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I. Bevezetés
1. Elõzmények
Zalaszentgyörgy Önkormányzata megbízta az Építész Bt-t az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján Zalaszentgyörgy településfejlesztési
koncepciójának és teljes körû rendezési terveinek, valamint helyi építési szabályzatának
elkészítésével. A Megbízó vállalta a településre vonatkozó adatok, térképek, elõzetesen készült
tervek teljes körû szolgáltatását, a folyamatos szakmai kapcsolattartást, valamint a lakossági
egyeztetések lebonyolítását.
A településen 2005-ben falutábort rendeztek a Szent István Egyetem Ybl Miklós Mûszaki
Fõiskolai Kar hallgatói számára. A településrendezési tervekhez vizsgálatokat, vázlatokat,
fényképeket készítettek. Ezeket a munkákat felhasználjuk.
ADATOK:

Lakosságszám:
Belterület:
Külterület:
összesen:
Lakások száma:
Intézmények:

420 fõ
126 ha
900 ha
1026 ha
142 db
Körjegyzõségi Hivatal, óvoda, mûvelõdési ház, könyvtár,
templom, sportpálya
Zalaszentgyörgy, Kávás és Zalaboldogfa Községek körjegyzõségi székhelye: Zalaszentgyörgy.

2. A településszerkezeti terv fogalma és célja
A településszerkezeti tervet a 1997. évi LXXVIII. törvény így határozza meg: „az a
településrendezési terv, amely meghatározza a település alakításának, védelmének lehetõségeit
és fejlesztési irányait. Ennek megfelelõen az egyes területrészek felhasználási módját, a település
mûködtetéséhez szükséges mûszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét
meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és a térségi érdek a szomszédos,
vagy más módon érdekelt többi település alapvetõ jogainak és rendezési terveinek
figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett.” A
település önkormányzata által határozattal jóváhagyott dokumentum. A terv hosszú-távú
településrendezési elképzeléseket rögzít, legkésõbb 10 év múlva a települési önkormányzatnak
felül kell vizsgálni.
A településszerkezeti terv készítését megelõzte Zalaszentgyörgy településfejlesztési
koncepciójának elkészítése és jóváhagyása. Ez meghatározta a település küldetését, jövõképét,
fenntartható fejlesztésének fõbb irányait, átfogó célkitûzéseit, hosszú távú (10-15 évre szóló)
prioritásait. Így alapjául szolgál a rendezési terveknek is. Ennek alapján állítottuk össze a
tervezési programot.
Zalaszentgyörgy távlati fejlesztésének térbeli elhelyezését rögzíti jelen terv. Célja, hogy a
fenntartható fejlesztés jegyében a környezeti-ökológiai egyensúly biztosításával, a meglévõ táji és
épített értékek megóvásával és rendeltetésszerû hasznosításával, ezzel összefüggésben a
gazdasági érdekek figyelembevételével tervezett fejlesztések számára megfelelõ területeket és
infrastrukturális elemeket meghatározza. Így biztosítható a település népességmegtartása, sõt a
népesség mérsékelt növekedése, az elöregedés megakadályozása, az itt élõk életminõségének
javulása. A település vonzóvá válhat külföldi és belföldi vendégek számára is.
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II. Zalaszentgyörgy bemutatása
Zalaszentgyörgy elsõ okleveles említése 1326-ból származik. A település a nevét a Zala folyóról
és a templom védõszentjérõl, Szent Györgyrõl kapta.
Zalaszentgyörgy község Magyarország Nyugat-Dunántúli régiójában, Zala megyében, az osztrák
és szlovén határtól mindössze 15-30 km-re a Zala folyó bal partján fekszik. A település kitûnõ
közlekedési helyzetben van: a 76-os úttól néhány kilométerre, a Bagod-Zalalövõ út mellett
fekszik. A településnek vasútállomása van a Zalaegerszeg – Zalalövõ vasútvonalon. A legközelebbi
városok keletre Zalaegerszeg, nyugatra Zalalövõ, délre Lenti, északra Körmend.
A település a Zala három teraszszintjén helyezkedik el. A Kemeneshát itt ér véget, annak a Zala
völgyére meredeken leereszkedõ dombvonulatai határolják, melyeket a folyóra merõlegesen kifutó
patakok szabdaltak fel. A közeli Zél-patak vizét megduzzasztva valóságos tósorozatot találunk
Zalaszentgyörgy nyugati oldalán. Éghajlata mérsékelten hûvös-mérsékelten nedves.
Zalaegerszeg a megyeközpont, a településtõl 15 km-re található, a lakosság jelentõs része ide
jár dolgozni.
A faluban nagyobb népességmozgás 1960-tól a Tsz megalakulásától tapasztalható. Általános
iskolája nincs a falunak, - bár korábban volt, - a gyerekek Bagodba járnak iskolába. A faluban
óvoda, háziorvos, fogorvos mûködik. A kultúrházban klubkönyvtár és internetezési lehetõség
van. Sportolási lehetõséget biztosít az önkormányzat épülete mögötti focipálya és tekepálya. A
településnek nagy népszerûségnek örvendõ focicsapata, tekecsapata, nõi kézilabdacsapata és
asztalitenisz csapata van.
Jelentõsebb civil szervezõdések a Vöröskereszt, az ifjúsági klub, a horgászegyesület, a polgárõr
csoport és a sport klub.
A településen 450 ember él. A lakosság 58%-a aktív korú, 20% nyugdíjas, míg 22% fiatal és
gyermekkorú.
Zalaszentgyörgy számos természeti és épített értékekkel rendelkezik. Legrégebbi megmaradt
emléke a többször átépített XIII. századi templom, melyet több százados sírkert vesz körül. A XIV:
században a faluhoz tartozó Zélpusztán körtemplomot építettek, mely romos állapotában is
impozáns látványt nyújt. A kápolna mellett termelés során kialakult egyedi tájérték,
hagyományos kétszintes magtár található. A dombtetõn négyzet alaprajzú harangtorony
koronázza a település látképét. A természeti értékek legjelentõsebbje a számos halastó, a falut
behálózó patakok és a környezõ összefüggõ erdõterületek, melyek egyben a környezetminõség
megõrzésének zálogai.
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III. Jóváhagyott munkarészek
Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 25./2007. (IX. 11.) sz.
határozata a település szerkezeti tervrõl és annak leírásáról.
Zalaszentgyörgy Község Önkormányzat képviselõtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi. LXV. tv. 8.§ (1), illetve 63/C. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján, az épített környezet
alakításáról és védelmérõl szóló 1997. Évi LXXVIII. tv. szerint az alábbi határozatot hozza:

Jelen határozat Zalaszentgyörgy község teljes közigazgatási területére terjed ki.
Melléklete a településszerkezeti tervlapok.
1.) A településszerkezet fejlesztésének legfontosabb elhatározásai:
a. A település területe (1026 ha) és külterületi határa változatlan marad.
b. A település belterülete hosszútávon 126 ha-ról 9 ha-ral – azaz 135 ha-ra - növekszik.
c. A jelenlegi 420 fõs népesség növelése érdekében új beépíthetõ lakóterületek kerüljenek
kijelölésre. Az ideális népességszám 600 fõ lenne, Ehhez k.b. 50-60 új házhelyre van szükség.
d. A falu történetileg kialakult szerkezete és karaktere megõrzendõ.
2.) Vegyes területek, intézményfejlesztés:
a. A településnek egyértelmûen lehatárolható településközpontja nincs. Két kisebb területen
található a központ. Az óvoda, az orvosi rendelõ, a mûvelõdési ház alkotja az egyik, a
polgármesteri hivatallal szemközti terület a másik központot. Ennek megfelelõen e terület
besorolása településközpont vegyes terület. Szintterület-sûrûség: 0,6.
b. Területi igénnyel fellépõ intézményfejlesztést nem szükséges.
3.) Lakóterületek:
a. A falu meglévõ lakóterületei falusias jellegû lakóterületbe soroltak, szintterület-sûrûség: 0,5.
b. A Zélpusztára vezetõ út melletti 8,1 ha-on 50-60 db. (min. 900 m2-es) lakótelek alakítható ki,
laza oldalhatáron álló beépítéssel. Szintterület-sûrûség: 0,3. A fejlesztés több ütemben
történne a kereslettõl függõen. Elõször a faluhoz közelebb esõ terület kerül beépítésre, majd
ettõl északra több kelet-nyugat irányú utca nyitásával folyamatosan. A telkek kialakításához
telekalakítási tervet kell készíteni. A területeket belterületbe kell vonni.
c. A 043/6, a 104 és a 107/3-6 hrsz-ú ingatlanok összevonását követõ megosztással 9-10 (min.
800 m2-es) lakótelek alakítható ki, laza oldalhatáron álló beépítéssel. A 043/6 hrsz-ú területet
belterületbe kell vonni. Szintterület-sûrûség: 0,5.
d. Az Arany János utcából nyugati irányba nyíló utcában 6 db /min: 900 m2-es/ lakótelek
alakítható ki, laza oldalhatáron álló beépítéssel, a meglévõ telkek megosztásának
eredményeként.
e. Mindegyik területen a telkek alkalmasak lehetnek esetleg mezõgazdasági raktározásra,
kézmûipari tevékenység folytatására.
Zélpusztai út mellett fekvõ terület
043/6 hrsz-ú ingatlan terület
Arany János utcától északra fekvõ terület
Összesen
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k.b. 90 db lakótelek
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4.) Turizmus területei:
a. A Zél-pusztai major területe alkalmas vendégek fogadására, elszállásolására. Elsõsorban
természetjáró, a vadász és a horgászturizmus kedvelõi számára alkalmas terület. A kápolnán
kívül értékes épülete a magtár, melynek megfelelõ funkciót kell találni. Mindezek
megvalósításához nélkülözhetetlen a tulajdonosi szándék, valamint szükséges befektetõ. Az
Önkormányzat támogatása – a szó többféle értelmében is – szintén nélkülözhetetlen. A terület
besorolása különleges major. Szintterületi sûrûsége: 0,1.
b. A régi vasúti töltésen megvalósult a kerékpárút Zalaegerszeg és Zalalövõ között. Ehhez
csatlakozva a sportpályánál van lehetõség egy kerékpáros megállóhely kialakítására. Továbbá
Hagyárosbörönd irányába került kijelölésre a kerékpárhálózat elemét képezendõ észak-déli
vonal is.
c. A turizmus területei közé sorolható a Szentgyörgyi tó dél-keleti része is, nem csak a
horgászok számára.
5.) Más különleges területek:
a. A temetõ nagysága jelenleg elegendõ, a késõbbiekben a 048/2 és a 103/27 hrsz-ú
ingatlanokkal /kb. 3800 m2/ bõvíthetõ. A terület besorolása: különleges terület/temetõ.
Szintterület-sûrûség: 0,1.
b. A sportpálya területe több funkciót is ellát. A sportolási lehetõség mellett helyet kapott az
önkormányzat épülete és a játszótér, továbbá alkalmas a kerékpárpihenõ kialakítására is.
A terület besorolása: különleges terület/központ. Szintterület-sûrûség: 0,1.
6.) Zöldterületek:
a. Zalaszentgyörgy zöldfelületi rendszerébõl hiányozó közparkok és utcai fasorok, azaz egységes
zöldfelületi rendszer pótlása, melyek az egymástól távol esõ zöldfelületi elemeket
összekapcsolja.
b. Az új lakóterületek utcáiban fasorok telepítendõk, legalább az utcák egyik oldalán.
8.) Általános mezõgazdasági területek:
a. A gyep-rét-legelõ mûvelési ágba tartozó mezõgazdasági területek ökológiai értéke kiemelt. A
mûvelési ág nem változtatható, a területek okszerû mûvelésérõl (legeltetés, kaszálás, szénabetakarítás) a tulajdonosoknak (bérlõknek) gondoskodni kell. A szántó és gyepterületeken
egyaránt törekedni kell a fenntartható, a korlátozott vegyszerhasználatot igénylõ,
biogazdálkodáshoz közelítõ mûvelési módok alkalmazására. A felszíni vízelvezetés
megoldásával, övárkok kialakításával, rétegvonal menti irányú talajmûveléssel meg kell
akadályozni a talajeróziót, lemosódást.
9.) Erdõk:
a. Zalaszentgyörgy erdõterületei vegyes fafaj-összetételû lombos gazdasági erdõk. Az erdõket
jóváhagyott erdészeti üzemterv szerint kell kezelni. Kerülni kell a tarvágásos fakitermelést,
törekedni kell az örök-erdõ típusú, környezetkímélõ erdõgazdálkodásra.
b. A Tó keleti oldalán Zélpusztáig a turisztikai fejlesztésekhez illeszkedõen
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10.) Közlekedés fejlesztése:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

A 76 sz. fõút új nyomvonala Zalaegerszeg és Zalalövõ között
Kerékpárút építése Zél puszta felé
Vasútvonalon a 2. vágány építése
A vasútvonal villamosítása
Új utcák kiszabályozása a fejlesztési területeken
A terek, csomópontok komplex környezetrendezése
Autóbuszközlekedés fejlesztése
Folyamatosan el kell látni szilárd burkolattal a még nem kiépített utcákat. A
paramétereiket a kis forgalom miatt költségkímélõ módon, a minimális szinten elég
megállapítani.

11.) Környezet- és természetvédelmi elhatározások:
a. A NATURA 2000 természetvédelmi programba vont területeken (Zala folyó völgye) a
természetközeli állapotot, a védett növény és állatfajok együttesét tartalmazó ökoszisztémát
meg kell tartani. A területen bármilyen beavatkozás csak a Balatonfelvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság hozzájárulásával történhet.
b. A szervezett hulladékgyûjtés és elszállítás rendszerét ki kell terjeszteni az újonnan kialakuló,
illetve az ismét felélesztett lakóterületekre is.
12.) Közmûvek:
a. A közmûvezetékek építésénél/telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a
gazdaságos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Az utak alatt a közmûvek
elrendezésénél mindig a távlati összes közmû elhelyezési lehetõségét kell figyelembe venni.
b. A közmûvezetékeket és közmûlétesítményeket közterületen vagy közmûterületen kell
elhelyezni, azok ágazati elõírásaik szerinti biztonsági övezetének a helyigényét is köz- vagy
közmûterületen kell szabályozni, ettõl eltérõ esetben a közmûveknek vagy biztonsági
övezetüknek szolgalmi jogi bejegyzéssel kell helyet biztosítani. Szolgalmi joggal terhelt
területen mindennemû építési tevékenység csak a kedvezményezett hozzájárulásával
engedélyezhetõ.
c. Az új beépítésre szánt területeken a közmûvek kiépítését egységes rendszerben, elõközmûvesítéssel kell megoldani.
d. A vízellátó hálózat fejlesztése körvezetékes hálózati rendszerrel történhet a szabványnak
megfelelõ minimális átmérõk – NÁ 80 mm – figyelembevételével. A közcsõhálózaton 100 menként földfeletti tûzcsapokat kell kiépíteni.
e. A vízellátásban részesülõ ingatlanokat mindenütt be kell kötni a majdani közcsatornába.
f. A belterületeken a szennyvíz szikkasztása ideiglenes jelleggel sem engedhetõ meg.
g. Mindenféle házi-kút létesítése engedélyköteles. (Amennyiben a tervezett kút házi vízszükséglet
kielégítése céljából készül és a tervezett vízhasználat nem haladja meg az 500 m3/év
mennyiséget, valamint a talajvíz réteget csapolja meg, akkor az Önkormányzat jegyzõje
engedélyezi a tevékenységet. Minden egyéb esetben a NYD-VIZÜGYI FELÜGYELET az
engedélyezõ hatóság.)
h. A település szennyvízcsatorna-hálózatát gravitációs rendszerben kell fejleszteni. A
szennyvízcsatorna megépítése után az érintett fogyasztókat kötelezni kell a csatornahálózatra
két éven belül történõ rákötésre.
i. A település fejlõdése és az árvízvédelem miatt el kell végezni a vízfolyások mederrendezését,
karbantartását, ökológiai értékeik megtartása mellett. A Kávási patak mentén 3-3 m
nagyságú kezelési sávot kell biztosítani.
ZALASZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
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A Zala folyó völgye nyílt ártér, amely az árvízvédelem biztosításáig nem szûkíthetõ, a völgy be
nem épített része nem tölthetõ fel és nem építhetõ be.
A csapadékvíz-elvezetés biztosítása és a jelenlegi árokrendszer vízszállító-kapacitásának
szinten tartása - és szükség esetén növelése - érdekében az árokrendszer karbantartásáról az
üzemben tartónak kell gondoskodni, melyet a csõátereszek megfelelõ átmérõjû kialakításával
kell eszközölni. Az árokhálózatoknál csõátereszként min. 40 cm-es szelvényméretet kell
alkalmazni.
A település beépített területein átfolyó vízfolyások telekrendezését (telekalakítás fenntartási
sáv biztosítása céljából) meg kell oldani. A patakok mellett azok fenntartási sávjának
kialakíthatósága érdekében területet kell biztosítani.
A villamosenergia-igény biztosítására fejleszteni kell a közvilágítás, a kis-, és a
középfeszültségû hálózatot.
A többlet gázigények kiadására fejleszteni kell a települési gázhálózat középnyomású
rendszerét.
Közmûvezetékek, járulékos közmûlétesítmények elhelyezésénél az esztétikai követelmények
betartására is figyelemmel kell lenni. Az öreghegyi és a tájházaknál lévõ új beépítésre szánt
területen kerülni kell a légvezetékek kialakítását, a meglévõk rekonstrukciója során törekedni
kell a vezetékek föld alatti kábelben való elhelyezésére.
Ahol a meglevõ vezetékhálózatok föld feletti elhelyezése egyelõre fennmarad,
területgazdálkodási szempontból (az utcabútorozási és utca fásítási lehetõség biztosítása
érdekében) a hálózatokat lehetõleg közös oszlopsorra kell összevonni.
A csatorna-hálózat kiépítéséig (az új beépítésre szánt területek esetében) a
szennyvíztározókból összegyûjtött szennyvizeket szippantott szennyvizeket kezelõ telepre kell
szállítani. A szennyvízleürítõt ellenõrzötten kell üzemeltetni.

