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BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK
Homokkomárom Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (IX. 28.) sz. Önk. rendeletének
(továbbiakban: HÉSZ) módosításáról döntött 61/2020. (VI. 25.) sz. és 77/2020. (IX. 3.) sz. Képviselő-testületi
határozataiban.
A helyi magánszemélyektől eredő kezdeményezés rávilágított a település helyi építési szabályzatának korlátozó
hatásaira, aminek feloldásával a Képviselő-testület egyetértett. A tervezett beruházások mezőgazdasági
övezetekben mezőgazdasági termeléshez kötődnek, azonban a községben az építési előírások az országos
szabályoknál szigorúbbak, korlátozóak, ezért feloldásuk javasolt.
A hatályban lévő településrendezési eszközök:
 településszerkezeti terv: 54/2006. (IX. 27.) sz. Kt. határozattal elfogadva;
 helyi építési szabályzat és szabályozási terv: 6/2006. (IX. 28.) sz. Önk. rendelettel elfogadva.
A tervdokumentációt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rend. (a továbbiakban: Eljr.) 45. § (2) a) pontjának lehetőségével élve az OTÉK 2012. augusztus 06án érvényes településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készítjük.
A tervdokumentáció nem tartalmaz új beépítésre szánt terület kijelölését, a településszerkezetet meghatározó
műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, és nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli
terület megszüntetése, ezért a tervezett módosítás egyeztetése az Eljr. 32. § (4) bekezdése alapján egyszerűsített
eljárásban történhet. Az egyeztetési és elfogadási eljárást ennek megfelelően az Eljr. 41. § előírásai alapján
folytatjuk le.
Homokkomárom Község Önkormányzata a településrendezési eszköz partnerségi egyeztetését a Partnerségi
Egyeztetés Szabályzatának közzétételéről szóló 5/2017. (IV. 10.) Önk. rendeletében megállapítottak szerint - a
vészhelyzetben hozott kormányrendeletek rendelkezéseinek betartásával - folytatja le.
A tervezett módosítás csupán a helyi építési szabályzat módosítását jelenti, azon belül is az építési lehetőségek
országos értékhatáron belül történő módosítását. A tervezett beruházásokhoz a meglévő közlekedési utak és
közművek elegendőek, új infrastruktúra-hálózati elem tervezése nem szükséges. A mezőgazdasági övezetek
építési előírásainak módosítása mezőgazdasági rendeltetésű építési és területhasználati tevékenység céljából
nem okoz jelentős táji és környezeti hatást, így ezen szakági alátámasztó munkarészeket sem szükséges
kidolgozni.
A tervdokumentáció egyeztetési és elfogadási eljárásában Kovács Janka okl. településmérnök működött közre
önkormányzati főépítészként. Az általa elkészített főépítészi feljegyzést mellékelten csatoljuk.
A tervezési munka végzéséhez az önkormányzat megkérte a hiteles térképállományt a Lechner Tudásközponttól
Adatszolgáltatás száma: 1657
A Biológiai aktivitás érték számítására az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja értelmében nincs szükség.
A tervdokumentáció kidolgozásához – az Elj. 41. § (1) bekezdése alapján – adatszolgáltatásra nem volt szükség.
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1. A település és a tervezési terület elhelyezkedése
A település elhelyezkedése Zala Megyében
Homokkomárom Község közigazgatásilag Zala megyében, a Nagykanizsai járásban, az Egerszeg-Letenyei-dombság
területén fekszik. Nagykanizsát közúton 13 km út megtételével lehet elérni. Zsáktelepülés, lakosságának száma
223 fő (2018.). A homokkomáromi Kisboldogasszony templom napjainkban a Dunántúl egyik legjelentősebb
engesztelő központja.

