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BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 
 

A község Polgármestere azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy vizsgáljuk meg, hogy a Söjtör Község 

helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló Söjtör Község Önkormányzata Képviselőtestüle-

tének 7/2007 (V.22.) számú rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 6. § (4) bekezdésében található táblázat 

előkerti előírása a kialakult állapot és a későbbi fejlesztések lehetővé tétele érdekében módosítható-e.  

 

Miután megállapítást nyert, hogy sok helyen a kialakult beépítés kevesebb, mint 5 m előkertet eredmé-

nyez, így előfordul, hogy építési helyen kívül esnek épületrészek, ezért a képviselő-testület az alábbi, 

86/2022. (XII. 7) sz. határozatában úgy döntött, hogy módosítja a HÉSZ-t az Lf jelű falusias lakóövezetek 

előírásai tekintetében. 
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A tervdokumentáció egyeztetése a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Eljr.) 69. § (1) bekezdés d) pontja alapján rövid eljárásban történik. Az egyeztetési és 

elfogadási eljárást ennek megfelelően az Eljr. 69. § (2) bekezdés előírásai alapján folytatjuk le. 

 

A dokumentációt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a te-

lepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet45. § (2) a) pontjának lehetőségével élve az országos településrendezési 

és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 2012. 

augusztus 06-án érvényes településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, továbbá 

az OTÉK 121. § (1) bekezdésének megfelelően az OTÉK ma hatályos III. fejezete alkalmazásával készí-

tettük. 

 

Söjtör Község Önkormányzata a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az 

egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló  5/2017. 

(V. 16.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint folytatja le.  

 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rend. 3. §-a 

értelmében az önkormányzat megállapította, hogy a terv a környezeti vizsgálat szükségességének eseti 

eldöntése kötelezettek körébe tartozik. Az önkormányzat megállapította, hogy a tervezett módosítás kö-

vetkeztében módosuló helyi építési szabályzat következtében nem keletkezik jelentős mértékű környezeti 

hatás, ezrét a környezeti értékelés elkészítését nem tartja szükségesnek. A környezeti hatás jelentőségé-

nek eldöntésére vonatkozóan kikéri a környezet védelméért felelős szervek véleményét. 

 

A tervdokumentáció egyeztetési és elfogadási eljárásában Nagy-Kovács Janka főépítészi vizsgával rendel-

kező okleveles településmérnök működik közre települési főépítészként. 

 

Örökségvédelmi elemeket, régészeti lelőhelyet bár érint a tervezési terület, de a módosítás jellegéből 

adódó változás a meglévő állapothoz történő igazodást jelenti, így a módosítása hatása nem veszélyezteti 

a régészeti értékeket. A módosítás csak a HÉSZ szöveges módosítását jelenti, így nem érint tájrendezést, 

környezetalakítást, közművesítést és közlekedést, új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, ezért 

szakági alátámasztó munkarészek készítésére nincs szükség. A magasabb rendű területrendezési tervek-

kel összhangban áll.  
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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

Söjtör község Zala megyében, annak közel a súlypontjában, Zalaegerszeg és Nagykanizsa között, Zala-

egerszegtől 20 kilométerre délre fekszik. Vonattal a MÁV 23-as számú Rédics–Zalaegerszeg-vasútvonalán 

Tófej állomáson leszállva, onnan közúton 4 kilo-métert haladva közelíthető meg. Közúton: északról a Bak 

községen átmenő 75-ös (Keszthely–Rédics) országos főútról Bak előtt dél felé, a 7536-os útra kanyarodva, 

8 kilométert haladva közelíthető meg. Délről, Becsehely felől ugyanezen az úton Pusztaszentlászló után 3 

kilométerre északra kezdődik Söjtör főutcája. Keleti irányból, Hahót felől a község a 7535-ös úton érhető 

el, nyugati szomszédjával, Tófejjel a 7544-es út köti össze. A településen a Zalaegerszeg–Borsfa–Nagy-

kanizsa helyközi autóbuszjáratnak három megállóhelye van. A jellegzetes szalagfalu-szerkezet az utóbbi 

száz évben mellékutcákkal is bővült. A község keleti oldalán jellegzetes zalai dombvidék húzódik, nyugati 

oldalán lapályos mezők és legelők találhatók. (forrás: hu.wikipedia.org)  

 

 
Söjtör földrajzi elhelyezkedése (forrás: GoogleMaps) 
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A módosítással érintett terület az Lf jelű falusias területfelhasználási egységbe sorolt ingatlanok: 

Az Lf területfelhasználású telkeket rózsaszín kitöltés ábrázolja. 

