szerint a gázellátása megoldható. A közművesítettség nem változik a módosítás során.  
 

3.3. Hatályos településrendezési eszközök 

 

Újudvar község településrendezési eszközeit többször módosította. A módosítások a szerkezeti tervet 
és leírását, valamint a rendelet egyes szövegrészeit és a szabályozási tervet érintették.   
 

 4/2006. (III.10.) önkormányzati rendelettel elfogadott Újudvar Község Szabályozási Terve és 
Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) 

 16/2006. (II.9.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Újudvar Község Településszerkezeti 
Terve 2006.  

 8/2017. (VII.5.) önkormányzati rendelet Újudvar község településfejlesztésével, 
településrendezésével és településképi eljárásaival összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól 

 13/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről  



ÚJUDVAR                                                   TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2022/4 

- 20 - 

 

3.4. Településszerkezeti terv 

Újudvar hatályos szerkezeti terve a 13/2017. (XII. 29.) önkormányzati határozattal elfogadott 
Szerkezeti terv. 
A módosítás a hatályos településszerkezeti tervet érinti, a településszerkezetet meghatározó műszaki 
infrastruktúra főhálózat nem változik, de a területfelhasználás módja igen.  

 

Hatályos településszerkezeti terv 
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3.5. Hatályos szabályozási terv 

Újudvar hatályos szabályozási terve a Újudvar község szabályozási tervéről és helyi építési 
szabályzatáról szóló 4/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ). 

 

Hatályos külterületi szabályozási terv 

A Gksz3 jelű építési övezet kódja és előírásai a hatályos külterületi szabályozási terven szerepel, a 

tervezési terület alatti területen.  
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A módosítás a hatályos HÉSZ SZ-3 rajszámú tervlapját érinti. 
 

 

Hatályos belterületi szabályozási terv 
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3.5.1. Hatályos övezeti előírások (HÉSZ kivonat, forrás: njt.hu) 
Gazdasági területek 

7. § (1) 

(2) Az egyéb ipari gazdasági terület (Gip) nem jelentős 

mértékű zavaró hatású, elsősorban az ipari, az 

energiaszolgáltatási és településgazdálkodás építményei 
elhelyezésére szolgál. A területen kivételesen elhelyezhetők: 

a) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a 

tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló 
lakások, 

b) egyházi, oktatási egészségügyi és szociális épületek 

(3) A gazdasági területek övezetei: 

a) Sz-be sorolt övezetben jellemzően új beépítés során az 

épületek szabadon álló építési helyen belül helyezhetők el. A 

kialakítható legkisebb teleknagyság 1000 ill. 2000 m2, a 

telek megengedett legnagyobb beépítettsége 40 ill.50 %, az 

épületek megengedett legnagyobb építménymagassága 7,5 
ill.9,0 m az övezet jelzése szerint. 

b) SZ-K-ba sorolt övezetben jellemzően kialakult 

beépítési környezetben az épületek szabadon álló építési 

helyen belül helyezhetők el. A kialakítható min. 

teleknagyság 1000, ill. 2000 m2, a telek megengedett 

legnagyobb beépítettsége 20, 30 ill. 40 %, az épületek 

építménymagassága kialakult, vagy új épület építése esetén 

legfeljebb 6,0, ill. 7,50 m az övezet jelzése szerint. A Gip-3 

jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetben 

elsősorban mindenfajta nem zavaró hatású gazdasági 
tevékenység végzésére alkalmas építmény építhető. 

c) Az övezetben elhelyezhető a gazdasági célú épületen 

kívül: a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a 

tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló 
lakások, igazgatási, egyéb irodaépület. 

d) A kialakítható legkisebb telekterület méret 2000 m2. 

e) A legfeljebb 15,0 m-es építménymagasságú épületek 
szabadon álló beépítéssel építhetők. 

f) A megengedett legnagyobb beépítettség 40%. 

g) A minimális zöldfelületi borítottság 25 %. 

h) Az előkert legkisebb mérete 8,0 m, a hátsókert 
minimum 6,0 m legyen. 

i) A beépítés legalább részleges közművesítettség esetén 
lehetséges. 

j) Terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül 
helyezhető el. 