Homokkomárom földrajzi elhelyezkedése (forrás: GoogleMaps)

A tervezési terület elhelyezkedése a település közigazgatási területén belül
A tervezési terület nem korlátozódik egy-egy telekre, hanem a HÉSZ-ben megállapított Má-1 és Mk-2 övezetek
egészére terjed ki. Homokkomárom külterületét, ezen belül az általános és kertes mezőgazdasági területek egyegy övezetét érintik a módosítási szándékok.
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Homokkomárom közigazgatási területén a mezőgazdasági területek elhelyezkedése
(forrás: hatályos településszerkezeti terv)
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2. A tervezett módosítás ismertetése
A HÉSZ módosítása a mezőgazdasági területek egy részére terjed ki:
 egyik cél, hogy az általános mezőgazdasági területen az Má-1 övezetben is lehessen építési
tevékenységet folytatni, ugyanis ez jelenleg nem megengedett. Az építési tevékenység kizárólag
mezőgazdasági célú lehet, a beépítés legfeljebb 3%-ban lesz megengedett, és a hagyományos
épületeken túl terepszint alatti, továbbá úgynevezett dombház kialakítású gazdasági épületek építhetők
növénytermesztési, feldolgozási és állattenyésztési céllal.
 másik cél, hogy a kertes mezőgazdasági területen az Mk-2 övezetben a szőlőtermesztéshez, borászathoz
kapcsolódó birtokközpont kialakítható legyen. Amennyiben az azonos családi termelői körhöz tartozó
telkek összes területe eléri az 5 ha-t, akkor birtokközpont és kiegészítő központ lesz kialakítható,
amelyen növénytermesztést, bortárolást, saját termék feldolgozást, árusítást és borturizmust szolgáló
épületek lesznek elhelyezhetők.
A változással érintett övezetek elhelyezkedése Homokkomárom külterületén:
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A HÉSZ, azaz a Homokkomárom község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (IX.28.)
sz. rendelet vonatkozó övezeti előírásai:
„Mezőgazdasági területek övezete
15. §
(1) A mezőgazdasági területet a tájkarakter, a természeti értékek, a termőtalaj, a termőföld védelme, a tervelési adottságok
hasznosítása érdekében a Szabályozási terv az alábbi területfelhasználási egységekre osztja:
- Má jelű általános mezőgazdasági terület;
- Mk jelű kertes mezőgazdasági terület.
Mezőgazdasági területeken köztárgyak – önálló reklámhordozó kivételével - közmű- és távközlési, vízgazdálkodási
létesítmények, valamint a növénytermesztés, az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás
és tárolás (mezőgazdasági hasznosítás) építményei helyezhetők el az országos érvényű rendelkezések és az alábbiakban
részletezett beépítési feltételek mellett.
(2) Az Má jelű általános mezőgazdasági övezetbe a szőlő gyümölcsös és kert művelési ágon kívüli területek tartoznak.
Lakóépület az övezetben nem helyezhető el.
(3) Az Má-1 övezeten belül a nagykiterjedésű, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű rét, legelő, gyep, nádas területek
tartoznak, melyeken építés nem engedélyezhető, a terület rendeltetését megváltoztatni, vagy azon építkezni nem szabad.
Köztárgyak, közutak közterek, nyomvonal jellegű létesítmények, közmű és közműpótló berendezések (kivétel: szennyvíztisztító
és komposztáló telepek), a vízgazdálkodás létesítményei, geodéziai jelek, vadászlesek elhelyezhetők.
(4) Az Má-2 övezeten belül a szántó művelési ágú területek tartoznak, melyeken falusias karakterű, az árutermelő
mezőgazdasági termelés szabadon álló beépítésű, szimmetrikus magas tetős, max. 6,5 m építménymagasságú, mezőgazdasági
hasznosítású építményei helyezhetők el.
(5) Az Mk kertes mezőgazdasági övezetbe részben a kisüzemi jellegű termelés, illetve saját ellátást szolgáló kertészkedés és
döntő mértékben az aktív szabadidő eltöltését biztosító kertészeti tevékenység szőlő, gyümölcsös és kert művelési ágú területei
tartoznak.
(6) Az Mk-1 övezeten belül építmény nem helyezhető el. A területen a meglévő művelési ág fenntartandó, csak
környezetkímélő vegyszerek használhatók. A telkek tovább nem oszthatók.
(7) Az Mk-2 övezeten belül csak melyen a helyi építési hagyományoknak megfelelő tájba illő, szimmetrikus nyeregtetős,
legfeljebb 3,5 m építménymagasságú épület és mezőgazdasági hasznosítás építményei helyezhetők el. Az építési hely mélysége
az utcai telekhatártól 30 m mély lehet. Lakóépület az övezetben nem helyezhető el.
(8) Mezőgazdasági területen a fentieken túl az alábbi előírások érvényesek:
a) a 1500 m2 –t el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem szabad,
b) a 1500-2500 m2 közötti területnagyságú telken – a nádas, a gyep és a szántó művelési ágban nyilvántartottak
kivételével – 3 %-os beépítettséggel elsősorban a tárolás célját szolgáló egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény
(pince) helyezhető el,
c) az 2500 m2 –t meghaladó területű telken építmény 3 %-os beépítettséggel helyezhető el.
d) Új épület építési vonala irányadóan az utcában meglévő épületek kialakult utcai homlokzatai által meghatározott
vonalhoz igazítandó.
e) Az övezet telkeit beépítés esetén részleges közművesítéssel kell ellátni.
(9) A földrészletek megközelítését közútról vagy gépjárművel megközelíthető magánútról biztosítani kell. A földrészleteket
megközelítő utak szabályozási szélessége min. 8 méter lehet, felületét csészeszelvényűre kell kialakítani, melynek egyaránt
alkalmasnak kell lenni a közlekedésre és a csapadékvíz elvezetésére.
(10) A vizek nitrát szennyeződéssel szembeni védelméről gondoskodni kell. A területen elhelyezhető szennyvíz kibocsátó
építményhez a környezetvédelmi és a vízügyi hatóság által elfogadott vízzáró szennyvíztárolót illetve egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt (korszerű csatorna-közműpótló) kell építeni.”