11.) Mûvi értékvédelem:
a. A település közigazgatási területén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott
országos védelem alatt álló ingatlanok a következõk:
- Ady utca
047/2
Rk. Templom
Tsz.: 6492
- Zélpuszta
Hrsz: 037/2
Rk. Kápolna
Tsz.: 6493
A fent említett épületek védelmét törvény (2001. évi LXIV. Tv.) ereje biztosítja. Az országos
védettség alatt álló épületeken, valamint a térségükben kijelölt mûemléki környezetükben építési
munkát csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével és elõírásai alapján szabad.
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Beépítésre szánt területek:
Általános területfelhasználás

Sajátos területfelhasználás

Lakóterületek
Vegyes területek

falusias
településközpont
vegyes
Major
Nyílászáró üzem
Major melletti új
terület
Temetõ
Központi
Zél-puszta

Gazdasági terület

Különleges terület

Megengedett
Területnagyság
Településen belüli
legnagyobb
(ha)
területarány (%)
szintterület-sûrûség
tervezett
jelenlegi tervezett jelenlegi tervezett
0,5
40,84
49,84
4
4,9
0,6
4,01
3,07
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

7,9
0,9

7,9
0,9

0,8
0

0,8
0

0

17,34

0

1,7

0,1
0,1
0,5

0,6

0,9
0,55
5,1
85,05

0

0

0,5
5,8

0,5
8,3

összesen

5,1
59,35

Beépítésre nem szánt területek:
Általános területfelhasználás
Mezõgazdasági
területek
Erdõ területek
Egyéb területek
Közlekedési –közmû
területek
Zöldterületek
összesen

Sajátos területfelhasználás
általános
kertes
gazdasági
turisztikai
vízgazdálkodási

Beépítési arány
(%)
tervezett
3
0,5

Összesen

2

Területnagyság
(ha)
jelenlegi tervezett
478,9
451,2
0
0
400,6
370,3
0
30,3
46,7
46,7

Településen belüli
területarány (%)
jelenlegi tervezett
46,7
44,0
0
0
39,0
36,0
0
3,0
4,6
4,6

38,55

40,55

3,8

4,0

1,9
966,65

1,9
940,95

0,1
94,4

0,1
91,7

1026

1026

100

100

126
900
1026

135
891
1026

12,3
87,7
100

13,2
86,8
100

Zalaszentgyörgy teljes közigazgatási területe:
Belterület
Külterület

Összesen
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IV. Alátámasztó munkarészek
1. A településfejlesztési koncepció legfontosabb elemei
a, Jövõkép
Zalaszentgyörgy jövõképében a leghangsúlyosabb a település, mint minõségi lakóhely, továbbá
mint turisztikai termék fenntartható fejlesztése a környezeti és társadalmi értékek hosszú távú
megtartásával. Ennek érdekében a célrendszer csúcsán a lakóterület-fejlesztés, mint
népességmegtartó eszköz, illetve a turizmusfejlesztés, mint a helyi foglalkoztatás és a társadalmi
kohézió biztosítéka helyezkedik el.
A meglevõ és a tervezett lakóterületek „élhetõvé” tétele nem csupán a környezeti állapot
megtartásának, hanem a demográfiai tendenciák befolyásolásának is eszköze. A településen az
utóbbi évtizedben megindult a lakosság számának növekedése, zömmel a betelepülésnek
köszönhetõen. Az új lakónépesség településre csábítása, valamint az itt élõk megtartása, a
fiatalok elvándorlásának megakadályozása érdekében elkerülhetetlen a lakóterületek bõvítése.
Azonban a letelepedõk településválasztásának fõ szempontját, Zalaszentgyörgy jellegzetes göcseji
arculatát, táji, települési értékeit a bõvítés során is indokolt megõrizni. A táj és a település
harmóniáját megõrzõ fejlesztésekkel a települési környezetet értékelõ, azt megõrzõ népesség
jelenne meg az új lakóterületeken, s ez segítené a társadalmi beilleszkedést. Ezzel a fejlesztések
támogatottságát növelné és lehetõséget biztosítana a tradicionális falusi közösségek,
hagyományok továbbélésének.
A turizmusfejlesztés célkitûzése a fentebb vázolt fejlesztéssel rokon, mivel a társadalmigazdasági és környezeti elemek együttes fejlesztését igényli. Ezáltal hosszútávon megõrizhetõvé
válik az a területi potenciál, melyre a turizmus épül. A hagyományokat tiszteletben tartó
turisztikai mûszaki és szolgáltatási infrastruktúra gazdasági multiplikátor szerepet töltene be
nem csupán a településen, de a települések szerves és hatékony összefogásával regionális szinten
is.
A jövõkép elérése érdekében az alábbi hierarchikus célrendszer határozható meg:

b, Fejlesztési prioritások
1. A település népességmegtartó-erejének növelése, kedvezõ demográfiai helyzet elõsegítése, a

2.
3.
4.
5.

6.
7.

népességfogyás megakadályozása, a letelepedések támogatása, életminõség javítása,
közösségfejlesztés.
Humán erõforrás fejlesztése, a képzett munkaerõ helyben tartása, valamint letelepítése,
képzések aktív támogatása, vállalkozások támogatása, perifériára szorult csoportok segítése.
Közösségi terek kialakítása, teresedések és központi funkciókat biztosító épületek közötti
kohézió erõsítése.
Zöldterületi fejlesztés a település belsõ területén.
Partnerség kiépítése a településen, a lakosság információhoz juttatása, a belsõ
kommunikációs rendszerek kialakítása, a lakosság “helyzetbe hozása”, a jelenlegi
kommunikációs rendszer átgondolása és tovább építése.
Helyi mezõgazdaság hagyományainak megõrzése, táji értékek megtartása, biogazdálkodás
segítése.
Épített környezet harmonizációja, a település fejlesztése karakterének megtartásával.
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2. Tervezési program
A község településfejlesztési célja a zalaszentgyörgyi fiatalok megtartására és a Zalaegerszeg
vonzáskörzetben megtelepülni akaró családok letelepedését elõsegíteni megfelelõ minõségû
lakóterületek kialakításával, a település történetileg kialakult szerkezetének és települési
karakterének megtartásával.
A település külterületi határa változatlan marad.
A fejlesztés fõ iránya a lakóterületek bõvítése, mely lehetõvé teszi új kiköltözõk befogadását
Zalaegerszegrõl. A lakóterületek bõvítése fõleg a meglévõ belterületekhez csatlakozó területek
(szántók) igénybevételével történik (parcellás, falusias telkek)
A következõ területeken történne:
1.
Zélpusztai út mellett fekvõ terület,
2.
043/6 hrsz-ú ingatlan terület
3.
Arany János utcától északra fekvõ terület,
A falunak célja gazdasági terület biztosítása. Kézmûipar elhelyezhetõ falusias lakóterületen is.
A terv segítse elõ és biztosítsa a falusi turizmus elterjedését.
Intézményfejlesztésnek területi igénye nincs.
A falusias táj-karakter a mezõgazdasági mûvelés megtartásával megõrzõdik.
A településközponti funkciók a mai belterületeken belül maradnak
A „NATURA 2000” védett területek érintetlensége biztosítandó
Ipari-üzemi típusú fejlesztés a majortól keletre fekvõ területen létesül.

3. Lakóterület-fejlesztés
A község lakóterület-fejlesztési céljai a helyi fiatalok megtartására, illetve a faluban lakni kívánó
családok letelepítésére irányulnak.
Zalaegerszegen is megfigyelhetõk a szuburbanizációs folyamatok. Sokan szeretnének kertes
házban élni, anélkül, hogy mezõgazdasági termeléssel akarnának foglalkozni. Így várható olyan
családok ideköltözése, akiket a jó közúti, és a jó tömegközlekedés vonz Zalaszentgyörgyre. A falu
célcsoportja a természeti környezetet értékelõ, megõrzõ fiatal családok, ennek érdekében
elsõsorban panorámás, szép fekvésû, közepesen nagy telkek (1000 m2) kialakítása célszerû. Így
megelõzhetõ a falu elöregedése és a népességszám növekedne. A falu végsõ lakosságszámát 600
fõben maximálta, mely a terület eltartó-képességének megfelel. Mivel azonban ez a fejlesztés a
jelenlegi lakosság számát mintegy másfélszeresre növelheti, mindenképp indokolt a beépítésnél a
jellegzetes településszerkezet tiszteletben tartása. Célszerû a kialakított új telkeken bizonyos
tevékenységek (kézmûipar, szolgáltatások, mezõgazdaság) igényeinek kielégítése az egyfunkciós
lakóterület alvó jellegének elkerülése érdekében.
A jelenlegi majortól keletre gazdasági fejlesztések számára indokolt területet biztosítani, mivel a
település kedvezõ fekvése és jó közlekedési viszonyai ideális telephelyet jelenthetnének több
betelepülõ vállalkozásnak. A foglalkoztatottak döntõ többsége (164 dolgozóból 124) ingázik,
elsõsorban a környezõ településeken, a megyeszékhelyen és Körmenden dolgozik. A falu
munkaerõ-felvevõ képessége jelenleg csekély, a foglalkoztatottak mintegy negyede dolgozik csak
helyben, a tervezett gazdasági fejlesztések megvalósulásával azonban ez javulhat, és pozitívan
befolyásolhatja az itt élõk lehetõségeit is.
Komoly intézményfejlesztés nem lenne indokolt, az oktatást a szomszéd településekkel – ahogy
ez idáig – közösen lehet megoldani.
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Konkrétan a fejlesztés a következõ területeken történne:
Zélpusztai út mellett fekvõ terület
043/6 hrsz-ú ingatlan terület
Arany János utcától északra fekvõ terület
Összesen

81 000 m2
10 000 m2
1600 m2
93 600 m2

k.b. 60 db lakótelek
k.b. 10 db lakótelek
k.b. 6 db lakótelek
k.b. 80 db lakótelek

Az 1. sz. Zél-pusztai út melletti fejlesztés több ütemben történne a kereslettõl függõen. Elõször
a belterülethez közelebb esõ terület beépítésével, majd ettõl északra négy kelet-nyugat irányú
utca nyitásával.
A 2. sz. terület megosztásaként 5 új telek alakul ki. A terület használata jelenleg szántó, a
terület megosztásához annak belterületbe vonása szükséges.
A 3. sz. területen hagyományos oldalhatáron álló beépítéssel 5-6 lakótelek alakítható ki.
Mindegyik területen közép-nagytelkes telekosztás készülhet, amely telkek alkalmasak lehetnek
esetleg mezõgazdasági raktározásra, kézmûipari tevékenység folytatására.

4. A falu központjának és közösségi tereinek kialakítása
A falunak tradicionális, lehatárolható központja nincs. A központi funkciók szétszórtan
találhatók a régi településrészen, melynek funkcionális és építészeti összefogásához a
közterületek rehabilitációja szükséges. A központi tér közösség- és térszervezõ funkciójának
ellátására a Kossuth utca mentén két spontán kialakult teresedés és az ezeket összekötõ
utcaszakasz környezetalakításával kell helyet kijelölni.
Kívánatos még a falu keleti kapujában álló vasúti épület és környezetének rendezése is, mely
ideális helyszíne lehetne a helyi közösségi életnek és egyben az építészeti érték megõrzését is
biztosítaná.

5. Gazdaság élénkítése
A faluban ma jelentõs számú vállalkozás mûködik, azonban telephellyel csupán a két nagyobb,
a Cseke Kft az Ady utcában és a Zalarét Kft a volt TSz major területén. A fejlesztés célja olyan
környezetet nem terhelõ ipar betelepítése, mely a helyi lakosság számára is munkalehetõséget
biztosítana.

6. Turizmus bõvítése
A település fejlesztéseinek nem elsõdleges célpontja a turizmus fejlesztése, de mint
multiplikátor ágazat a település gazdasági potenciáljának növeléséhez több szempontból is
hozzájárulhat: a helyi foglalkoztatást növelheti, a helyi mezõgazdasági termékeknek biztosít
piacot. Megélhetést nem biztosít a családoknak, de mint kiegészítõ jövedelem jelentõsen növelheti
az ezzel foglalkozók jövedelmi helyzetét.
A turisztikai fejlesztés szinte „kínálja magát”, mivel a falu igen kedvezõ fekvése, jó közlekedési
viszonyai, környezetállapota, építészeti emlékei, a lakosság kedvezõ hozzáállása biztos alapot
nyújt a turisztikai vállalkozásoknak. A kedvezõ feltételek a közeljövõben tovább fognak bõvülni,
mivel a felhagyott vasútvonalon kerékpárút, valamint ehhez kapcsolódóan a sportpályáknál
bemutatóhely építését tervezi Zalaszentgyörgy önkormányzata. Ezek a feltételek a
környezetkímélõ, a terület teherbíró-képességét nem veszélyeztetõ turizmusfajták fejlesztése
számára kedveznek. Az alábbi, elsõsorban az egészség- és a kulturális turizmushoz kapcsolódó
turizmusfajták fejlesztése javasolt a településen:
• Falusi turizmus
Zalaszentgyörgy megmaradt népi építészeti emlékei és hagyományai kedvezõ hátteret
biztosítanak e turizmusfajtának, azonban a szálláshelyek kibõvítését és a bemutatások
látogatóbarát kialakítását igényli.
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• Kerékpáros turizmus
Mivel a Zalalövõ-Zalaegerszeg kerékpáros útvonal már a megvalósult, és áthalad a településen,
a kapcsolt létesítmények fejlesztése esetén a kerékpáros turizmus jelentõségének növekedése
várható. A kerékpáros turizmus meghonosodásával további, az aktív turizmushoz tartozó
turizmusfajták megjelenésére lehet felkészülni a szolgáltatások bõvítésével.
• Horgászturizmus
A település számos halastava megfelelõ bázist jelentene a horgászturizmusnak, különösen más
turizmusfajtákkal összekapcsoltan.
• Lovasturizmus
A szomszédos Káváson tervezett lovas-központ kialakításával lehetõség nyílna e turizmusfajta
meghonosítására, azonban ennek feltétele lovas útvonalak kijelölése a településen. Az útvonalak
kialakításához ideális környezetet jelentenek a nagy kiterjedésû erdõségek, továbbá számos, lóval
látogathatóvá tehetõ turisztikai attrakció.
• Kulturális turizmus
Az épített értékekre alapozva Zalaszentgyörgy bevonható lenne a kulturális és az örökség
turizmusba, különösen térségi összefogással.
• Vallási turizmus
A település egy építészetileg értékes templommal és egy kápolnával rendelkezik, melyek bár
szervezetten nem bemutatottak, jelenlegi állapotukban is tematikus attrakcióként mûködnek.
Ehhez kapcsolódhat a Gyertyafény Kórus programjai.
Turizmusfejlesztés elképzelhetetlen térségi összefogás nélkül. A térségben a Heller Farkas
Fõiskola hallgatói 2005 nyarán széleskörû személyes megkérdezésen alapuló felmérést végzett a
lakosság körében. A megkérdezettek válaszainak, valamint a vonzerõk értékelését követõen a
térségre fejlesztési javaslatokat dolgoztak ki, különös tekintettel a lakosság részvételére a
turizmusban. A felmérésbõl kiderült, hogy a helyi lakosság a turizmus elõnyeinek a pótlólagos
jövedelmet, munkalehetõséget, élénk közösségi életet tartja. A turizmus jelenlegi szintjén a
hátrányokkal a lakosság kevésbé szembesül, aggályok fõként a túlhasználathoz, természeti
értékek pusztulásához kapcsolódnak. A térségi javaslatok nagyobbrészt olyan jövõbeli
fejlesztésekre építenek, mint a térség termálvizének kiaknázása és a lovas desztinációk
fejlesztése.