 

 
Hatályos településszerkezeti terv (készítette: Konfer Plan Bt.) 

 

A módosítás a település falusias lakóövezeteinek építési előírásai közül az előkert megállapításának 

módosítását tartalmazza. 

 

 

1. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata  

Söjtör község településrendezési eszközöket fogadott el a következők szerint: 

- Településszerkezeti terve: 8/2005. (III. 31.) Kt. határozattal elfogadva 

- Helyi építési szabályzata és Szabályozási terve: 7/2007. (V. 22.) Önk. rendelettel elfogadva 

 

A településrendezési eszközök módosítása legutóbb naperőmű beruházás megvalósítása és az építési 

határvonalak törlése érdekében készült, 2021-ben. 

 

A településrendezési eszközök jelen módosításának célja a falusias lakóövezetekben az övezeti előírásban 

megállapított előkert méretének a kialakult állapot miatt történő módosítása, differenciálása az alább 

részletezett indokok alapján. 

 

 

A hatályos HÉSZ tervezési területre vonatkozó előírása, az előkert esetében: 

 

„6. § (4) Az egyes övezetekre vonatkozó előírásokat – beépítési mód, építménymagasság, beépítettség, 

telekterület – a Szabályozási terv az alábbiak szerint tartalmazza: 
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O – oldalhatáron álló 

** - a meglévő műemlék épületek (római katolikus templom, Deák Ferenc szülőháza) építménymagassá-

gára nem vonatkozik, a meglévő állapot fenntartható, de nem növelhető. 

*** - Jelen § (6) bek. értelmezi 

 

(6) Az egyes övezetekben értendő előkert mérete: 

a) 5-10 vagy 5-20 méter = legalább 5,0 és legfeljebb 10,0 vagy 20,0 méter; 

b) 5< méter = az előkert legkisebb nagysága 5 méter; 

c) ahol a Szabályozási terv építési vonalat ábrázol, ott az épületet a vonalra kell helyezni.” 

 

 

2. Az épített környezet vizsgálata  

A település falusias lakóövezetbe sorolt telkeit átvizsgálva látható, hogy a beépítés jellege, karaktere 

vegyes az azonos övezetbe sorolt telkek közt. Számos helyen egyáltalán nincs előkert, közvetlen az utca-

frontra épültek az épületek, vagy kevesebb, mint 5 m a meglévő előkert.  

 

Utcaképek a helyszínről (forrás: google.hu/maps): 

 

Deák Ferenc út: 
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Szabadság utca: 

 
 

 

 

 



 9 

 

 

Kossuth L. utca: 
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Béke utca: 

 
 

 

3. Az épített környezet konfliktusai, problémái  

Legnagyobb problémát az jelenti, amikor egy gyalogút mellett meglévő épület bővítését tervezi a tulaj-

donos, és az előkert előírása miatt a meglévő épület folytatásában ezt nem teheti meg, pedig nem korlá-

tozná a közterület használatát. 

Az alábbi térképes vizsgálat mutatja, hogy a meglévő, beépített telkek a falusias lakóövezetek döntő 

hányadát teszik ki: 
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

 

1. A javasolt módosítás és indoklása  

Az előkert differenciált megállapítása lehetővé teszi a kialakult állapothoz illeszkedést, de nem ad lehető-

séget arra, hogy minden utcafronti épület kibővüljön az utcai telekhatárig. 

 

A tervezet szerint az előkertet 5,0 méterben állapítja meg az övezeti előírás, de kitételt tesz azon meglévő 

állapotra, ahol ennél kisebb a meglévő előkert nagysága. 

 

A településkép védelméről szóló 19/2017. (XII. 20.) önk. rendelet a falusias lakóterületet településképi 

szempontból meghatározó területbe sorolja. A településképi követelmények nem rendelkeznek az épüle-

tek elhelyezésének vagy bővítésének előkert méretet befolyásoló követelményeiről, ezért a tervezett mó-

dosítás a településképi követelményekkel nem lesz ellentétes. 

 

Meglévő épület bővítése esetében az előírás célja, hogy az utcai telekhatár felé történő bővítés ne lépje 

túl a szomszédos épületek homlokzati vonalát. A meglévő, előkert nélkül telepített épületek esetében ez 

a bővítési szándék már nem releváns, miután további bővítés nem lehetséges az utca felé. 