 

(4) A gazdasági területeken megengedett legnagyobb 

beépítettség és építménymagasság az övezet jelzésében 

feltüntetett mérték, (mely építménymagasság esetében nem 

vonatkozik a toronyszerű technológiai építéményekre, az 

előkert belterületen min. 5,0 m, külterületen min. 8,0 m, az 

oldalkert mérete nem lehet kisebb a megengedett legnagyobb 

építménymagasság felénél, a hátsókert mértéke nem lehet 

kisebb sem a hátsókert felé néző homlokzat 

építménymagasságánál, sem 6,00 m-nél. A biztosítandó 

zöldterület kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület esetén 
min. 20 %, egyéb ipari gazdasági terület esetén min. 25 %. 

(5) Terepszint alatti építmények (közművek műtárgyainak 

kivételével) csak a telekre vonatkozó építési helyen belül 

létesíthetők. A terepszint alatti építmények létesítése nem 

veszélyeztetheti a szomszédos telkeken meglévő építmények 

állagát. A terepszint alatti építmények beépített alapterülete 
együttesen legfeljebb a telek területének 70 %-a lehet. 

(6) A 7527 sz. úthoz kapcsolódóan tervezett ipari 

gazdasági területek út felé eső telekhatára mentén, valamint 

e területek lakóterülettel közös telekhatára mentén min. 6,0 

m széles védő zöldsáv létesítendő. 

(7) A gazdasági területeken (Gksz, Gip) létesítményeket 

építeni, bővíteni, működtetni csak az előírt tűztávolságok, 

védőtávolságok és a környezeti ártalmak (zaj, por, bűz) 

elleni védelmet szolgáló feltételek biztosításával lehet. 

Ezeket a feltételeket külön előírások, ill. az engedélyezésben 

és ellenőrzésben közreműködő szakhatóságok határozzák 
meg esetenként. 

(8) A gazdasági területek országos mellékutak és vasút 

védőtávolságán belüli területei beépíthetőségének feltétele 

az illetékes közúti, vasúti hatóság engedélye. E telkeken az 

építési hely közút, ill. vasút felőli határvonalát a közlekedési 

hatóság határozza meg, s az bővítheti a szabályozási 

terveken jelölt építési hely határát. Az egyéb elő-, oldal- és 
hátsókert mértéke a 7. §. (4) – ben foglaltaknak megfelelő. 

(9) Nagyüzemi mértékű (nagy létszámú) állattartás a 

közigazgatási területen nem folytatható. A bel- és 

külterületen tartható maximális állatlétszámot a község 

állattartási rendeletében kell meghatározni fajtánként és 

összesítve. Ennek hiányában a tartható állatlétszámot az 

engedélyezésben és ellenőrzésben közreműködő 

szakhatóságok határozzák meg esetenként. 

(10) Azoknál a gazdasági területeknél, amelyeknél az 

engedélyező hatóságok védőzöld telepítését írják elő, a 

védőzöldet a környezetszennyezést okozó üzem részéről, s 

annak területén kell kialakítani, s a létesítmény használatba 

vételének feltételéül kell szerepeltetni. 

(11) A gazdasági területeken lévő telkek beépítési feltétele 

belterületen a teljes, külterületen legalább részleges 
közművesítettség (OTÉK 8. §.(2) szerint). 

 

 

  

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/297237#SZ7.
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/297237#SZ8.
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3.6. Tervezett módosítás 

3.6.1. Településszerkezeti terv módosítása 
 

A településszerkezeti terven a tervezési terület beépítésre szánt Lf jelű falusias lakóterület 
területfelhasználásból Gksz/1,0 kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználásba lesz sorolva. 
 