7. Tájrendezési és zöldfelületi javaslat
A tájrendezési terv célja minden esetben az, hogy a tervezési terület élettani kondicionáló
hatását és esztétikai értékét növelje. Ugyanakkor meg kell õrizni a terület táji értékeit: a
természetes növényállományokat, kulturális vagy történelmi szempontból jelentõs tájértékeket,
valamint a táj alaktani és helyi éghajlati jellegét meghatározó elemeit (domborzat, jellegzetes
felszíni alakzatok, természetes vízfelületek, vizes élõhelyek, stb.)
Zalaszentgyörgy külterületén az erdõk kiterjedése jelentõs, az erdõ és lakóterületek között fekvõ
mezõgazdasági területek, szántók azonban nagy, tagolatlan tömbben helyezkednek el, ezért az
erdõterületek kedvezõ ökológiai-klimatikus és vizuális hatásai csak a község belterületétõl
távolabbi területeken érvényesülnek. Ezért igen fontosnak tartjuk mezõvédõ erdõsávok, fasorok
telepítését a mezõgazdasági táblák között, melyek a lakóterület és az erdõterületek közötti
ökológiai kapcsolatot biztosíthatják.
Az új országos és európai gazdálkodási elvek egyre nagyobb jelentõséget tulajdonítanak a
mezsgyék, fasorok, mezõvédõ erdõsávok létének. Ezek aránya a jó adottságú szántóföldi
területeken elérheti az összterület 8-12%-át. A fasorok, erdõsávok, facsoportok segítenek
megtartani a természetes növény- és állatvilágot, védenek a szél és vízerózió ellen, elõsegítik a
talajállapot javulását, növelik az oxigéntermelést, csökkentik a szántóföldek diffúz
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porszennyezését, növelik a terméshozamot és javítják a termés minõségét, nem utolsó sorban
pedig esztétikailag is növelik a táj értékét. Ezért a szántóföldi táblák határain szorgalmazni kell a
honos fafajok alkalmazásával a megfelelõ mértékû tájba illõ fatelepítést.
A telepítéseknél õshonos, hazai növényfajokat kell alkalmazni. Javasolt fa- és cserjefajok:
- kocsányos tölgy (Quercus robur)
- magyar kõris (Fraxinus pannonica)
- mezei szil (Ulmus minor)
- vénic szil (U. laevis)
- fehér nyár (Populus alba)
- szürke nyár (P. canescens)
- mezei juhar (Acer campestre)
- tatár juhar (A. tataricum)
- vadalma (Malus sp.)
- vadkörte (Pyrus pyraster)
- veresgyûrûs som (Cornus sanguinea)
- mogyoró (Corylus avellana)
- kökény (Prunus spinosa)
- egybibés galagonya (Crataegus monogyna)
- csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus)
A helyi klíma szempontjából elsõdleges követelmény az átszellõzés és a levegõtisztaság
biztosítása, a por és zaj csökkentése, az árnyékolás. Ezt a követelményt csak összefüggõ
rendszert alkotó zöldfelületek képesek hatékonyan biztosítani.
A lakott területen foltszerûen elhelyezkedõ zöldfelületek és a telkek mozaikszerûen növényzettel
fedett részei között a vizuális és ökológiai kapcsolatot általában a fasorok, mesterséges és
természetes vízfolyásokat kísérõ galéria növényzet teremtik meg. Zalaszentgyörgyön a fasorok
hiányát lehetõség szerint pótolni kell. Az új utcák ûrszelvényét úgy kell kialakítani, hogy legalább
egyoldali, fatelepítésre alkalmas (közmûvektõl mentes) zöldsáv álljon rendelkezésre. A fejlesztési
területeken az új 16 m-es szabályozási szélességû utak mentén egyoldali fasor telepítése
javasolható tájba illõ fafajokból. (Tapasztalatok alapján a zöldsávokban elhelyezésre kerülõ
közmûvek betartandó védõtávolsága miatt nincs mód az utak mindkét oldalán fatelepítésre.)
A falu fõutcájának (Kossuth Lajos utca) fásítási lehetõségét részletesen megvizsgáltuk. A nagy
forgalmú 7411 sz. út keskeny ûrszelvénye csak egy-egy helyen engedne növénytelepítést, de
ezeken a helyeken vagy közmûvek (légvezetékek és/vagy földkábelek), vagy gépkocsi behajtók,
vagy 5 m-en belül épülethomlokzatok találhatók, így egységes fasor telepítésére gyakorlatilag
nincs lehetõség. Ezért is tartjuk igen fontosnak az út menti kisebb kiteresedések, zöldfelületek,
emlékhelyek (hõsi emlékmû, feszületek) intenzív parkosítását (Polgármesteri Hivatal környéke,
Ady Endre utca és Petõfi Sándor utca torkolata), melyre részletes kertépítészeti tervet is
készítettünk a település képviselõtestületének megbízásából. Következõ, nagyobb forrásigényû
feladat lenne javaslatunk szerint a falu fõutcájának déli oldalán kiemelt szegélyû járda
megépítése, melynek lehetõségét érdemes lenne megvizsgálni. A jelenlegi poros, határozatlan
szegélyû út szép vonalvezetésû, pormentes burkolatot kapna, egységes gépkocsi behajtókkal,
alkalmas helyeken kirakható virágtartó ládák lehetõségével.
A fõ utca mentén álló intézmények (Óvoda, Mûvelõdési ház, Orvosi rendelõ) elõkertjét
igényesebben kell parkosítani, a Mûvelõdési ház mögötti játszótérnek jelölt területet
rendeltetésszerûen parkosítani kell és szabványos játszóeszközökkel felszerelni, így ezek a
területek gazdagíthatják Zalaszentgyörgy zöldfelületi rendszerét.
Egy kistelepülés összképét jelentõsen meghatározza a közterületek állapota. Vegyes minõségû
épület állomány mellett is rendezett utcaképet kapunk, ha rendezett az útpadka (kiépített
útszegélyek, kaszált útszélek), ha egységes út menti fasor, vagy igényes növénykiültetés, egységes
kialakítású utcabútorok és információs táblák kapnak helyet az utak zöldsávjaiban, megoldott a
közvilágítás, kitaposott felületek helyett burkolt gyalogutak épülnek. A tervezés során ezekre
nagy hangsúlyt szeretnék fordítani. A település frekventált pontjainak (feszületek, szobrok
környezete, buszmegállók, faluközpont, harangláb környezete) intenzív parkosítása
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reprezentálhatja Zalaszentgyörgyöt. Ezeken a területeken idõtálló és esztétikus térburkolatot kell
létesíteni, kerti padokat, hulladékgyûjtõket kell kihelyezni, egynyári virágokat, színes lombú és
változatos habitusú növényeket kell telepíteni. Mindezek megvalósításához a belterületre átfogó
zöldfelületi koncepciót kell kidolgozni, mely biztosítja az egységes kertépítészeti stílust,
anyaghasználatot és igényességet. Javasoljuk, hogy a település mindkét „kapuját” (Zalalövõ és
Zalaegerszeg irányából) hasonló jelleggel parkosítsák, szimbolikus kaput kialakítva, mely nem
kerülheti el az átutazók figyelmét.
A régi vasútvonal helyén megépült kerékpárút déli oldalán és a tervezett elkerülõ út szántóföldi
táblák között haladó szakaszának mindkét oldalán szükségesnek tartjuk fasor telepítését, mely
az árnyékolás mellett segít a vonalas létesítmény tájba illesztésében, és ökológiai kapcsolatot
teremt a környezõ zöldfelületek irányába. A fasorban a telepítési távolság max. 8,0 m legyen, a
felhasznált fafajok jól megfeleljenek az adott termõhelyi viszonyoknak, ezek között
alkalmazhatunk az esetleges egyhangúság feloldására oszlopos fajtákat is. Javasolt fafajok:
- kõris fajok (Fraxinus sp.)
- hársfajok (Tilia sp.)
- bükkfa (Fagus sylvatica)
- tölgyfajok (Quercus sp.)
- erdei fenyõ (Pinus sylvestris)
- oszlopos juhar (Acer platanoides ’Columnare’)
- oszlopos tölgy (Quercus robur ’Fastigiata’)
- jegenyenyár (Populus nigra ’Italica’)
- stb.
Javaslat helyi értékvédelemre:
1. A külterületen található, tájrendezési tervlapokon feltüntetett 3 db forrás. A forrásokat
javasoljuk 20 m szélességben véderdõsávval körülvenni. A fatelepítést erdészeti
módszerrel kell elvégezni, a mezõvédõ erdõsávoknál felsorolt fajokból.
2. A kataszterezett lápterületek (043, 050 hrsz)
3. A temetõ területén minden fatermetû növény (10 cm-es törzsátmérõt meghaladó fák).
4. A temetõ területén a Mária-fülke és a település közigazgatási területén a jó állapotú
feszületek, szobrok.
5. A Böröndi és Úrbéres erdõk

8. Környezetvédelmi javaslat
a) Levegõtisztaság-védelem
Gazdasági tevékenységek
A levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról a 21/2001. (II.14.) Korm rendelet
intézkedik.
A rendelet szerint az ország területét a légszennyezettség mértéke alapján zónákba kell
sorolni. A módosított 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM rendelet meghatározza a zónák típusait. A
4/2002.(X.7.) KVVM rendelet a légszennyezettségi zónák kijelölésérõl Zalaszentgyörgyöt a 10.
pontban az országnak a nem kijelölt részéhez hasonlóan azon területbe sorolja, ahol kén-dioxid,
nitrogén-dioxid, szénmonoxid és benzol tekintetében a légszennyezettség az alsó vizsgálati
küszöböt nem haladhatja meg. Szilárd szennyezés esetén pedig a felsõ és alsó vizsgálati küszöb
között lehet.
A fenti szabályozás szerint, a helyhez kötött légszennyezõ pont- és diffúz források létesítéséhez
a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges. A levegõvédelmi követelményeket a hatóság
határozatban írja elõ.
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Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület:
A lakóterület északi részészéhez kapcsolódva, a meglévõ gazdasági területen található a
ZALARÉT Kft. szarvasmarha telepe. Információink szerint több mint 400 szarvasmarhát
tartanak, de a férõhely szám nem haladja meg az 500-at.
A 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet „a levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 2.
számú melléklete meghatározza tevékenységek szerint a védelmi övezetek nagyságát, többek
között a minimális
védelmi övezet nagyságát bûzös tevékenységek esetén, amihez a
nagylétszámú állattartás is tartozik.
A rendelet szerint a nagylétszámú állattartás kategóriába az intenzív szarvasmarha tartás
létesítményei tartoznak, több mint 500 férõhely - 400 kg vagy annál nagyobb tömegû
szarvasmarha – esetén.
A Zalarét Kft. a telepén folyó tevékenységet, kötetlen tartásban, mélyalmos technológiával
végzi.
Védelmi övezet kijelölése a fenti jogszabály szerint nem elõírás.
A védelmi övezet sugarának a nagysága legalább 500 és legfeljebb 1000 m méter. A védelmi
övezet tényleges nagyságát a kibocsátások, a terjedési viszonyok, a domborzat, a védõelemek és
védendõ területek, építmények figyelembevételével, a környezetvédelmi hatóság az új beruházás,
illetve tevékenység engedélyezése során, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásában
szakhatóságként, illetve más engedélyezõ hatóság hiányában saját hatósági jogkörében eljárva
határozza meg. A védelmi övezetet tartalmazó jogerõs határozatalapján a védelmi övezetet a
településszerkezeti tervre át kell vezetni.
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, „A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ÉS AZ EGYSÉGES
KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL” 2. számú melléklete meghatározza
az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek listáját. Ebben a felsorolásban
a szarvasmarhatartás nem szerepel. A felügyelõség döntésétõl függõen környezeti hatásvizsgálat
köteles tevékenységek felsorolósánál is csak a hígtrágyás technológia szerepel
Védelmi övezet kijelölésére nem került sor, de a telep közelsége a lakott területektõl ezt nem is
tenné lehetõvé. Amíg a férõhelyszám az 500-at nem éri el, erre jogszabályi kötelezettség sincsen.
A tevékenység a jelenlegi telephelyen nem bõvíthetõ.
A tevékenységnek az elérhetõ legjobb technika alkalmazásával kell a környezet egészének és
ezen belül a levegõminõségének a védelmét biztosítani. A megfelelõ technológiai elõírások
betartásával kell megakadályozni, hogy a lakosságot zavaró bûz kerüljön a környezetbe.
A helyhez kötött diffúz légszennyezõ forrás által okozott levegõterhelés megelõzése, illetõleg
csökkentése érdekében a környezetvédelmi hatóság az elérhetõ legjobb technikán alapuló
mûszaki intézkedések végrehajtását határozatban írhatja elõ a forrás mûködtetõje részére.
A meglévõ gazdasági területhez kapcsolódva északi és keleti irányban alakították ki az új
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területet, amely az elsõsorban nem jelentõs zavaró hatású
gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére alkalmas.
A meglévõ gazdasági célú területek is a kereskedelmi szolgáltató területi besorolásba kerültek.
Ezen területek alapvetõen azon tevékenységek céljára lettek kialakítva, melyek nem tartoznak
sem az egységes környezethasználati engedély, sem a környezeti hatásvizsgálat köteles
tevékenységek listájába. A területen elsõsorban olyan tevékenységek végezhetõk, melyekhez
védelmi övezet kialakítása nem szükséges.
A gazdasági területen a helyhez kötött új pontforrások, illetve diffúz források esetében a
levegõvédelmi követelményeket, a kibocsátási határértékeket a környezetvédelmi hatóság - a
lehetõ legjobb technika figyelembe vételével - határozattal írja elõ.
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Lakóterület:
A szabályozás alá esõ területek nagy része lakóterület. A legnagyobb terjedelmû új lakóterület
kijelölésére a meglevõ lakóterületek északi határához kapcsolódva került sor. Itt a
szántóterületekrõl a szél által a lakóterületre szállított por okozhat szennyezést, kedvezõtlen
idõjárási viszonyok esetén. A hagyományos településszerkezet során a szántóterület és a
lakóépület közötti széles kertsáv a por ellen védelmet jelentett. Az új kialakítású lakóterületeknél
az 5 méter széles elõkertek esetében ez a védelem nincs meg. A tervlapon jelölt tervezett fasor
telepítésével a porszennyezést csökkenteni lehet.
Lakóterület kijelölés történt még a szarvasmarha telep közelében, a lakóépületekhez tartózó
kerteknek a belterület északi határán húzódó útról történõ feltárásával. A szarvasmarha telep
bûzhatása már idáig is okozott lakossági panaszt, mint az a község 2005. novemberében készült
környezetvédelmi programjában is szerepel. A program a község egyik legnagyobb környezeti
problémájának a telep által okozott bûzhatást tartja, és ennek megszûntetésére a technológiai
fegyelem javítását, illetve a telepnek a lakóterülettõl távolabbi helyre való költöztetését javasolja.
Mindezeket figyelembe véve, addig, amíg a probléma nem szûnik meg, ennek a lakóterületnek
a kijelölése, további lakossági panaszokhoz, esetleg a telkek értékcsökkenésével kapcsolatos jogi
vitákhoz vezethet, azért a telekalakítást a lakossági panaszt okozó bûzhatás megszûnése után
lehet megkezdeni, vagy abban az esetben, ha a telekvásárlás elõtt a leendõ tulajdonos nyilatkozik
arról, hogy tudomása van a területen lévõ légszennyezésrõl (bûz) és ezt a telek adottságaként
elfogadja.
Mivel a bûznek egészségkárosító hatása nincs, csak a lakókörnyezet minõségét befolyásolja,
elképzelhetõ, hogy van, aki ilyen feltételekkel is tud ezen a területen élni.
A lakóterületen többségében háztartási berendezéseket fognak üzemeltetni. Amennyiben akár a
lakó-, akár a kereskedelmi-gazdasági övezetben ettõl eltérõ tevékenység miatt létesül pontforrás,
vagy tüzelõberendezés, arra a környezetvédelmi hatóság által, a hatályos jogszabályok alapján
meghatározott, határérték vonatkozik.
A légszennyezettség határértékeit (egészségügyi határérték, tûréshatár), a módosított 14/2001.
(V.9.) KöM-EüM-FVM rendelet 1.1 melléklete az egész ország területére meghatározza. Az 1.
számú mellékletben felsorolt egyes légszennyezõ anyagok tájékoztatási és riasztási
küszöbértékeit, valamint a nyilvánosság tájékoztatásának szabályait a 3. számú melléklet
tartalmazza. A tervezési területen nem mûködik mérõpont, így a légszennyezettség a mérése
külön ezen a területen nem megoldható, de a jó légszennyezettségi állapot miatt nem is indokolt.
A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 11. §-a szerint:
(1) Hulladékok nyílt téri, illetõleg háztartási tüzelõberendezésben történõ égetése tilos.
(2) A háztartásban, kis mennyiségben keletkezõ papírhulladék, veszélyesnek nem
minõsülõ fahulladék háztartási tüzelõberendezésben történõ égetése külön engedély nélkül
végezhetõ.
Mezõgazdasági terület:
(3) Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén – a létesítmény
tengelyétõl számított 100 méteren belül – bármely növényzet égetése tilos.
(4) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett
hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
(5) Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minõsül, ha a hulladék – elemi kár kivételével –
bármilyen más okból eredõen kigyullad.
(6) Az erdei vágástéri fahulladék, valamint az egyéb erdõgazdasági fahulladék erdõvédelmi
célú, nyílttéri égetésére külön jogszabályban foglaltak az irányadók.
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól 7. számú melléklete alapján elrendelt növénymegsemmisítéseket kivéve, lábon álló
növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos.
A fenti FVM rendelet szerint szabályozza az erdei vágástéri fahulladék és egyéb erdõvédelmi
célú nyílttéri égetéseket is.
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Közlekedés:
A község területén új összekötõ út (a 7411. számú út elkerülõ szakasza), nyomvonalának
kijelölését tartalmazza Zala megye területrendezési tervének egyeztetõ anyaga. A tervezett út és a
most kijelölésre kerülõ lakóterületek közti legkisebb távolság a meglévõ 2,4 km-rõl 1,9 km
távolságra csökken, azonban ez a
távolság is elegendõ védelmet nyújt a közlekedésbõl
származó légszennyezés védelmére. A védelmet a kb. 700 méteres erdõsáv tovább növeli.
A községet északról elkerülõ új út, tervezése és engedélyeztetése során a meglevõ településrészek
védelmét a légszennyezéstõl igazolni kell, az út létesítése csak az ezt biztosító hatósági
engedélyek birtokában lesz lehetséges.