 

A HÉSZ 6. § (6) bekezdésének tervezett módosítása, egy új d) pont beillesztése: 

 

(6) Az egyes övezetekben értendő előkert mérete: 

a) 5-10 vagy 5-20 méter = legalább 5,0 és legfeljebb 10,0 vagy 20,0 méter; 

b) 5< méter = az előkert legkisebb nagysága 5 méter; 

c) ahol a Szabályozási terv építési vonalat ábrázol, ott az épületet a vonalra kell helyezni. 

„d) azon épületek esetében, ahol a kialakult állapot a fentiektől kisebb, ott az előkert mérete 

a kialakult állapottal megegyező.” 

 

Az előkert méretének megállapítása helyi szabályozás, az országos településrendezési és építési követel-

ményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. r., röviden: OTÉK 35. § (2) bekezdése a következők szerint 

szabályozza: 

„(2)  Az előkert legkisebb mélysége 

a) a helyi építési szabályzatban megállapított érték, 

b) a helyi építési szabályzat által elismert kialakult állapot vagy 

c) az a) és b) pontban foglaltak hiányában 5,0 m.” 

 

Miután az OTÉK első helyen a helyi építési szabályzatban megállapított értéket, majd a kialakult állapotot 

sorolja fel, ezért az előkert helyi építési szabályzatban a helyi adottságoknak, kialakult állapotnak megfe-

lelően történő megállapítása megfelelő a magasabb szintű jogszabály előírásának. 

 

 
 

Szempontok a terv megvalósítása következtében várható környezeti hatások jelentőségé-

nek meghatározásához 

 

A tervezett módosítás várható környezeti hatásainak értékelése a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletében foglalt szempontrendszer szerint megtörtént és az alábbi megállapítások tehetők: 

 

- A helyi építési szabályzat jelen módosításnak az építésügyi engedélyezési eljárásokban hozandó 
döntésekre van hatása. Az építési hely meghatározása a tervezett épület telepíthetőségét befo-

lyásolja. 



 13 

 

- A fenntartható fejlődés elősegítésére nincs hatással, meglévő épület átalakítását, bővítését ered-

ményezi. 

- A módosítandó Lf jelű övezetekben nem ismertek környezeti problémák. 

- A környezettel kapcsolatos közöségi jogszabályok végrehajtása szempontjából nem jelentős. 

- A tervből eredően környezeti hatás nem várható, az építés alatt és az üzemeltetés során környe-
zetre káros hatások nem keletkeznek. 

- A környezeti hatások nem adódnak össze más hatásokkal, nem erősítik fel egymást, országhatá-

ron nem terjednek át. 

- Nem idézhet elő olyan környezeti változást, mely az emberi egészségre, a környezetre kockázatot 
jelentnek. 

- A tervezéssel érintett területet nemzetközi vagy közösségi védettséget nem élvez. 

- A kormányrendelet 4. számú melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket 

feltételezhetően nem idézik elő.  

- Az érintett terület nem sérülékeny, s mivel meglévő épület átalakítása, bővítése a cél, ezért a 
talaj megbolygatása csekély mértékben várható. 

- Környezetvédelmi határértékeket meghaladó igénybevétel, kibocsátás illetve szennyezettség nem 

ismert. 

- A terület hasznosítása a tervmódosítás előtti állapotokhoz képest nem eredményez jelentős ne-
gatív változást.  
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Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2023. (…) számú rendelete a 

 

SÖJTÖR  

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 

szóló 7/2007 (V.22.) sz. rendelet módosításáról 

 

 

Söjtör Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésben és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatal-

mazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) be-

kezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integ-

rált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrende-

zési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a településtervek tartal-

máról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-

nyekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet VII-IX. fejezetének eljárási szabálya alapján a követ-

kezőket rendeli el: 

 

1. § 

Söjtör helyi építési szabályzatáról szóló Söjtör Község Önkormányzata Képviselőt-estületének 7/2007 

(V.22.) számú rendeletének 6. § (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

  

„d) azon épületek esetében, ahol a kialakult állapot a fentiektől kisebb, ott az előkert mérete a 

kialakult állapottal megegyező.” 

 

2. § 

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszíti. 

 

 

Söjtör, 2023. ……………… 

 

 

 ……………………………………… ………………………………………… 

 Könyves Gábor Dr. Forgó Annamária 

 polgármester jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2023. ….-án/én kihirdetésre került. 

 

 

 …………………………………… 

 Dr. Forgó Annamária 

 jegyző 

 