A HÉSZ tervezett módosítása önálló dokumentumban található.

3. A területrendezési tervek és a tervezett változások összhangját igazoló térkép és leírás
A tervezett változtatások nem okoznak területfelhasználás módosítást, új beépítésre szánt terület kijelölése nem
történik, nem érint országos műszaki infrastruktúra hálózatot, ezért a térségi (országos és megyei)
területrendezési tervek előírásainak és övezeteinek vizsgálatát csupán az építési előírások tervezett
módosításával összefüggésben vizsgáljuk.
A Zala Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. évi törvénnyel (továbbiakban: MaTrT), továbbá a
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területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM
rendelettel (továbbiakban: MvMr.) összhangban 2019. évben megtörtént. A Zala megye területrendezési
szabályzatáról, térségi Szerkezeti Tervéről és övezeteiről szóló Zala Megyei Közgyűlés 8/2019. (IX. 27.) rendelete
(továbbiakban: ZMTrT) feldolgozta és pontosította az országos övezeteket, ezért a megyei területrendezési terv
figyelembe vétele szükséges a településrendezési eszközök készítése során.
A ZMTrT szerkezeti tervén az érintett mezőgazdasági övezetek mezőgazdasági térségben találhatóak, egy kis
részükre fed az erdőgazdálkodási térség:

A község érintett mezőgazdasági övezeteit a következő térségi övezetek fedik:
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
tájképvédelmi terület övezete

Kivágat a ZmTrT tervlapjaiból
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„Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget
határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési
eszközökben 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 veszélyezteti.
(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, továbbá az erőművek 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.”

Az övezet előírásainak való megfelelés:
Az Má-1 és Mk-2 övezetekben új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, bányászati tevékenység nem
tervezett, ezért a tervezett módosítás az előírásoknak MEGFELEL.