b) Zaj elleni védelem.
Üzemi létesítményekbõl származó zaj
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület:
Az üzemi létesítményektõl származó zaj terhelési határértékeit a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM
együttes rendelet állapítja meg. A rendelet 1. számú melléklete szerinti gazdasági területre és
különleges területre vonatkozó határértékeket kell teljesíteni a kereskedelmi, szolgáltató
területen, amennyiben van védendõ felület. A gazdasági területen is csak úgy engedélyezhetõ
zajkibocsátással járó tevékenység, ha – amennyiben 100 méter belül lakóépület található -, a
lakóépületek védendõ felületén a lakóterületi határérték teljesül.
Üzemi létesítményektõl származó zaj terhelési határértékei zajtól védendõ területeken
Sorszám Zajtól védendõ terület
4.

Gazdasági terület és különleges terület

Határérték (LTH) az LAM megítélési
szintre (dB)
nappal 6-22 óra
éjjel 22-6 óra
60
50

Az új kijelölésû gazdasági terület ugyan közvetlenül kapcsolódik a lakóterület
északi
határához, azonban a kert mûvelésû területek széles sávja miatt, a lakóépületektõl több mint
150 méter távolságban van a határa. Így a gazdasági terület határától 100 méter távolságra
nincsen védendõ felület.
Lakóterület:
A belterület lakóterületein a lakóterületi zajterhelési határértékeknek kell teljesülni.
A fenti együttes rendelet 1. §-a szerint ezek a határértékek vonatkoznak a kulturális,
szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, és minden más hangosítást igénylõ
rendezvényre is.
Üzemi létesítményektõl származó zaj terhelési határértékei zajtól védendõ területeken
Sorszám Zajtól védendõ terület

2.

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias,
falusias, telepszerû beépítésû)

Határérték (LTH) az LAM megítélési
szintre (dB)

nappal 6-22 óra
50

éjjel 22-6 óra
40

Zaj ellen fokozott védelmet igénylõ terület kijelölésére a tervezett funkciók alapján nem volt
szükség.

Közlekedési zaj:
Közúti zaj:
A közlekedéstõl származó zaj terhelési határértékeit a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes
rendelet 3. számú melléklete állapítja meg. A határértékeket új közlekedési zajforrás esetén, és
új tervezésû vagy megváltozott területfelhasználású területeken kell teljesülni.
ZALASZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
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Megváltozott területfelhasználású terület a belterülettõl északra található. Az új kijelölésû
gazdasági- és lakóterület határa az összekötõ út tengelyétõl legkevesebb 170 méter távolságban
van. Ilyen távolságban a közlekedési zaj már nem számottevõ.
A távlati forgalmat 2025. évben a „Közutak távlati forgalmának meghatározása elõrevetítõ
módszerrel” ÚT 2-1.118:2005 útügyi mûszaki elõírás szerint határoztam meg.
Éves átl. napi
Jármûkategóriák:
forgalom:
2005.
2025
Személygépkocsi:
1487
2141
Kisteher gépkocsi:
218
314
Autóbusz
egyes:
47
43
csuklós:
0
0
Tehergépkocsi
középnehéz: 62
99
nehéz:
82
131
pótkocsis: 60
96
nyerges:
36
58
speciális:
1
2
Motorkerékpár:
20
24
A zajterhelést a Közúti közlekedési zaj számítása címû ÚT 2-1.302 számú utasításba foglaltak
szerint számoltam.
A közlekedésbõl származó zaj – egyebek mellett - jelentõsen függ a jármûvek számától,
sebességétõl, és a védendõ felület és az úttengely távolságától.
A távlati éves átlagos napi forgalom adataiból (fent részletezve), 50 km/h sebességnél az út
tengelyétõl 7,5 m távolságban, a számított zajszint: (dB)
LAeq1-3(7,5) nappal
67,11
LAeq1-3(7,5) éjjel
60,26
A távlati zaj további kb. másfél dB zajnövekedést okoz a 2005. évihez zajterheléshez képest. A
zaj csökkentésére a jelenlegi helyzetben csak forgalomtechnikai lehetõségek vannak.
Zala megye területrendezési tervének egyeztetõ anyaga tartalmazza a községet északról
elkerülõ összekötõút fejlesztést. A levegõtisztaság-védelemnél leírtak szerint a község
külterületén új összekötõ út (a 7411. számú út elkerülõ szakasza), nyomvonalának kijelölését
tartalmazza a terv.
A tervezett út és a most kijelölésre kerülõ lakóterületek közti legkisebb távolság a meglévõ 2,4
km-rõl 1,9 km távolságra csökken, azonban ez a távolság is elegendõ védelmet nyújt, a
közlekedésbõl származó zajterhelés az új kijelölésû lakóterületen sem lesz érezhetõ. A védelmet a
kb. 700 méteres erdõsáv tovább növeli.
A községet északról elkerülõ új út, tervezése és engedélyeztetése során a településrészek
védelmét a zajterheléstõl igazolni kell, az út létesítése csak az ezt biztosító hatósági engedélyek
birtokában lesz lehetséges.
Vasúti zaj:
Magyar Államvasutak ZRt kiegészítõ információi szerint Zalaszentgyörgy térségében a
vasútvonal pályarehabilitációja befejezõdött, a vonali biztosítóberendezések telepítése és a
felsõvezetékes infrastruktúra kiépítése 2008-2010 között várható.
Ezért várható a vonatok sebességének felemelése, azonban kisebb lesz a zajterhelés a villamos
mozdonyok miatt. A forgalom volumenében nagyságrendi emelkedés nem várható, így
összességében a vasúti zajterhelés növekedésére nem kell számítani.
A vasútvonal pályarehabilitációját környezeti hatástanulmány készítése elõzte meg, ahol a
lakóterületek zajvédelmére vonatkozó számítások alapján a munkálatokat a hatóság
engedélyezte, az elõírt feltételek esetén nem várható határérték túllépés. Vita esetén zajmérés
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mutathatja meg a számított és valós állapot közötti eltérést, és tehet szükségessé újabb
zajvédelmi intézkedéseket.
Az új kijelölésû területekre a vasúti zajnak nincs hatása.

c) Felszíni és felszín alatti vizek védelme
A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete jelöli ki a felszín alatti víz szempontjából
fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminõség védelmi területen lévõ településeket.
Települések szennyezõdés érzékenységi besorolása alapján Zalaszentgyörgy az érzékeny
kategóriába tartozik.
Kommunális szennyvíz
A 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet „a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny
felszíni vizek és vízgyûjtõterületük kijelölésérõl” kijelöli az "érzékeny felszíni vizeket". Ebben a
felsorolásban a Balaton érzékeny felszíni víz, melynek vízgyûjtõ területébe Zalaszentgyörgy
külterületi határain belül beletartozik (2. számú melléklet)
A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a szennyvizek befogadóba való közvetlen
bevezetésére vonatkozó vízminõség-védelmi területi kategória alapján a község az 1. –
legszigorúbb – területei kategóriába tartozik, kibocsátási határértékeket ezen területi kategória
szerint kell meghatározni.
A 163/2004. (V. 21.) Korm. rendelettel és 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelettel módosított
25/2002. (II.27.) Korm rendelet „ a nemzeti települési szennyvízelvezetési és –tisztítási
megvalósítási program”2. számú melléklete 1. táblázata szerint Zalaszentgyörgy az
„Agglomerációk 10 000 LE feletti szennyvízterheléssel, szennyvízbefogadásra érzékeny vizek
vízgyûjtõin” körébe tartozik, az agglomeráció központja Zalaegerszeg. Kiépítési határidõ: 2008.
december 31.
A közcsatorna kiépített, a rákötési % növelésével – mely célt a környezetvédelmi program is
tartalmazza -, a szennyvizek nagyobb arányú ellenõrzött ártalmatlanítása elérhetõ.
A közcsatornára rá nem kötött 4-5 ingatlan a hulladék elszállítására egyedi megbízást ad. A
legközelebbi lehetõséget a folyékony hulladékok elszállítására Büki Sándor egyéni vállalkozó
biztosítja (Ozmánbük Kossuth L u. 3., hulladékkezelési engedély:392-1998. hulladékkezelés
helye: Zalaháshágy 077/b, barázdateknõs elhelyezõ telep)
A vonatkozó jogszabályok elõírásainak megfelelõen kötelesek az ingatlan tulajdonosok a
szennyvíz szakszerû egyedi kezelésérõl és ártalommentes elhelyezésérõl gondoskodni. Ennek
értelmében a szennyvízgyûjtõket vízzáró módon kell kialakítani, illetve a közcsatornára rákötött
lakások szennyvízgyûjtõit a továbbiakban szennyvíz gyûjtésére használni nem lehet, azokat
célszerû meg szüntetni, vagy más célú felhasználásra alkalmassá tenni. (a környezetvédelmi
program szintén tartalmazza ezt a célt)
Minden fejlesztés feltétele a szennyvíz elvezetésének és ártalmatlanításának a jogszabályok
szerinti (területi vagy technológiai) határértékek biztosításával történõ ártalmatlanításának a
megoldása.
Új létesítmények tervezésénél, és megvalósításánál, valamint mûködtetésénél az elérhetõ
legjobb technikának megfelelõ kibocsátási színvonalat eredményezõ módszereket, eljárásokat,
termelõ illetve szennyvíztisztító berendezéseket kell alkalmazni.
Csapadékvíz:
A közmûterven ábrázoltak szerint kialakított a csapadékvíz elvezetés. A vízmosások
rendezésével a csapadékvíz lefolyásának késleltetése elérhetõ. A gyümölcsös, illetve kert
mûvelésû földrészleteken a növényborítottság jobb, mint a szántó mûvelési ágnál. A növényzet
szintén a csapadékvíz lefolyását késlelteti, illetve a beszívódással csökkenti a lefolyó víz
mennyiségét.
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d) Kommunális hulladék
A községben a kommunális szilárd hulladék gyûjtése szervezetten folyik. Heti rendszerességgel
a területrõl a szilárd kommunális hulladékot továbbra is az önkormányzattal kötött
közszolgáltatási szerzõdés alapján a ZALA-DEPO Kft. (Zalaegerszeg Gasparich M. u. 26.) szállítja,
és a hulladékot a hatóságilag engedélyezett buslakpusztai regionális hulladéklerakón helyezi el.
A hulladéklerakó hatósági engedélyekkel, (2828/15/2003.) megfelelõ mûszaki védelemmel
rendelkezik.
A községben szelektív hulladékgyûjtés folyik (papír, üveg, mûanyag). A gyûjtést a kijelölt
gyûjtõszigeten elhelyezett konténerek biztosítják.
Az otthoni gazdálkodást folytató életforma a saját területen történõ komposztálást idáig is
lehetõvé tette. Tudatos környezeti neveléssel ezt a hagyományt kell megõrizni. Külön komposztáló
telep kijelölésére a községben várhatóan nem lesz szükség.
Zala megye rendezési tervének egyeztetõ anyagában a Nagypáli település szerepel
biomassza fûtõmû létesítésére.
2000. ÉVI XLIII. törvény „a hulladékgazdálkodásról” értelmében a fogyasztó köteles a
szervezett hulladékbegyûjtést - ideértve a szelektív hulladékbegyûjtési rendszereket is - igénybe
venni. A hulladék termelõje, birtokosa a hulladékot köteles gyûjteni, továbbá hasznosításáról
vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.
A hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó
kötelezettségét a kötelezett
a) jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelõ hasznosító vagy ártalmatlanító
eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkezõ kezelõnek történõ átadással, a kezelés
költségeinek megfizetésével teljesíti. (12§, 13§)
Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezõ, vagy birtokába került települési szilárd
hulladékot a környezet szennyezését megelõzõ, károsítását kizáró módon köteles gyûjteni.
Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak
személye nem állapítható meg, - ellenkezõ bizonyításáig – az ingatlan tulajdonosát terheli.
A közterület szervezett, rendszeres tisztántartása a települési önkormányzat közszolgáltatási
feladata.
A 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a Területi hulladékgazdálkodási tervekrõl 1. számú
melléklete nyugat-dunántúli régió hulladékgazdálkodási tervét határozza meg 2003-2008 évekre
vonatkozó idõtartamra. A rendeletben szereplõ cselekvési program meghatározza az
önkormányzatok feladatait is.
A község helyi hulladékgazdálkodási tervvel rendelkezik, melyet a SZAMATERV Kft. készített
2004-ben.

e) Mezõgazdasági szennyezés
A 27/2006. (II. 7.) és a 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet „a vizek mezõgazdasági eredetû
nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl” intézkedik. Zalaszentgyörgy a 27/2006. (II. 7.) Korm.
rendelet mellékletének B része szerinti nitrátérzékeny területen( nitrátérzékeny terület)
helyezkedik el. (Az 5. § (1) bekezdés aa), bc) és a bd) pontjában foglalt nitrátérzékeny területek
között)
A nitrátérzékeny területen mezõgazdasági tevékenységet folytatónak a 49/2001. (IV. 3.) Korm
rendelet 1. számú mellékletben „A helyes mezõgazdasági gyakorlat szabályai a vizek
nitrátszennyezésének megelõzése, csökkentése érdekében” meghatározott elõírásokat kell
betartania mezõgazdasági tevékenysége során. A melléklet elõírásai kiterjednek a trágyázás, az
állattartás, a trágyafelhasználás szabályaira.
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Trágyázáskor nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a tápanyagok sem közvetlenül, sem
erózió útján ne juthassanak a felszíni vizekbe. Ennek érdekében az alábbi védõtávolságot kell
betartani: trágya nem juttatható ki felszíni víztõl, forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok
itatására szolgáló kúttól 10 m-es sávban, amennyiben jogszabály ettõl eltérõen nem rendelkezik.
Vízjárta területeken biztosítani kell, hogy a kijuttatott trágya ne mosódhasson be a vizekbe a
szélsõséges vízjárási viszonyok kialakulásakor.
Mûtrágyát talajvizsgálatokra alapozott számítások alapján lehet felhasználni. A talaj
tápanyagvizsgálatát legalább 5 évente, gyepek esetében legalább 10 évente kell elvégeztetni.
A gazdaságos, környezetvédelmi szempontból biztonságos mûtrágyaadag számításakor
figyelembe kell venni a talaj tápanyagellátottságát, a növény tápanyagigényét, az elõvetemény
hatását és a korábban kijuttatott szerves trágya nitrogénigény csökkentõ hatását.
Nitrogén mûtrágyát akkor kell adagolni, amikor a növény legjobban képes azt hasznosítani.
Õsszel csak akkor lehet kiadni, ha a területen levõ növény hasznosítani tudja.
Az elhullott állatokat továbbra is az erre szakosodott vállalkozás (pl. ATEV) szállítja majd el a
településrõl.