  
Hatályos településszerkezeti terv SZ-1 tervlap 

részletén a módosítás területe 
Tervezett módosítás javaslata a 

településszerkezeti terv Sz-1 tervlap részleten 

 

 Hatályos területfelhasználás  Tervezett területfelhasználás 

terület felhasználás sorszám Lf/0,5 Gksz/1,0 

terület felhasználás megnevezése Lakóterület – falusias  Gazdasági terület – 
kereskedelmi, szolgáltató 

szintterületi mutató 0,5 1,0 

 
A módosítás termőföldet nem érint. A tervezési területen sem régészeti lelőhely, sem műemlék, sem 
épített érték nem található. A tervezési terület természetvédelmi területet, ökológiai folyosót nem 
érint. A településrendezési eszközök módosítása során a hatályos tervek a módosító tervek 
jelkulcsának és grafikai megoldásának megfelelően módosul.  

Gksz/1,0 
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3.6.2. Szabályozási terv módosítása 

 
A tervezési területre az építési övezet a szabályozási terven az Lf1 jelű falusias lakóövezetből Gksz3 jelű 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezetbe lesz sorolva az övezeti előírások változtatás 
nélküli megtartása mellett. 
 

  
 

Hatályos HÉSZ SZ-3 szabályozási terven a 
módosítás területe 

Hatályos HÉSZ SZ-3 szabályozási terven a 
tervezett módosítás javaslata 

 

 Hatályos övezeti előírások Tervezett övezeti előírások 

terület felhasználás sorszám Lf1 Gksz3 

Övezet megnevezése Falusias lakó Kereskedelmi, szolgálató 
gazdasági 

beépítési mód O-1 – oldalhatáron álló új 
beépítés 

Sz – szabadon álló új 
beépítés 

beépíthetőség mértéke  30 % 40 % 

max. építménymagasság 5,0 m 7,5 m 

kialakítható telekterület min. 1000 m2 1000 m2 

Gksz3 
 SZ    40% 

-7,5    1000 

 

10,0 10,0 

15,0 építési hely határa 

 
beültetési kötelezettség határa 

5,0 

5,0 
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A hatályos HÉSZ kiegészül az alábbi szövegekkel: 
 

 Az R. 7. § (1) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép: 

„(1) A kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz) elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. A Gksz területen az alábbiakban felsorolt 
létesítmények helyezhetők el: 

h) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület 
i) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások 
j) igazgatási, egyéb irodaépület 
k) parkolóház, üzemanyagtöltő 
l) sportépítmény 
m) egészségügyi, szociális épület 
n) egyéb közösségi szórakoztató épület” 

 

 Az R. 7. § kiegészül az alábbi (12) bekezdéssel: 

„A Gksz3 jelű övezetben épület szabadon álló beépítéssel, 40 % beépíthetőségi mértékkel, 
legfeljebb 7,5 m építménymagassággal helyezhető el. A kialakítható telekterület legalább 1000 m2 
legyen. A szabályozási terven jelölt építési határvonal és a beültetési kötelezettség határvonala a 
tömb telkeire érvényes. A beültetési kötelezettségű területet fásított zöldfelületként kell 
kialakítani háromszintű növénytelepítéssel, ami tartalmazza a gyepszintet (lágyszárú), 
cserjeszintet és lombkorona szintet, a füvesítés mellett 5-6 m-ként 1 db előnevelt, földlabdás, 
14/16 cm törzs-körméretű sorfát, közéjük pedig csoportos elhelyezésben 1-2 m-ként arányos 
méretű konténeres cserjét kell ültetni az épületek használatbavételéig. 

 
A tervezési területet érinti a  

- Nagykanizsa-Zalaszentiván vasútvonal építési területe, és vágánytengelytől számított 50 m 
védőtávolsága, (lásd. HÉSZ 10.§ (2) bek.) 