„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.
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(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 infrastruktúrahálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását
nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.”

Az övezet előírásainak való megfelelés:
Az Má-1 és Mk-2 övezetekben a beépítés kis mértékben növekszik. Várhatóan egy-egy telken történik új épület
építése. A tájképbe illesztés érdekében:
- Má-1 övezetben az építménymagasságot úgy állapítjuk meg, hogy a gazdasági tevékenység számára
megfelelő legyen, de ne eredményezzen túl magas épületeket. Ennek érdekében az épület legmagasabb
pontját is megállapítjuk. A beépítés aránya legfeljebb 3% lehet. További tájba illesztést szolgáló előírás
az is, hogy terepszint alatti és úgynevezett dombház létesítése is megengedett, amivel a gyepszint
növényzete és a tájkép megőrizhető.
- Mk-2 övezetben a Zalában hagyományos szőlőtermesztés és borkészítés fenntartását és
továbbfejlesztését célozzuk meg. A tájképet meghatározzák a présházak és a lankás domboldalakon futó
szőlősorok. Támogatja az önkormányzat azt a kezdeményezést, hogy egy-egy családi gazdálkodó,
termelői kör összetettebb gazdaságot és turisztikai fejlesztést végezhessen ebben az övezetben. Ez azt
jelenti, hogy egy-egy ponton koncentráltabb, nagyobb intenzitású beépítés jelenik meg. A szőlőterületek
így összhatásában nagyobb felületet foglalnak el, homogénebb tájképet alkotva. Az építés pedig a
birtokközpontban illetve kiegészítő központban koncentrálódik. A présházak jellemzően az utak mentén
találhatóak, így a megjelenő épületek is várhatóan ott lesznek elhelyezve. A meglévő épületek által
kijelölt beépítési sávban épülő új épületek nem okoznak a tájképben konfliktust. A birtokközpontban
illetve kiegészítő központban történő építési lehetőséggel azt is el szeretné kerülni az önkormányzat,
hogy lakóépületek vagy egyéb, nem a szőlőtermesztéshez és borkészítéshez kapcsolódó épületek bárhol
megjelenjenek, ezért a birtokközpont létrehozását területnagysághoz kötjük.

Látkép az Mk-2 övezetbe sorolt szőlőhegyről
Homokkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelete a
településkép védelméről az érintett övezeteket egyéb területbe sorolja, tehát településképi szempontból nem
meghatározó. Az egyéb területekre vonatkozóan nem állapít meg egyedi vagy területi építészi követelményeket,
csupán általános előírásokat, melyek az alábbiak:
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„Építmények anyaghasználatára vonatkozó építészeti követelmények
17.§(1) A helyi védelemmel nem érintett vagy településképi szempontból nem meghatározó területeken
(továbbiakban: egyéb területek) az építmények anyaghasználatára– amennyiben az adott területre vonatkozó
előírás mást nem határoz meg – a (2)-(4) bekezdésben foglaltakat kell figyelembe venni.
(2)

A falfelületek felületképzésére nem alkalmazható természetes anyagtól eltérő hatású anyag,

(3) A tető héjalásánál nem alkalmazható pala, kivéve a természetes palát,
(4)

Az

közterület

felőli

kerítések

esetében

nem

alkalmazható

az

épület

építészeti

karakterétől,

anyaghasználatától, megjelenésétől elütő anyag.”

A tervezett építési előírások által lehetővé váló építési tevékenység mind a tájképi, mind a településképi
követelményeket figyelembe veszi, ezért a tervezett módosítás az előírásoknak MEGFELEL.
MaTrT 13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté.
(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a különleges
mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté.

Homokkomárom a Zalai Borvidékhez igen, a Gyümölcs Kataszterbe nem tartozik:

Az övezet előírásainak való megfelelés:
Nem történik beépítésre szánt terület kijelölése, ezért az előírásnak MEGFELEL.
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