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A magasabb szint  területrendezési terveket tekintve Zalaigrice község területére a 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervér l szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT) és a területrendezési tervek készítésének 
és alkalmazásának kiegészít  szabályozásáról szóló 9/2019.(VI.14.) MvM rendelet (a 
továbbiakban: MvMr.), valamint Zala Megye Területrendezési Terve (a továbbiakban: 
ZMTrT) el írásait kell figyelembe venni.  

Zalaigrice község térségi terület-felhasználásának lehatárolása az Ország Szerkezeti 
Tervén és Zala Megye Szerkezeti Tervén összhangban van egymással, a megyei 
terven azonban a települési térség lehatárolása eltér , pontosított terület. 
 
A Zalaigrice közigazgatási területét az Erd k övezete és az Erd telepítésre javasolt 
terület övezete is érinti.  
A település területén az Országos Erd állomány Adattárban nyilvántartott 
erd területek találhatóak, amelyek 100 %-ban erd  területfelhasználási egységbe 
soroltak. Az erd terület területfelhasználási egységek lehatárolása az erd telepítésre 
javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével történt, ahol erre 
az úttervek lehet séget biztosítottak.  
A jelenlegi településrendezési eljárásban az Országos Erd állomány Adattárban nem 
szerepl  erd terület területfelhasználási egység, a tervezett M76 gyorsforgalmi út 
különszint  csomópontnál védelmi rendeltetés  erd terület kijelölésére került sor. A 
tervezett védelmi rendeltetés  erd  kijelölése nem az erd telepítésre javasolt terület 
övezetében történt, tekintettel arra, hogy az M76 gyorsforgalmi úthoz kapcsolódóan 
kellett kijelölni, egyéb helyen pedig nem indokolt további védelmi rendeltetés  
erd területek kijelölése.  

Zalaigrice község nem tartozik a borvidéki települések közé, területén sz l term helyi 
kataszter I-II. osztályú terület nem került lehatárolásra. A település területén nem 
található az Országos Gyümölcs Term hely Kataszter I. és II. osztályú területeihez 
tartozó földrészlet sem  
Az ökológiai hálózat magterületének övezete és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete a közigazgatási területet érinti. Az ökológiai hálózat 
pufferterülete Zalaigrice közigazgatási területét nem érinti. A Község 
településszerkezeti tervében a területfelhasználási egységek kijelölésére a vonatkozó 
el írásoknak megfelel en került sor. Az ökológiai hálózattalérintett területeken 
beépítésre szánt területek kijelölése nem történt. 
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A Kiváló term helyi adottságú szántók övezete és a Jó term helyi adottságú szántók 
övezete Zalaigrice község közigazgatási területét érinti. Az övezetekkel érintett 
területeken els sorban mez gazdasági területfelhasználási egységet jelölt ki a 
településszerkezeti terv, csak az M76 gyorsforgalmi út és egyéb közlekedési területek 
miatt került sor más területfelhasználás kijelölésére. Beépítésre szánt terület 
kijelölése az érintett területeken nem történt és nem is tervezett.. 

Zalaigrice Község területén az M76 gyorsforgalmi út kiépítésével összefüggésben 
nem kerül sor új beépítésre szánt terület kijelölésére. A Jó term helyi adottságú 
szántók övezete által érintett területen els sorban mez gazdasági terület 
területfelhasználási egység kijelölése történt. (Má-á általános mez gazdasági terület) 
 
A község közigazgatási területét a Tájképvédelmi terület övezete érinti. 
Zalaigrice Község Önkormányzata Képvisel -testületének a településkép védelmér l 
szóló 3/2018. (II. 2.) önkormányzati rendeletének rendelkezéseit be kell tartani. A 
tájképvédelemre vonatkozó további el írásokat a település közigazgatási területének 
egészére készül  helyi építési szabályzatban kell meghatározni. 
 
A község közigazgatási területét a Vízmin ség-védelmi terület övezete, a Nagyvízi 
meder övezete és a VTT-tározók övezete nem érinti. 
 
Fentiek alapján a község területét a területhasználat korlátozást el idéz  térségi 
övezetek részben érintik. A tervezett terület-felhasználás és övezeti/építési övezeti 
változások megvalósítása azonban nem ellentétes a MATrT, az MvMr és a ZMTrT 
el írásaival. 
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Ökológiai hálózat magterületének övezete + 

3./2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 

övezete 

+ 

3./3. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete - 

3./4. Kiváló term helyi adottságú szántók övezete + 

3./5. Jó term helyi adottságú szántók övezete + 

3./6. Erd k övezete + 

3./7. Erd telepítésre javasolt terület övezete + 

3./8. Tájképvédelmi terület övezete + 
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3./9. Világörökségi és világörökségi várományos 

terület  

- 

3./10. Vízmin ség-védelmi terület övezete - 

3./11. Nagyvízi meder övezete - 

3./12. Honvédelmi és katonai célú terület övezete - 

3./13. Ásványi nyersanyagvagyon terület övezete - 

3./14. Földtani veszélyforrás terület övezete - 
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Gazdaságfejlesztési és innovációs övezet - 

3./16. Kiemelt turisztikai övezet - 

 

Az M76 gyorsforgalmi út nyomvonalának megfelel sége 
 
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervér l szóló 2018. 
évi CXXXIX. törvény (MATrT) 4/1. melléklete szerint:  

 
A tervezett gyorsforgalmi út nyomvonala Misefa (Nemesrádó) település területén éri 
el az M9 nyomvonalát, így a területrendezési terv követelménye teljesül, a 
nyomvonal megfelel a magasabb rend  területrendezési (MATrT) tervnek. 

Zala Megye Közgy lésének 8/2019.(IX.27.) rendelete Zala megye területrendezési 
szabályzatáról, térségi Szerkezeti Tervér l és övezeteir l (ZmTrT) 

A Rendelet 1/c. mellékletében szerepel a gyorsforgalmi utak között az M76 számú 
gyorsforgalmi út. 
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Az M76 gyorsforgalmi út nyomvonala megfelel a megyei területrendezési terv 
követelményeinek és az abban ábrázolt nyomvonalnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