f) Megújuló energiaforrások
Zala megye területrendezési tervének elõkészítõ fázisa vizsgálja a megye energia felhasználását
és energia ellátását. Az egyeztetõ anyag a meglévõ energia készletek mellett vizsgálja a megyében
a megújúló energiaforrások alkalmazásának lehetõségeit az adottságok alapján.
Összefoglalva a Zalaszentgyörgyre vonatkozó megállapításokat, a terület a megyei besorolásban a
csak megfelelõ adottságú területek közé tartozik, ahol legfeljebb három féle hasznosításra van
lehetõség.
A községben az alábbi lehetõségek vannak az alternatív energia felhasználására:
Napenergia
A napsütéses órák száma évente 1950-2000 között van. A megye legnagyobb részéhez
hasonlóan országos viszonylatban ez az érték jónak mondható.
Biomassza
Biomassza a napenegiának különbözõ növényi és állati és egyéb szerves anyagok átalakítása
során nyert termékei és hulladék anyagai, melyek további átalakítás után nemes energiává
válnak (pl.: biogáz, biodízel, bioethanol, hõ- és villamos enegia)
A község területén a talajok 0-16 AK/ha érték között váltakoznak, és alkalmasak az intenzív
növény- és gyümölcstermesztésre, biokertészetre. Itt a keletkezõ növényi eredetû hulladék
energetikai hasznosítása javasolható.
Zala megye rendezési tervének egyeztetõ anyagában a községhez legközelebb Nagypáli település
szerepel biomassza fûtõmû létesítésére.
Geotermikus energia
Zalaszentgyörgy a megye három nagy potenciális geotermikus forrás-mezõ lehatárolás
területébe nem tartozik.
Szélenergia
A községben a terület 180 W/m2 szélteljesítményel a megye egybefüggõ északi és keleti sávjába
tartozik. Energetikai hasznosításra a legalább 220 W/m2 értékû foltok javasolhatók, így ez az
energiafajta itt nem jellemzõ.
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9. Közlekedésfejlesztési javaslat
Egy térség fejlesztésének alapfeltétele a közlekedési hálózat kialakítása. A fõhálózati elemeknek
a lakott településeket elkerülve kell a nagyobb térségek közötti kapcsolatot biztosítaniuk, a
mellékhálózati elemeknek kell a településeket egymással és a fõhálózattal összekötni. A szûkebb
térség úthálózatának fejlesztésében fõ szempont a zsák települések megszüntetése, és a
fõhálózati elemekkel minél rövidebb kapcsolat létrehozása.
Zalaszentgyörgy község területén a közlekedésfejlesztés fõ céljai:
♦ A 76 sz. fõút új nyomvonala Zalaegerszeg és Zalalövõ között
♦ Kerékpárút építése Zél puszta felé
♦ Vasútvonalon a 2. vágány építése
♦ A vasútvonal villamosítása
♦ Új utcák kiszabályozása a fejlesztési területeken
♦ A terek, csomópontok komplex környezetrendezése
♦ Autóbuszközlekedés fejlesztése
A térség úthálózatfejlesztési elképzelései között szerepel a 76 sz. másodrendû fõút Zalaegerszeg
– Zalalövõ közötti szakaszának kiépítése. Az erre vonatkozó részletes terveket a Pannonway Kft.
készíti.
Az út nyomvonalát a községtõl északra úgy jelöltük ki, hogy a beépítésre szánt terület az út 100
m-es védõtávolságán kívülre essék. A községen átvezetõ szakaszon két csomópontot terveztünk.
A régi 76 sz. fõút és egy meglévõ mezõgazdasági út keresztezésében. Ez megfelelõen kiépítve lehet
a település feltáró gyûjtõútja.
Az új fõút a község nyugati oldalán húzódó mély völgyet a halastavak között egy híddal
keresztezi. A mûtárgy hosszát kedvezõen befolyásolja, ha a hozzávezetõ út bevágásba kerül.
Ennek további elõnye, hogy az északi lakóterületeket csak kis mértékben éri a zaj. A Zél-pusztára
vezetõ út egy híddal keresztezi a bevágásban levõ fõutat, ott csomóponti kapcsolatot nem
terveztünk. A mûtárgyhoz vezetõ út magassági vonalvezetése a kerékpár közlekedés számára is
megfelelõen alakítható ki.
A területek fejlesztésével új utak kiszabályozása, meglévõk szélesítése válik szükségessé. A
tervezett utak többnyire meglévõ földutak nyomvonalára kerülnek. Új telekosztás esetén azok
megközelítésére kell új nyomvonalon utakat kiszabályozni.
A község keleti oldalán lévõ gazdasági terület kiszolgálására egy új utat terveztünk, melyen a
7411 j. út felõl a lakott területet elkerülve bonyolódhat a teherforgalom. Ez az út északon
csatlakozik az új fõút tervezett csomópontjához is.
A tervezett új létesítményeknél az OTÉK által elõírt parkolóhely mennyiséget az adott ingatlan
területén belül kell biztosítani. Az Önkormányzat azonban alkothat saját helyi parkolási
rendeletet, melyben az OTÉK értékeit az abban meghatározott módon megváltoztathatja.
A tömegközlekedési hálózat az úthálózat fejlesztésével bõvíthetõ, ezért az autóbuszjáratok
útvonalát ennek megfelelõen lehet kialakítani. Az új fõút a távolsági járatok számára lesz
kedvezõ, míg a helyközi járatok továbbra is a település központján keresztülvezetõ utakat fogják
használni.
A vasútvonal nemzetközi viszonylatban is egyre jelentõsebb szerepet tölt be. Ezért a távlati
fejlesztése számol a második vágány kiépítésével, illetve a pálya villamosításával.
A kerékpárút hálózat fejlesztését a meglévõ kelet – nyugat irányú kerékpárúthoz csatlakozva
északi irányban terveztük. A tervezett új beépítés mellett Zél-puszta irányában a meglévõ utak a
csekély forgalmuk alapján kerékpározásra alkalmasak. Zél-pusztától Ozmánbük felé a völgyben
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önálló kerékpárút kiépítését javasoljuk. Ennek fõként turisztikai jelentõsége van, de fontos a két
község közötti közvetlen kapcsolat is.
Az utak tervezési osztályba sorolása
II. rendû fõút
K.IV.B.
Zalaegerszeg – Körmend
Zalaegerszeg - Zalalövõ
Összekötõút
K.V.B.
7411 Bagod - Zalalövõ
7409 Teskánd - Zalaszentgyörgy
Külterületi egyéb közút
K.VIII.B.
az iparterületre vezetõ út
Zél-pusztai út
Gyûjtõút
B.V.c.C.
az összekötõutak belterületi szakasza
a 76 sz. és a 7411 j. utat összekötõ út
Kiszolgálóút
B.VI.d.C.
az összes többi utca, melyekrõl ingatlanok közelíthetõk meg
Kerékpárút
B.IX.
Gyalogút
B.X.

10. Közmûellátási javaslat
Zalaszentgyörgy településen a közmûvek elmúlt években jelentõs fejlõdésen mentek keresztül,
mivel a víz-, és villamosenergia-ellátáson túlmenõen kiépült a gázellátás valamint a
szennyvízcsatorna hálózatai is, továbbá folyamatosan valósult meg a hírközlés valamennyi
vételi lehetõsége. Ennek megfelelõen - mint azt a közmû koncepciónál is említettük – a község
összközmûves ellátású, mivel a csapadékvízelvezetés is árokrendszerrel nagyrészt megoldottnak
tekinthetõ.
A közmûrendszerek jelenlegi kiépítettsége megfelelõen lehetõséget biztosít a település
beépítésfejlesztéseinek biztosítására.
A csapadék-vízelvezetés tartozik azon feladatok közé, melyet a burkolt utak kiépítésével egy
idõben, illetve a meglévõ burkolt utak mentén, ahol nem került megvalósításra, meg kell oldani.
A befogadó rendszert megfelelõen kell karbantartani, illetve a nem megfelelõ kapacitású
szakaszokat korszerûsíteni célszerû.
A településen új beépítések fõleg lakóterületi jellegû, de az igények figyelembevételével
gazdasági, kereskedelmi fejlesztési területek is kijelölésre kerültek.
A lakóterületfejlesztés és a tervezett turizmus mindenképp megköveteli az intézményterületi
fejlesztéseket, korszerûsítéseket fõleg az infrastruktura terén.
Gazdasági, kereskedelmi területek fejlesztésénél, mint már ezideig is a gazdasági termelõ
jellegû funkciók elõtörése várható.
A lakóterületi fejlesztések 75 ingatlanon közel 250 fõvel valósulhat meg, míg gazdasági
területek fejlesztésre szánt nagysága 17,35 ha.
A közmûigényeknél a már említett lakó és gazadsági területek mellett számításba kell venni a
településközponti funkció bõvítését, valamint a reménykeltõ turizmus növekedését.
A lakó-, gazdasági területi fejlesztések jelentõsnek mondhatók, de a kiépült közmûvek kisebb
elosztó-hálózati fejlesztések mellett biztosítani tudják a fogyasztásokat.
A beépítés-fejlesztések hatására a közmûigények szempontjából az átlagos fogyasztások
növekedésével, a csúcsfogyasztások eltérésének csökkenésével kell számolni.
A jelen közmûvesítési munkánkhoz felhasználtuk az Önkormányzat, a közmû üzemeltetõ
cégek – Észak-zalai Víz- és Csatornamû Rt, KÖGÁZ Rt- által biztosított közmû átnézeti szakági
rajzokat, továbbá a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnál történt
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egyeztetést, valamint helyszíni vizsgálatainkat, és egyeztetéseinket. Tervünkbe beépítettük a
megküldött szakhatósági állásfoglalásokat, véleményeket.
A következõkben szakáganként ismertetjük a vízellátás, a szennyvízcsatornázás, a gázellátás,
a villamosenergia-ellátás, a csapadék-vízelvezetés a hírközlés fejlesztéseit - ez utóbbi kettõt fõleg
szöveges formában - és a közmûigényeket.
VÍZELLÁTÁS
(K-01 tervlap)
Zalaszentgyörgy község vízellátását kistérségi regionális vízmû biztosítja. A vízbázis és
vízmûtelep Bagod településen létesült. A Bagodi vízmû látja el Bagodot és a szomszédos
településeket Zalaboldogfát, Hagyárosböröndöt, Zalaszentgyörgyöt, Boncodföldét és Kávást
vezetékes ivóvízzel.
A Bagodi vízmûtõl Zalaszentgyörgyre NÁ 150 mm-es KM-PVC vezetéken érkezik az ivóvíz
Zalaegerszeget Zalalövõvel összekötõ közút mellett, majd tovább Zalaszentgyörgy Kávás közötti
közút mentén, a Zala folyón átvezetve Kávás községen keresztül a 100 m3-es tározómedencéig
húzódik.
A kávási tározómedence túlfolyószintje: 224,67 mBf határozza meg a rendszer
nyomásviszonyait.
A Zalaszentgyörgyön belül az NÁ 150 mm-es gerincvezetékrõl NÁ 100 illetve NÁ 80 mm-es
ellátó hálózat üzemel. A Széchenyi utcában felállított 100 m3-es hidroglóbuszt az NÁ 150 mm-es
vezeték után NÁ 100 mm-es körvezetékes hálózat táplálja.
Zalaszentgyörgy beépítésének, úthálózatának megfelelõen a jelenlegi igényeket kör és
ágvezetékes hálózat biztosítja, a már jelzett NÁ 80, illetve NÁ 100 mm-es átmérõkkel.
Az ellátás 100 %-osnak tekinthetõ.
A tározónál magasabban fekvõ területeket vízellátása csak nyomásfokozó segítségével
lehetséges.
Itt megjegyezni kívánjuk, hogy lakóterületek vízellátásánál körvezetékes hálózat esetén NÁ 80
mm-es, míg ágvezetékes hálózatnál NÁ 100 mm-es a minimális csõátmérõ.
Ennél kisebb átmérõjû közvezetékek nem felelnek meg a közcsõ kritériumának.
A település jelenlegi számított átlagos vízfogyasztása: 40,0– 45,0 m3/d míg a napi
csúcsfogyasztás eléri a 80,0- 90,0 m3/d mennyiséget.
A fajlagos vízigények kissé elmaradnak a szabvány 120-150 l/fõ,d értékeitõl, jelenleg 80-90
l/fõ,d.
A távlati fajlagos vízigények követni fogják a szabvány 100-150 l/fõ,d közötti értékeit. Távlati
tervezést csak ezen fajlagos igényekkel szabad figyelembe venni.
A település várható távlati többlet vízigénye:
Kommunális vízigények:
Fogyasztói létszám: - lakóterület
250 fõ
Évszakos egyenlõtlenségi tényezõ:
2,0
Fajlagos vízigény:
120 l/fõ,d
Lakóterületek vízigénye:
30,0 m3/d
Településközpont vízigénye:
5,0 m3/d
Gazd-, kereskedelmi terület vízigénye:
15,0 m3/d
Átlagos napi többlet vízigény:
50,0 m3/d
Napi csúcs vízigény:
100,0 m3/d
A település távlati várható becsült vízigénye:
Átlagos vízigény:
~ 100,0 m3/d
Napi csúcs vízigény:
200,0 m3/d, 8,3 m3/h
Órai csúcs vízigény:
20,0 m3/h, 5,5 l/s
Tûzi-vízigény:
Az új beépítések közül kertes és a falusias lakóterületeknél a mértékadó tûz-szakasz:
m2,
Oltó-vízigény: 600 l/min
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A gazdasági kereskedelmi szolgáltató gazdasági területeknél célszerû, úgy felvenni a mértékadó
tûzszakaszt, hogy az oltó-vízigény NÁ 100 mm-es körvezetékes hálózattal biztosítható legyen,
illetve kiegészítésként, kapacitáspótlásként tûzi-víztározó alkalmazható.
A javasolt mértékadó tûzszakasz: 500 m2
Az oltó-vízmennyiség: 1200 l/min, 20 l/s.
A távlati vízigények biztosítására javasoljuk a vízmû víztározó kapacitásának növelését, melyhez
a rendszer hidraulikai felülvizsgálata szükséges.
A település új beépítéseinél a kertes-, falusias lakó-, és intézmény területnél NÁ 80 mm-es
KPE körvezetékes NÁ 100 mm-es ágvezetékes, míg a gazdasági, kereskedelmi területeknél
szintén NÁ 100 mm-es KPE anyagú körvezetékes hálózat kiépítése látszik szükségesnek a
már jelzett kommunális és tûzi-vízigények biztosítására. Itt megjegyezzük, hogy az
üzemeltetõ az Észak-zalai Víz-, és Csatornamû Rt. a körvezetéknél is NÁ 100 mm-es
vezetéket kért, így tervünkben a lakóterületeknél az NÁ 100 mm-es vezetékeket
szerepeltetünk.
A gazdasági területnél szintén NÁ 100 mm-es körvezetékes hálózatot javasoltunk, mely a
kommunális vízigényt és a tûzi-vízigény egy részét tudja biztosítani. A teljes tûzi-vízigényt
kapacitáspótlásként tûzi-víztározóval lehet megoldani.
Az NÁ 80 mm-es közcsöveknél kisebb átmérõjû vezetékeket beépített területek ellátására
nem lehet alkalmazni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az új hálózatokon 100 m-enként tûzcsapokat kell létesíteni.
A beépítés-fejlesztések lehetõvé teszik - az új és meglévõ közterületek révén - a településen
belüli hálózat körvezetékesítését.
A település biztonságos vízellátását a kétoldali betáplálás jelentené, Zalacséb vagy Boncodfölde
felõl. A kétoldali betápláláshoz el kell végezni a rendszer hidraulikai és vízminõségi vizsgálatokat.
Zalaszentgyörgy meglévõ vízellátó-hálózatát és az új beépítési területek
javasolt
körvezetékes hálózatainak nyomvonalait a K-1. számú rajzon adtuk meg.
CSATORNÁZÁS
Zalaszentgyörgyön a csatornázás elválasztott rendszerben került kialakításra.
A szennyvízcsatorna-hálózat gravitációs csatornaként valósult meg, míg a csapadékvíz-elvezetés
általában nyíltárkos, és kis mértékben felszínközeli zárt formában került kialakításra. A z
árokrendszerek befogadói a település mélyvonulataiban kialakult patakok, melyek a Zala folyóba
gravitálnak.
SZENNYVÍZELVEZETÉS
(K-02 tervlap)
Zalaszentgyörgy községben, mint már jeleztük elválasztott rendszerû csatornahálózat épült
ki.
A település szennyvízcsatorna-hálózata vegyes, gravitációs és vízgyûjtõterületeket összekötõ
nyomott rendszerben valósult meg.
A községben két nagyobb vízgyûjtõterület létesült.
Az 1. számú átemelõ a sportpályánál a tûzoltószertár mögött létesült, és fogadja az 1-0-0
gravitációs rendszer - Petõfi S., Ady E. utcák, és a Kossuth út egy részének szennyvizeit. Az
összegyûjtött szennyvizek az átemelõbõl NÁ 100 mm-es nyomóvezetéken a 2-0-0 rendszerbe
Kossuth út, Béke utcai csomópontnál kerülnek.
A 2-0-0 fõgyûjtõ gyûjti össze a település gravitációs csatornáin keresztül a további
szennyvizeket és szállítja a 2. számú központi átemelõbe.
Az Ady E. utca végén egy „kis” átemelõ üzemel, mely 10 ingatlan gravitációs csatornája által
összegyûjtött szennyvizeit nyomja át az Ady E. utca másik vízgyûjtõjébe.
A 2. számú központi regionális átemelõ NÁ 150 mm-es nyomóvezetéken a regionális
rendszerbe nyomja a szennyvizeket.
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A regionális szennyvíz-nyomóvezetéken keresztül a szennyvizek Zalaegerszeg központi
szennyvíztisztító-telepére kerülnek, ahol a szennyvíztisztítás megoldásra kerül.
Zalaszentgyörgyön a gravitációs csatornahálózat DN 200 mm-es átmérõjû KG-PVC
csövekbõl épült ki. A gravitációs csatornahálózat kiegészítéseként a már említett átemelõk és
nyomóvezetékek kiépítésével kerül a regionális rendszerbe a szennyvíz.
Zalaszentgyörgy község jelenlegi szennyvízmennyisége: 30,0 – 40,0 m3/d
A beépítés fejlesztések utáni távlati szennyvízmennyiség a vízfogyasztások alapján:
Lakóterületek szennyvízmennyisége:
30,0 m3/d
Településközpont szennyvízmennyisége:
5,0 m3/d
Gazd-, kereskedelmi terület szennyvízmennyisége:
15,0 m3/d
Napi átlagos szennyvízmennyiség:
50,0 m3/d
A település távlati várható becsült szennyvízmennyisége: 80,0 – 90,0 m3/d
A jelenlegi beépítéshez hasonlóan az új beépítési területeken is gravitációs DN 200 mmes KG-PVC szennyvízcsatorna-hálózatot javaslunk kialakítani.
A lakóterületi fejlesztéseknél gravitációs csatornákat alakítottunk ki. A DN 200 mm-es
csatornákkal összegyûjtött szennyvizeket közvetlenül gravitációsan a meglévõ rendszerre kell
rákötni.
A település meglévõ szennyvízcsatorna-hálózatát és az új beépítésekhez a javasolt
szennyvízcsatornák kialakítását a K-2. sz. rajzon ábrázoltunk.
CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS
(K-04 tervlap)
Zalaszentgyörgy település a Zala folyó bal parti települése. Az árvízvédelmi vonal az új
vasútvonal mentén húzódik. A közuthálózat bevédettnek tekinthetõ.
Zalaszentgyörgy községben nincs kiépített zárt csapadékelvezet• rendszer. A felszíni vizek
részben az ingatlanokon “természetes módon elszikkadnak”, részben az út menti árkokban
kerülnek levezetésre, melyek befogadói atelepülés kisvízfolyásai, patakjai. A patakok befogadója a
Zala folyó.
Az út menti árkok többsége burkolatlan általában vegyes funkciójú. A Kossuth Lajos utcában,
a közút mentén több helyen burkolt árok található. A Kossuth úton az önkormányzat elõtt már
megkezdõdött a felszínközeli csapadékvízelvezetés kialakítása.
A település beépítés-fejlesztéseinél a zárt a felszinközeli és a nyílt árokrendszer javasolható.
Itt megemlítenénk, hogy a település központjában a városiasadás érdekében a már
megkezdõdött a zárt csapadékvízelvezetést javasoljuk szorgalmazni.
A vízelvezetõ rendszer természetes befogadói a Mici és a Szélvízi patakok, melynek
karbantartása és rendezése elsõdleges a csapadékvízelvezetés érdekében.
A Szélvízi patakon tájba illõ tározó létesült.
Az utak leburkolását csak vízelvezetéssel együtt szabad engedélyezni.
Az új beépítéseknél az ingatlanokon épült házak tetõfelületén összegyülekezõ
csapadékvizeket csapadékvíz-tározókban javasoljuk felfogni, és annak vízét locsolásra
felhasználni.
A településközpontban és a gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató, és intézmény-területeken a
zárt, felszínközeli csapadékcsatornázás az indokolt, de itt is célszerû alkalmazni a csapadékvíz
tározását, és annak újrafelhasználását.
A településre egységes vízrendezési szakági tervet javaslunk készítetni, figyelembe véve a
településrendezési terv csapadék-vízelvezetésre tett javaslatait.
Zalaszentgyörgy javasolt felszínközeli csatornáinak nyomvonalait a K-3. számú rajzon
adtuk meg.
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GÁZELLÁTÁS
(K-05 tervlap)
Zalaszentgyörgy község lakossági és kommunális (közintézményi) ipari fogyasztóinak
h•ellátása alapvet•en földgáz felhasználásával történik.
A település középnyomású hálózatát a KÖGÁZ Rt. üzemelteti.
A településen szinte teljes mértékben kiépült a gázhálózat.
Zalalszentgyörgyre DN 150 mm-es acél nagy-középnyomású vezetéken érkezik a gáz FelsõBagod felõl a község nyomásszabályozójához. A nagy-középnyomású vezeték továbbhalad a Zala
völgyében, a jobb parti ártérben nyugati írányba ellátva Kávást, Salomvárat, Keménfát,
Zalacsébet és Zalalövõt.
A községben középnyomású (p=4,0 bar) elosztóhálózat üzemel.
Az elosztóhálózat gerincvezetéke DN 63 mm-es átmérõvel a nyomásszabályozótól indul a
Kossuth utca nyomvonalán az Arany J. utcáig, majd az Arany J. utcától DN 40 mm-es az Ady E.
utcáig. A gerincvezeték az Ady E. utcában folytatódik tovább az utca végéig DN 40 mm-es
átmérõvel.
A DN 63 mm-es gerincvezetékrõl lecsatlakozó elosztó-hálózat DN 32 mm-es.
Az ismertetett közcsõhálózatról kerültek kiépítésre a lakossági és közületi fogyasztók
csatlakozó vezetékei.
Az ingatlanokon belül egyedi nyomásszabályozókon keresztül történik a gázellátás.
Az új beépítések várható becsült többlet gázigényei a következõk:
Lakóterületek gázigénye:
75,0 gnm3/h
Településközpont gázigénye:
10,0 gnm3/h
Gazd-, kereskedelmi terület becsült gázigénye:
100,0 gnm3/h
Gázigény összesen:
190,0 gnm3/h
A lakóterületi beépítések gázellátásánál a meglévõ Ady E. utcai DN 40 mm-es, és a
Petõfi S. Utcai DN 32 mm-es hálózatok továbbfejlesztését javasoljuk DN 40 mm-es illetve
DN 32 mm-es PE vezetékekkel. Itt megjegyezzük, hogy a biztonságos és gazdaságos ellátás
érdekében a Ady E. utcai DN 40 mm-es, és a Petõfi S. utcai DN 32 mm-es hálózatokat
körvezetékesrejavasoljuk kialakítani.
A középnyomású vezetékék védõövezete 3-3 m.
A települést keletrõl külterületen érinti, illetve húzódik keresztül a már ismertetett, az ellátást
biztosító DN 150 mm-es nagy-középnyomású gázvezeték.
A nagynyomású gázvezeték védõtávolsága 5-5 m.
A település meglévõ és javasolt gázellátó hálózatait a K-4. sz. rajz tartalmazza.

VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS
(K-03 tervlap)
Zalaszentgyörgy községben a villamosenergia-ellátás kis és középfeszültségû hálózatai
légvezetékes formában épültek ki.
A település villamosenergia-ellátása 100%-osnak tekinthetõ. A középfeszültségû hálózatok a
település északi részen húzódnak a Zalaegerszegi 120/20 kV-os al-állomástól kiindulva. A
település ellátása a Zalaegerszeg-Zalalövõ 20 kV-os légvezetékérõl történik 20 kV-os
lecsatlakozásokkal.
Az oszloptranszformátorok általában úgy kerültek kialakításra, hogy 400 kVA-es
teljesítményû transzformátor-bõvítés megoldható legyen.
A közvilágítás a közlekedési csomópontoknál megoldott, viszont a többi területen
minimálisnak tekinthetõ.
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A meglév• transzformátor állomások a jelenlegi energiaigényeket kisfeszültség•
szabadvezetékes hálózatokról elégítik ki. A legujabb fejlesztés a község nyugati részén történt.
A település várható becsült többlet egyidejû villamosenergia-igénye - lakóterületen 3,3 kVA,
ipar, kereskedelem, gazdasági területeken 50 kVA fajlagos igény mellett - a következõ:
Lakóterületek energiaigénye:
250,0 kVA
Településközpont energiaigénye:
50,0 kVA
Gazd-, kereskedelmi szolgáltató terület energiaigénye:
850,0 kVA
Becsült többlet villamosenergia-igény összesen:
1150,0 kVA
A község beépítésfejlesztésénél várhatóan új 20 kV-os leágazásokat, egy lakó-, és egy
gazdasági területi transzformátor állomás telepítése, valamint a kisfeszültség• hálózat kiépítése
szükséges. A gazdasági területnél javasoljuk továbbá a meglévõ transzformátor-állomás
felbõvítését is, amikor tisztázódik az engedélyezési tervek során a konkrét energia-igény.
A kisfeszültségü hálózat kialakitásánál a lakóterületeknél a földkábeles hálózat alkalmazása
is javasolható. A településen fõleg a Kossuth utcában több helyen az ingatlanon belül került
kialakításra a légvezetékes hálózat. Ezeket korszerúsítés esetén földkábeles kialakítással
közterületre javasoljuk kihelyezni.
A település északi oldalán húzódó 20 kV-os légvezetékek érintik a tervezett lakóterületet.
A helykihasználás , közterületkialakítás érdekében javasoljuk a két 20 kV-os légvezetéket egy
oszlopsorra kiváltani, illetve a lakóterület közterületén földkábelben átvezetni.
A település meglévõ és javasolt középfeszültségû hálózatát, valamint az üzemelõ
transzformátorokat és javasolt transzformátor-állomás elvi elhelyezését a K-5. sz. rajzon
ábrázoltuk
HÍRKÖZLÉS
Zalaszentgyörgy térségében a vezetékes távközlési ellátást jelenleg a MATÁV Rt. biztosítja.
A település 92-es körzetszámon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó
hálózathoz. A meglevõ hálózat továbbépítése mûszaki hátteret biztosít az új tervezési terület
vezetékes távközlési ellátására.
A távközlés hálózata mûszaki megjelenésében bár közmûjellegû, a szolgáltatás azonban
alanyi jogú. Az igények kielégítése alanyi jogon, egyénileg kötött szerzõdések segítségével
történik. Az igénybejelentés alapján a szolgáltató az igények kielégítéséhez szükséges
hálózatfejlesztést saját beruházásként valósítja meg.
A távközlési ellátottságot a tervezési terület térségében is, így a tervezési területen is
lényegesen növelheti a mobiltelefonok használata. Ennek szabad kereskedelmi forgalma és
mûszaki területi korlátja nincs, így igényhez igazodóan korlátlanul használható.
Zalaszentgyörgyön valamennyi vezeték nélküli táv- és hírközlési szolgáltató (T-Mobile,
Pannon GSM, Vodafone) megfelelõ vételi lehetõséget tud biztosítani.
A telefonhálózat fejlesztése az elmúlt idõszakban megtörtént. A telefonhálózat a többi közmûhez
hasonlóan a településen, illetve az új tervezési területeket határoló utcákban kiépült.A település
várható vonaligénye a következõ:
Lakóterületek:
60-70 fõvonal
Településközpont:
10-15 fõvonal
Gazdasági, kereskedelmi területek:
10-15 fõvonal
A telefonhálózatot az új lakóterületen földkábeles formában javasoljuk kiépíteni. A
településen fõleg a Kossuth utcában több helyen az ingatlanon belül került kialakításra a
hírközlés légvezetékes hálózata. Ezeket korszerúsítés esetén a kisfeszültségû villamosenergiaellátó légvezetékes hálózatához hasonlóan földkábeles kialakítással közterületre javasoljuk
áthelyezni.
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11. A település térségi szerepe
a. Zalaszentgyörgy elhelyezkedése és szerepe
Zalaszentgyörgy a Nyugat-Dunántúli Régióhoz tartozó Zala megye északi részén,
Zalaegerszegtõl nyugatra 12 km-re fekszik a Zala folyó bal partján. A faluból a Zala-folyón
átvezetõ hídon keresztül Káváson és Boncodföldjén át Teskándre és Zalaegerszegre lehet eljutni,
a falun átvezetõ úton a 76-os és 86-os utat lehet elérni. Zalaszentgyörgyi vasútállomásról
Zalaegerszegre és Zalalövõre juthatunk közvetlenül. Szentgyörgy szerencsésnek mondhatja
magát, mivel könnyen megközelíthetõ és gyorsan elérhetõ helyen fekszik, közel a
megyeközponthoz. A falu térségi feladatokat nem lát el.
Térségi kapcsolatok ( a V-01/b tervlap):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fõváros:
Megyeközpont:
Körjegyzõség:
Munkalehetõség:
Óvoda:
Általános Iskola:
Középiskola:
Egészégügyi ellátás:
Vasútállomás:

Budapest
Zalaegerszeg
Zalaszentgyörgy
Zalaegerszeg
Zalaszentgyörgy
Bagod
Zalaegerszeg
Zalaegerszeg
Zalaszentgyörgy

242 km
12 km
helyben
12 km
helyben
5 km
12 km
12 km
helyben

A szomszédos települések:

Kávás
1 km
Boncodfölde
3 km
Bagod
5 km
Hagyárosbörönd
7 km
Vaspör
12 km
Zalacséb
4 km
Salomvár
5 km
Zalaszentgyörgynek ezek közül funkcionális kapcsolata elsõsorban Kávással és Bagoddal van.
A szomszédos települések fejlesztési elképzelései, melyek érintik Zalaszentgyörgyöt:
1. Bagod – Zalaszentgyörgy – Zalacséb – Zalalövõ településeket elkerülõ út kiépítése
Ezekhez kapcsolódnak a tervezett zalaszentgyörgyi megoldások.

b. Országos Területrendezési Terv
(V-01/b tervlap)
Az Országos Területrendezési Terv Zalaszentgyörgy külterületét mezõgazdasági térségbe sorolja.
Annak ellenére, hogy most a közigazgatási terület cca. 40 %-a erdõ, ami várhatóan hosszútávon
is megmarad.
A Terv országos infrastruktúra hálózatai a falu közigazgatási területét nem érintik, meglévõ és
tervezett egyedi építmények a település közigazgatási területén nem találhatók.
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c. Nyugat-Dunántúli Régió
A Nyugat-Dunántúli Régió Akcióterve illeszkedik a NFT Regionális Operatív Programjához
(ROP). A régió területfejlesztési stratégiai programjában a fejlesztési célok a következõk:
1. Kimagasló minõségû települési és természeti élettér kialakítása
1. Településmegújítási akciók támogatása
2. Aprófalvas térségek szennyvízkezelésének megoldása
2. Emberi erõforrás fejlesztése, személyes és közösségi cselekvõképesség növelése (társ.
kohézió)
1. Modern szakképzési, felsõoktatási és K+F intézményhálózat létrehozása
2. Hátrányos helyzetû rétegek reintegrációja
3. Innovatív közösségi és civil kezdeményezések támogatása
3. Helyi adottságok hasznosítása, kiemelt gazdasági ágazatok versenyképességének növelése
(gazdasági kohézió)
1. Helyi adottságok hasznosítása elsõsorban a turisztikai ágazatban
2. Kihasználatlan barnamezõs területek újrahasznosítása
4. Közlekedési és információ-technológiai elérhetõség fejlesztése (társadalmi-gazdasági kohézió)
1. Iparterületekhez, logisztikai központokhoz kapcsolódó útszakaszok korszerûsítése
2. Belsõ periférikus térségek közúti kapcsolatának fejlesztése
3. Helyi és helyközi tömegközlekedés összehangolt fejlesztése
A fent említett fejlesztési célok közül többhöz kapcsolódhatna Zalaszentgyörgy:
1.1. Településmegújítási akciók támogatása:
• Zalaszentgyörgyi településközpont arculatának megújítása az itt lévõ hagyományok
alapján.
2.3. Innovatív közösségi és civil kezdeményezések támogatása:
• Helyi közösségépítés
2.1. Helyi adottságok hasznosítása elsõsorban a turisztikai ágazatban:
• Szállás és vendéglátóhelyek kialakítása
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b. Zala megye
(V-01/c tervlap)
Zala megye területrendezési terve párhuzamosan készült Zalaszentgyörgy településrendezési
terveivel.
Zalaszentgyörgyöt a terv a megyeszékhely vonzáskörzetében lévõnek, azaz Zalaegerszeg
agglomerációs településének, emelt szintû falusi központnak tartja.
A Megyei Területrendezési Terv Zalaszentgyörgy külterületét nagyjából egyenlõ arányban
külterjes és belterjes mezõgazdasági térségként, valamint erdõként tartja számon. Beépített
lakóterületei hagyományos vidéki települési térségek.
Sem a Szentgyörgyi-, sem a Zélpusztai-tó nem szerepel a szerkezeti tervlapon.
Kulturális örökségvédelmi övezet által érintett terület Zalaszentgyörgy. Vélhetõen a Szent
György templomra és a Zélpusztai kápolnára való tekintettel. A templomot azonban külön mint
építészeti emléket nem említi a terv. Ezt esetleg meg lehetne vizsgálni.
Térség jelentõs infrastruktúrális fejlesztése a Zalaegerszeg – Zalalõvõ elkerülõ út építése.
Jelenlegi terv szerint ez éppen csak érintené Zalaszentgyörgy külterületét az északi részen.
Egyeztetéseink szerint azonban a több változat közül az a nyomvonal a legvalószínûbb, amely a
belterülethez közelebb, a falu és Zélpuszta között halad.
Szélerõmû telepítésére nem hasznosítható terület.