- 7527 sz. (74. sz. út és Pacsa közti) közút melynek építési szélessége külterületen 30 m, 
belterületen min. 16m, védőtávolsága 50-50 m. (lásd. HÉSZ 10.§ (3) bek. b) pont) 

 
Az építési határvonal/építési hely határa a védőtávolságok figyelembe vételével lett kijelölve. 
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3.7. Tájrendezési, természetvédelmi javaslat 

 
A módosítással érintett településrész Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: MaTrT) szerint tájképvédelmi övezetbe 

tartozik. A módosítások a tájhasználatot nem érintik, mert új beépítésre szánt terület kijelölésére nem 

kerül sor kerül, továbbá a beépítés, a zöldterület hatályos HÉSZ előírásai sem változnak.  

A módosítás során a tervezési területen belül a közterület zöldfelülete, a tájhasználat, a tájszerkezet 

nem változik, a módosítás nem igényeli a tájrendezési szakági munkarész készítését. 

3.8. Környezeti vizsgálat 

 
 A módosítás megvalósulásakor várható környezeti hatások a módosítás kis léptéke és a környezet 

kialakult állapota alapján jelentős változások nem lesznek, de az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását 

és környezeti értékelés készítését az adatszolgáltatással egyidejűleg a Polgármester megkérte.  

Az épített környezet védelmére vonatkozóan a 13/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet a 
településkép védelméről előírásai irányadók. 
A beérkezett vélemények – lásd. Mellékletek - alapján nem szükséges a környezeti vizsgálat 

elkészítése. 

3.9. Biológiai aktivitásérték számítás 

 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)7.§ (3) bek. b) pontja 

szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 

területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. 

A tervek készítésekor a területek biológiai aktivitás értékét a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet, mint a 

törvényben hivatkozott külön jogszabály előírásai szerint kell számítani. A módosítások során új 

beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. Így az Étv. 7.§-a és a 9/2007 (IV.3.) ÖTM rendelet 

szerinti biológiai aktivitás számítást nem kell elvégezni.  

3.10. Közlekedés 

 
A módosítás a tervezési terület meglévő közlekedési hálózatát nem érinti. 

3.11. Vízi-, energia közművek, hírközlési hálózatok  

 
A módosítás a tervezési terület meglévő vízi-, energia közművek, hírközlés vezetékeit, hálózatát nem 
érinti.  
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A tervezési terület közmű és energia ellátása  

(forrás: ekozmu.hu) 

3.12. A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhang igazolása  

 
A tárgyi módosítás az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról Magyarország és 

egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MaTrT), valamint 

a Zala Megyei Közgyűlés Zala Megye Területrendezési Szabályzatáról, Térségi Szerkezeti Tervéről és 

Övezeteiről szóló 8/2019. (IX. 27.) ÖR (továbbiakban: ZmTrT) előírásaival, valamint a megyei 

területrendezési tervben foglaltak érvényre jutását elősegítő intézkedések és szabályozási ajánlások 

39/2019. (IX.26.) KH határozat előírásaival összhangban van. 

A módosítás nem érinti a település településszerkezeti tervét, fő infrastruktúra hálózatát, alapvető 

zöldfelületi rendszerét, morfológiáját, védett természeti értékeit, a kulturális örökség védelmét.  

3.13. Örökségvédelem  

 

Újudvar község örökségvédelmi hatástanulmányát 2006-ben a Kanizsaterv Kft. Építésziroda készítette. 

A módosítás területe és környezetére vonatkozó megállapításokat nem tartalmaz.  

A jelen módosítás műemléket, műemléki területet, helyileg védett épületet nem érint, örökségvédelmi 

érdekeket nem sért. 

A jelen módosítás nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint. 

A megvizsgált tényezők alapján a tervezett fejlesztést elősegítő módosítás illeszkedik a Újudvar 

község településfejlesztési és -rendezési elképzeléseibe. 
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4. Mellékletek 

 

31/2022. (III. 8.) határozat a településrendezési eszközök módosításáról 
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Tervezett tervlapok PDF lásd külön PDF 
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Környezeti vizsgálat szükségességéről szóló iratokat lásd külön PDF 