Az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek által érintett területek:
Zalaszentgyörgy területét érintõ megyei övezetek:
-

Ökológiai zöldfolyosó övezete

A-05/a tervlap

Ökológiai zöldfolyosó övezetében 8,2 ha fejlesztési területet jelöltünk ki, mely az övezet
összterületének 4,66 %-a. A tervezési területet a Balatoni Nemzeti Park Igazgatósággal
egyeztettük, kifogást nem emeltek.
-

Természeti terület övezete

A-05/a tervlap

Természeti terület övezete a Zala folyó menti sáv, melyben beépítésre szánt területet
nem terveztünk.
-

Tájképvédelmi terület övezete

A-05/c tervlap

Tájképvédelmi terület övezetében 12,306 ha fejlesztési területet jelöltünk ki, mely az
övezet összterületének 3,92%-a. A területre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzatban
elõírásokat tettünk a tájkép védelméért. Ez vonatkozik tömegformálásra,
anyaghasználatra, homlokzatkialakításra.
-

Felszíni vizek vízminõség-védelmi vízgyûjtõ terület övezete

A-05/d tervlap

Felszíni vizek vízminõség-védelmi vízgyûjtõ terület övezete Zalaszentgyörgy teljes
közigazgatási területére kiterjed. Nem terveztünk felszíni vizeket veszélyeztetõ
szennyezõ forrásokat.
-

Hullámtér és nyílt ártér övezete

A-05/b tervlap

Hullámtér és nyílt ártér övezete a Zala folyó menti sáv, melyben beépítésre szánt
területet nem terveztünk.
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Vízerróziónak kitett terület övezete

Budapest

A-05/e tervlap

Vízerróziónak kitett terület övezetében 14,4 ha fejlesztési területet jelöltünk ki, mely az
övezet összterületének 3,6 %-a. Az érintett területen lejtésirányra merõleges
utcahálózatot alakítottunk ki. A Helyi Építési Szabályzatban a következõket írtuk elõ:
„A lejtésiránnyal párhuzamos utcákban energiatörõ berendezéseket kell tervezni
engedélyezési tervek készítésénél. Errózióra hajlamos területeken a külvizeket övárok
hálózattal kell biztosítani a szakági tervek során.”
-

Kulturális örökségvédelem területei övezete
Kulturális örökségvédelem területei övezete által érintett település Zalaszentgyörgy,
mivel a Szent György katolikus templom és a Zél-pusztai kápolna országosan védett
mûemlékek, melyek beépítésre kerültek a dokumentációba.

-

Fontos, érzékeny természeti terület (megyei javaslat) övezete

A-05/f tervlap

Fontos, érzékeny természeti terület (megyei javaslat) övezete a Zala folyó menti sávot
érinti, melyben beépítésre szánt területet nem jelöltünk ki.

Zalaszentgyörgy területét nem érinti:
-

Térségi hulladéklerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete

-

Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete

-

Rendszeresen belvízjárta terület övezete

-

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõség-védelmi terület által érintett település

-

Csúszásveszélyes terület övezete

-

Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezete

-

Védett természeti terület övezete
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e. Zalaegerszeg statisztikai térség
Jellemzõk:
− Vállalkozások szempontjából a Nyugat –Dunántúli
Régió átlagánál egyértelmûen, de mérsékelten
kedvezõbb jellemzõkkel találkozunk, jellemzõ a
szolgáltatási dominancia, de a külföldi tõke
jelenléte jóval mérsékeltebb.
−

−

−

−

−

ZALA MEGYE FELÚJÍTOTT
TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI ÉS
KÖZÉPTÁVÚ PROGRAMJA

Szinte
mindegyik
turisztikai
szempontból
kedvezõtlen, átlag alatti értékekkel jellemezhetõ
kistérség, noha Zalaegerszeg a kereskedelmi
tényezõk tekintetében átlagos.
Foglalkoztatottság
és
jövedelmi
helyzet
szempontjából elsõdlegesen a diplomások, vezetõ
beosztásúak és a szolgáltatási ágazat súlya miatt
beszélhetünk kedvezõ adottságokról, a jövedelmi
és adózási jelzõszámok csak átlag körüliek.
Munkanélküliséget tekintve viszonylag kedvezõ
struktúra jellemzõ, de magas a pályakezdõk
aránya.
Oktatási infrastruktúra szempontjából kifejezetten
kedvezõtlenek a jellemzõk, az iskolák zsúfoltak és
kedvezõtlen a felszereltségük.
Az egészségügyi ellátás a jó infrastruktúra
jellemzõ, ám viszonylag kevés a háziorvos

−

Általános jóléti mutatók tekintetében a kistérség
kedvezõ mutatókkal, fejlett szolgáltató szektorral
rendelkezik.
(Nyugat-Dunántúli Kistérségek Sajátosságai, Nyugat-Magyarországi Tudományos Intézet Gyõr,
2005.)
PYLON Kft.

A térség Kistérségi Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Programja 2004-ben készült el a
statisztikai térségben mûködõ társulások közremûködésével:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Észak-Zalai Területfejlesztés Önkormányzati Társulás
Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás
Közép-Zalai Területfejlesztési Társulás
Válicka-völgye Területfejlesztési Társulás
Göcsej Térsége
Salomvár-Zalaháshágy-Zalalövõ és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

A program átfogó célja:
1. A térség lakosságnak életminõség javítása
2. Az EU átlaghoz viszonyított jövedelmi különbségek mérséklése
Specifikus célok:
1. Gazdasági versenyképesség javítása a gazdaság minden területén
2. A humán erõforrások hatékony hasznosítása, jobb kihasználása, fejlesztése
3. Környezeti állapot javítása illetve az erõforrások fenntartható használata
4. Kiegyensúlyozott regionális fejlõdés, regionális kapcsolatok erõsítése, helyi potenciál
erõsítése a felzárkózás érdekében
5. A vidék felzárkózásának elõsegítése
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6. Szociális ellátórendszer igény szerinti fejlesztése, szociális és más területeken az
esélyegyenlõség javítása
7. Az aktív korú népesség foglalkoztatásának, munkavégzésének javítása
Az egyes célkitûzések kapcsolódnak a nemzeti szintû programokhoz (NFT operatív programjaihoz.)
A ZALAEGERSZEGI STATISZTIKAI TÉRSÉG PRIORITÁSAI, melyek Zalaszentgyörgyre is
vonatkoznak:
2.2. A kistérségi erõforrásokra épülõ diverzifikált helyi gazdaság kialakítása, a gazdasági
potenciál erõsítése
•
A hozzáadott érték növelésével lehet piacképesebb, jövedelmezõbb termékeket elõállítani
és a mezõgazdaságban foglalkoztatottakat megtartani.
• A helyi speciális, tájjellegû, hagyományosan a térséghez kötõdõ termékek elõállításának
támogatása, piacon való megjelenése, hozzájárulhat a térség ismertebbé tételéhez és a
foglalkoztatás bõvítéséhez.
• Termékfejlesztés és turisztikai szolgáltatás fejlesztése
• Szaktudás biztosítása képzéssel, tapasztalat cserével tanfolyamok, továbbképzések
folyamatos informálás biztosítása.
• A tematikus ajánlatok (határmenti kerékpárút), bakancsos turizmus, vadász turizmus)
indokolt beillesztésével.
• Minõségi vendéglátó szolgáltatások létrehozása, minõség javító beruházások támogatása
• Turisztikai marketing tevékenység támogatása
• Turizmus intézményeinek, civil szervezeteinek létrehozása támogatása. Turisztikai
szakmai szervezet és intézmény kialakítása fejlesztése beruházással, mûködési
támogatással
• Vállalkozók beruházásainak támogatása
• Vállalkozásokat segítõ szolgáltatások kifejlesztése
• Magyar befektetõk helyzetbe hozása, támogatása
2.3. Vidéki infrastruktúra fejlesztése, a környezeti fenntarthatóság
figyelembe vételével. Térségi összeköttetések javítása
• Térségi kerékpárút, mellékút hálózat fejlesztése
• Vasúti közlekedés feltételeinek javítása
Ökológikus vízgazdálkodás kialakítása
• Felszíni és felszínalatti vízbázisok védelme, fenntartható hasznosítása
• Ökológikus ár- és belvízvédelem kialakítása
• A Zala és vízfolyásai revitalizációja

feltételeinek

2.4. Humán erõforrás fejlesztése és innovatív közösségi kezdeményezések
•
•
•

•

A térségen kívül továbbtanulók támogatása, megtartása a térségben letelepedési támogatásokkal
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK ELINDÍTÁSA,
ÖNSZERVEZÕDÕ CSOPORTOK, CIVILEK, IFJÚSÁGI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA.

Innovációs bázis kialakítása a helyi fejlesztési tervek megvalósítására.
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2.5. Falufejlesztés és –megújítás, a lakosság megtartóerejének növelése, társadalmi
kohézió erõsítése
Az épített környezet számára a megfelelõ gazdasági és humán szerep megtalálása
• Új funkciók megkeresése vagy a régi visszaállítása a meglévõ épületek esetében
• Épületkarakter megõrzése
• Közösségi épületek átalakítása
• Elhagyott elsõsorban mezõgazdasági infrastruktúrák revitalizációja
Gazdálkodási, néprajzi hagyományok felelevenítése, falu-, városfejlesztés, megújítás
• Falufejlesztés, falukép rehabilitáció, helyi védelem alá helyezés, településrendezési tervek,
megvalósíthatósági tanulmánytervek elkészítése, a beruházások megvalósítása
• Épületkataszter elkészítése, funkciók megtalálása a kihasználtság javítására, mûködtetés
segítése
• Pihenési, szórakozási lehetõségek megteremtése, a közösségi létesítmények kialakítása,
fejlesztése
• Lakosság informálásának szervezetten, kommunikációs csatornákon való megoldása
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12. Zalaszentgyörgy társadalmi összetételének és helyzetének
vizsgálata
a. Demográfiai jellemzõk
Zalaszentgyörgy lakossága 1870 és 1920 között dinamikusan, 216 fõvel nõtt, majd ezt követõen
1990-ig lassú ütemben csökkent. A népesség száma ekkor volt minimális, 358 fõ, majd ezt
követõen ismét növekedett, a Zalaegerszegrõl kiköltözõk számának jelentõs, valamint a
természetes szaporodás mérsékelt emelkedése folytán.

1870-2001
600

Lakónépesség

500
400
300
200
100

2001

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1930

1920

1910

1900

1890

1880

0

1870

560

1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1941
1949
1960
1970
1980
1990
2001

Lakónépesség
fõ
312
367
389
468
512
528
523
516
500
501
462
427
358
407

Év

Zala- Megyei
ZalaZala
szent- közs. egerszeg megye
györgy

Zala- Megyei
ZalaZala
szent- közs. egerszeg megye
györgy

Migráció 1970-1980

-14%

-10%

+19%

+1%

Term. Szaporodás ill.
fogyás 1970-1980

+7%

-1%

+9%

+3%

Migráció 1980-1990

-14%

-7%

+4%

-2%

Term. Szaporodás ill.
fogyás 1980-1990

-3%

-5%

+3%

-2%

Migráció 1990-2001 +16%

+4%

-0,1%

+2%

Term. Szaporodás ill.
fogyás 1990-2001

+4%

-8%

-2%

-5%
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A lakosság életkor szerinti megosztása 2001-ben:
KSH adatok

Népesség korcsoport szerinti eloszlása
kor

Nõ

kor

85-x

7

85-x

-

80-84

4

80-84

4

75-79

5

75-79

6

70-74

13

70-74

4

65-69

15

65-69

10

60-64

10

60-64

4

55-59

8

55-59

12

50-54

13

50-54

14

45-49

16

45-49

21

40-44

16

40-44

11

35-39

9

35-39

13

30-34

13

30-34

7

25-29

24

25-29

18

20-24

12

20-24

16

15-19

13

15-19

11

10-14

8

10-14

10

5-9

13

5-9

11

0-4

13

0-4

17

össz:.

212

össz.

189

nõk

férfiak

Férfi

A település demográfiai mutatóit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a településen az utóbbi
évtizedben – ellentétben az ország falvaival – növekedett a lakosság létszáma.
A természetes szaporodás a 1970 és 1990 között a megyei tendenciáknak megfelelõen
változott, azonban 1990 óta a megyei tendenciától eltérõen pozitív, ami azt jelenti, hogy a faluban
megindultak az elöregedést kiegyensúlyozó folyamatok.
A vándorlási egyenleg jelenleg pozitív (+16%), a megye többi községéhez képest kiugróan
magas (4%), míg Zalaegerszegen a közelmúltban vált negatívvá, tehát itt is megkezdõdött a
lakosság kitelepülése a megyeszékhelyrõl a környezõ községekbe.
2001-ben a 15 év alattiak aránya Zalaszentgyörgyön 17,9 %, míg a kistérségben 15,6 %. Ezzel
párhuzamosan a 60 év felettiek aránya a faluban 20,5 %, mely megfelel a kistérségi átlagnak (20
%). Tehát a község népessége a fiatal generáció magasabb népességének köszönhetõen kevésbé
elöregedõ, mint a környezõ településeken.
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b. Humán erõforrások
Zalaszentgyörgyön jelenleg nem mûködik általános iskola, a gyermekek Bagodba járnak át,
középfokú oktatási intézményekkel legközelebb Zalaegerszeg rendelkezik. Munkalehetõség
Zalaegerszegen, Bagodon és Körmenden található, ennek köszönhetõen nem számottevõ a
munkanélküliség a faluban.
Zalaszentgyörgy

Megyei
községek

Zalaegerszeg

Zala megye

15-x évesek elvégezték az ált. isk. 8 osztályát

89,7%

81,8%

92,9%

87,5%

18-x évesek érettségiztek

28,3%

20,9%

44,8%

33,6%

25-x évesek diplomáztak

5,8%

4,8%

15,1%

10,1%

A 15 évnél idõsebb lakosság mintegy 90%-a része végezte el az általános iskola 8 osztályát, a 18
évesnél idõsebbek 28 %-a rendelkezik érettségivel, és a 25 éven felüliek 6 %-a szerzett fõiskolai
vagy egyetemi végzettséget. Ezek az adatok lényegesen kedvezõtlenebb képet mutatnak, mint
akár a megyei, akár a kistérségi átlag, viszont a megye községeinek átlagánál némiképp
kedvezõbb.
Foglalkoztatott lakónépesség 164 fõ, az összlakosság 40,9 %-a. Magasabb a megyei átlagnál, ami
31%. A 164 fõbõl 40 fõ dolgozik helyben (24 %), többségük férfi (25 fõ) illetve 30 és 50 év közötti.
124-en (76 %) ingáznak, nagy részük Zalaegerszegen, Bagodon és Körmenden dolgozik. Jelentõs
foglalkoztató a zalalövõi Lövõnyomda. Tehát a helyi munkalehetõség ellenére is a dolgozók
háromnegyede, különösen magas arányban a 15 és 30 év közötti népesség jár el más településre
dolgozni.
Regisztrált munkanélküliek száma Zalaszentgyörgyön 2001-ben 13 fõ. 2005-ben 20 fõ szerepelt
a nyilvántartásban. Nyaranta a mezõgazdasági idénymunkáknak köszönhetõen csökken a
számuk.
A népesség gazdasági aktivitás szerinti összetételét mutatja be a következõ grafikon.

Eltartott
26%

Inaktív keresõ
29%

Foglakoztatott
42%

Munkanélküli
3%

Foglalkoztatott Munkanélküli
összesen
164
13
férfi
95
8
nõ
69
5
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Gazdasági aktivitás nemenkénti eloszlása
180
160
140
120
100

nõ

80

férfi

60
40
20
0
Foglalkoztatott

Munkanélküli

Inaktív keresõ

Eltartott

Az aktív dolgozó népességben a férfiak, míg az inaktív keresõk csoportjában a nõk aránya
magasabb. Ez megfelel az országos tendenciáknak.
A Zalaegerszegen megszûnõ munkahelyek természetesen növelik a munkanélküliséget a
környék falvaiban is.

c. Szociális ellátás, szociálpolitika
Önkormányzati szolgáltatások, intézmények:
Egészségügyi ellátás
– házi orvos rendel a faluban, aki egyben gyerekorvos is.
– Szakorvos csak Zalaegerszegen rendel, fogorvos azonban van a településen.
– Kórház legközelebb Zalaegerszegen mûködik, szakorvosi ellátásban többnyire itt
részesülhetnek a Zalaegerszeg agglomerációhoz tartozó települések lakói.
– A körzeti gyógyszertár megszûnése óta a gyógyszerellátást az orvos saját rendelõjében
tartott készletrõl, „kézipatikából” biztosítja.
Oktatási intézmények
– Bölcsöde legközelebb Zalaegerszegen mûködik.
– A faluban 30 férõhelyes óvoda van, 26-30 kisgyermekkel foglalkoznak, a
zalaszentgyörgyiek mellett kávási sõt néhány zalalövõi gyerekekkel. Az óvoda hosszútávon
a jelenlegi helyen marad, noha fõút mellett helyezkedik el.
– Zalaszentgyörgyön általános iskola nincs, 6-8 gyerek jár a faluból a Bagodi Általános
Iskolába. A környéken még Zalalövõn és Salomváron található általános iskola.
– Középiskolák Zalaegerszegen, Szombathelyen és Keszthelyen találhatók, de a térségbõl a
fiatalok továbbtanulás szempontjából a Zalaegerszegi iskolákat részesítik elõnyben.
Anya- és Gyermekvédelmi szolgálatnak az Egészségház biztosít helyet. A kisgyermekes és a
veszélyeztetett családokhoz a védõnõk rendszeresen kijárnak.
Nyugdíjas klub 2005. december óta mûködik. A Kultúrházban havonta egyszer vasárnapi
napon programot szerveznek (karácsony várás, tollfosztás, stb.).
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Falugondnoki szolgálat jelenleg nem mûködik a településen, de az önkormányzat tervezi a
szolgálat szervezését, mellyel a lakosság közszolgáltatások színvonalát kívánják emelni.
A falugazdász körzeti feladatokat lát el, 2 hetente tart fogadóórát a községben, melynek során
tartja a kapcsolatot a helyi õstermelõkkel, mezõgazdasági vállalkozókkal.
Posta a Takarékszövetkezet épületében, majd a Hivatal épületében mûködött, 2004-ben –
mint más kistelepülésen - megszüntették.

d. Vallás, kisebbségek
A lakosság döntõ többsége római katolikus vallású, néhány református, evangélikus lakos él a
településen.
A falu határában álló templomot körülvevõ szép régi temetõ számára 1998-ban ravatalozót
építettek.
Népesség vallás szerinti megoszlása
római katolikus
görög katolikus
református
evangélikus
nem tartozik felekezethez
nincs válasz

Római
Görög
katolikus katolikus Református Evangélikus
350
1
3
5

Nem tartozik
felekezethez
7

Nincs válasz
35

Zalaszentgyörgy lakossága a 2001 évi népszámlálás adatai alapján egyöntetûen magyar, a
kisebbséget és a nemzetiséget egyaránt mindössze 1-1 fõ jelenti.

e. Közélet, tájékoztatás, civil szervezetek
Zalaszentgyörgy intenzív közélettel bír. Az óvodásoktól a felnõtt lakosságig mindenki számára
megrendezésre kerülnek olyan rendezvények, ahol az aktuális korosztály és/vagy minden
korosztály megtalálja a maga szórakozási, kikapcsolódási lehetõségeit. Fontos megemlíteni, hogy
lakosság a szervezésbõl is aktívan veszi ki a részét. A zalaszentgyörgyiek nagy része elégedett a
helyi önkormányzat tájékoztatásaival, amely a falu közügyeivel foglalkozik. A kulturális
rendezvények színhelye általában a kultúrház, ám a sportpályán, a templomban, az óvodában,
stb. is szerveznek rendezvényeket. A rendezvények közül számottevõek az óvodások anyák napi
és évzáró ünnepsége, a karácsonyi koncert a templomban, a búcsú, a szüreti felvonulás és a
nyugdíjasok ünnepsége.
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A faluban található civil szervezetek:
•
–

Vagyonvédelmi és Bûnmegelõzési Egyesület
Székhelye: Kossuth u. 99.

•
–
–
–
–
–

Sportegyesület
Székhelye: Kossuth u. 4.
Alapítás éve: 1923
Újjáalapítás éve: 1965.
Létszáma: 112 fõ (labdarúgás: megyei osztály 16 fõ, ifjúsági csapat 18 fõ, serdülõ csapat 19
fõ, nõi kézilabda csapat 21 fõ, tekecsapat 9 fõ)
Tevékenységi kör: Labdarúgás, asztalitenisz, sakk, teke, nõi kézilabda

•
−

Vöröskereszt
Létszáma: 28 fõ

•
−
−

Tûzoltó Önkéntes Egyesület
Alapítás éve: 1913
Létszáma: 17 fõ

−

Tevékenységi kör: Szertár üzemeltetése, szerelések

•
−

Ifjúsági klub
Létszáma: 37 fõ

•
−
−

Gyertyafény Kórus
Létszáma: 30 fõ Szenzgyörgyrõl és a környékbeli falvakból.
Hetente egyszer próbálnak a Kultúrházban, rendszeresen
kultúrházban, és énekelnek ünnepeken a templomben.

•
−
−

Horgászegyesület
Alapítás éve: 1910
Létszáma: 37 fõ

tartanak

elõadásokat

a

f. Kultúra, hagyományok
A kulturális rendezvények színhelye a Kultúrház, mely könyvtári és internetezési funkciókon
túlmenõen turisztikai funkciókat is ellát.
A közösségi élet kedvelt színhelye, a központban található sporttelep, mely burkolt kosár-, tekeés füvesített labdarúgópályából áll. A pályák öltözõi a Polgármesteri Hivatal alatt találhatóak.
Az önkormányzat tervezi a Kossuth u. 32. alatt a helyi hagyományos életmód körülményeit
bemutató tájház kialakítását, mely részben tradicionális boronaépület.
A község testvértelepülése az erdélyi Marosszentgyörgy 1992 óta.
Népszokások közül fennmaradt búcsú, a rönkhúzás és a szüreti bál.
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A településen rendszeres megrendezésre kerülõ események az alábbiak:
RENDEZVÉNY
IDÕPONT
Tollfosztás
Március eleje
Szent György Április 24.
napi Búcsú
Anyáknapja
Május elején
Faluszépítõ
nap
Évzáró az
óvodában
Családi- és
falunap
Szt. István
emléktúra
Szüreti
felvonulás
Nyugdíjas
ünnepség
Bérmálkozás
Karácsony

LEÍRÁS
Búcsú és bál
Óvodások mûsora

Májusi hétvége

Közterület csinosítás

Június

Óvodások mûsora

Június
második fele
Augusztus 20.

Szabadtéri-, kézmûves-, sport programok

Október elsõ
vasárnapja

Este szüreti bál

A gyertyafény Kórus szervezésében a környéken

Önkormányzat, vöröskereszt, Óvoda rendezi.

December 24.

Éjféli mise a fiatalok egyházi koncertjével

Az állami ünnepekhez helyi ünnepségek is kapcsolódnak.
A Kultúrház ad helyet a legtöbb rendszeres és alkalmi programnak:
− Karate tanfolyam gyerekeknek heti két alkalommal.
− Nyelvtanfolyam (szervezés alatt).
− Alapítványi bálok:
Kulturális és sport alapítvány februárban
Óvodai bál októberben.
− Gyerekprogramok, farsang.
− Alkotótáborok, pl. határon túli festõkkel.
− Találkozók, Kiállítások, pl. „Míves emberek találkozója”.

g. Tájvizsgálat
A tájvizsgálat feladata a tervezési terület természeti-táji adottságainak feltárása. A természetitáji jellemzõk megismeréséhez a települések és környezetük földrajzi, domborzati, geológiai,
vízrajzi, éghajlati, ökológiai, egyszóval természeti viszonyait kell vizsgálni
A tájvizsgálat elsõ lépéseként a települést magába foglaló tájegység természeti-táji jellemzõivel
ismerkedünk meg, melyek meghatározzák a településre jellemzõ természeti-táji,
településökológiai viszonyokat.
A vizsgálathoz a Zala megyei kézikönyv adatait vettük alapul.
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Komplex tájvizsgálat:
Földrajzi, geológiai és domborzati viszonyok:
Zalaszentgyörgy Zala-megyei kis település, Zalaegerszegtõl 10 km-re fekszik nyugati irányban,
az osztrák és a szlovén határtól mindössze 30-40 km-re. Szomszédos települései Bagod,
Boncodfölde, Kávás, Salomvár, Zalacséb, Vaspör és Hagyárosbörönd. A község kitûnõ
közlekedési helyzetben van: a 76-os úttól néhány kilométerre a Bagod-Zalalövõ országút mellett
fekszik, távolsági autóbusz közlekedése jó, vasútállomással is rendelkezik a ZalaegerszegZalalövõ vasútvonalon, aszfaltozott kerékpárútja a közelmúltban épült.
A település a Zalai-dombság középsõ, északi területén helyezkedik el, a Göcsej kistájegység
észak-keleti részén. A Kemeneshát itt ér véget, a települést annak a Zala völgyére meredeken
leereszkedõ dombvonulatai határolják. Ezeket a dombvonulatokat a Zalára merõlegesen, északdéli irányú völgyben kifutó patakok szabdalják fel. A Zalai-dombság jellegzetességét az észak-déli
irányú, hosszú hátak adják, valamint az ezeket tagoló speciális irányú völgyhálózat. A
Principális, a Szévíz, valamint a Zala alsó folyásszakasza merev észak-déli irányú, amit
meridionális völgyeknek nevezünk.
A Zalai-dombság területe mélybe süllyedt ókori rétegekre települt középkori és harmadidõszaki
üledékekbõl keletkezett medencealjzaton elhelyezkedõ pannon és negyedidõszaki üledékekbõl
épül fel, melyet a pannonvégi és pleisztocén mozgások daraboltak fel. A környezetükbõl
kiemelkedõ felületek lepusztulása azóta is tart.
A domboldalakat a Zalai-dombságra jellemzõen pannon korú homokos, agyagos üledék borítja,
lösz csak helyenként és kisebb foltokban fordul elõ, gyakoribb a nedvesebb éghajlatra jellemzõ
vályog.
A kutató fúrásokból ismert mélységi víz hõmérséklete alacsony és az oldott ásványok
kedvezõtlen összetétele és magas koncentrációja miatt nincs gazdasági jelentõsége.

Éghajlati viszonyok:
A táj éghajlatát elsõsorban a levegõ-hõmérsékleti és csapadékviszonyok határozzák meg.
Zala megye télen az ország egyik legenyhébb tája, nyáron viszont kissé hûvös, amiben a tengeri
légtömegek szerepe érvényesül. A legmelegebb hónap július, a leghidegebb január. A Zalaidombság hazánk egyik legcsapadékosabb vidéke. A legtöbb csapadék június-júliusban, a
legkevesebb januárban hullik. Az uralkodó szélirány az északi. Zala megye észak-déli irányú, ún.
meridionális völgyei szélcsatornák, amelyek irányítják a felszínközeli légrétegek mozgását.
Völgytalpuk szélcsendes idõben köd-hajlamos és talaj menti fagy-veszélyes.
A megye hõmérsékletének évi alakulása országos viszonylatban kiegyenlített, azaz a maximális
(július) és a minimális (január) havi középhõmérsékletek közötti különbség az egyik legkisebb
ingást mutatja. A kiegyenlített hõmérsékletet is legfõképpen a tengeri (mediterrán eredetû)
légtömegek okozzák, melyek a nagy nyári meleget mérséklik, a zord téli hideget pedig enyhítik.
A megyére jellemzõ legfontosabb éghajlati mutatók:
- évi középhõmérséklet:
9,5 oC
- évi csapadékmennyiség: 750-800 mm
- szélcsendes napok gyakorisága:
25,4 %
- uralkodó északi szél gyakorisága:
22,5 %
- napsütéses órák száma: 1850 –1900 óra
A fenti adatokból kiderül, hogy Zalaszentgyörgy környezetének klímája szélsõségektõl mentes.
Az éghajlati adottságok az erdõgazdálkodásra, gyepgazdálkodásra és a kevésbé hõigényes
szántóföldi növények termesztésére kedvezõek. Az alma, szelídgesztenye termesztésére az
éghajlati adottságok kiválóak és a kedvezõ fekvésû lejtõkön a szõlõ is jól megterem.
Az elsõsorban a különbözõ eredetû légtömegek hatására kialakuló ún. makroklimatikus
viszonyokat a kistérségek domborzati és hidrológiai viszonyai kissé módosítják, de alapvetõen
nem változtatják meg. Így jönnek létre a helyi klímák.
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Vízrajzi viszonyok:
Zalaszentgyörgy község a Zala folyó északi vízgyûjtõ területén fekszik, délrõl a külterületet
részben a Zala határolja.
Zala megye vizei a Duna vízgyûjtõ területéhez tartoznak. Egyrészt a Zalába ill. a Balatonba
szállítják vizüket, másrészt a Murába és a Drávába. A Zala, a Mura, és a Dráva vízgyûjtõjének
tetemes része a megye területén terül el, de a kisebb vízfolyások vizüket vagy teljes egészében,
vagy legnagyobb részt a megye területén gyûjtik össze. A Zala a régió legnagyobb folyóvize, a
Zala-völgy a régió egyik legjelentõsebb ökológiai folyosója.
A megye felszíni vízkészlete az ország dombvidéki tájai között a legnagyobbak közé tartozik. Ez
a kedvezõ helyzet elsõsorban a sok csapadéknak, az élénk domborzatnak és a rossz vízáteresztõ
talajnak köszönhetõ. A megye számos pontján lehetõség van nagyobb mesterséges tó
megépítésére és ezen keresztül a víz gazdasági ill. turisztikai hasznosítására.
A patakok és folyók medrében keletkezõ vízmennyiségek hónapról hónapra változnak. Az év
során az elsõ nagyobb víztömegek tavasszal gyûlnek össze a kisebb vízfolyásokban. A legkisebb
vízállások és víztömegek általában kora õsszel (augusztus – szeptember) alakulnak ki.
A megye területén nem található a felszín alatt mindenütt talajvíz. Ez elsõsorban a dombság sík
felszínû medencéiben és a völgytalpakon alakult ki. Az évi legnagyobb talajvízállások – amikor a
talajvíztükör a legközelebb van a felszínhez – tavasszal, általában márciusban jönnek létre.
A felszín alatti vízviszonyok helyzetét a földtani felépítés sajátosságai határozzák meg. A talajvíz
a magas térszínû területeken 10-40 m mélyen helyezkedik el – egymáshoz közeli területeken is
eltérõ mélységû lehet. A völgyekben és az alacsonyabb lejtõk oldalán már összefüggõ talajvízszint
tárható fel 6 m mélységben. Rétegvíz feltáró fúrások 100-200 m mélységben adhatnak
eredményt. A kitermelhetõ rétegvíz-készlet 1,5 l/skm2.

Talajviszonyok:
Zala megye talajai országos viszonylatban és a dombsági területek között a legrosszabb
minõségûek, aminek geológiai, domborzati és klimatikus okai vannak. A talajok mészben
szegények, savanyúak, ami összefügg a csapadék sokévi összegével, azaz a jelentõs
csapadékmennyiség kilúgozó hatása érvényesül.
Zala megyében a talajok természetes (tehát trágyával nem feljavított) termõképessége országos
viszonylatban igen gyenge, a legjobb hazai terméseredményeknek csak kb. 50%-át adják. Ez azt
jelenti, hogy Zalában a megfelelõ terméseredmények elérése érdekében sokkal több mûtrágyát
kell használni, mint az ország kedvezõbb fekvésû területein.
A legelterjedtebb az agyag talajképzõ kõzeten kialakuló agyagbemosódásos barna erdõtalaj, mely
dombsági felszíneken jellemzõ és az ún. kontinentális klímazónák egyik uralkodó talaja, mely a
mérsékelt övi lombos erdõk alatt keletkezik.
Zala megye területén a második legfontosabb talajképzõ kõzet a laza homok.
A magasabb talajvízállású területeken (völgytalpak, patak-medrek környéke) a réti és láptalajok
különbözõ változatai jellemzõek. Ahol a felszíni víz szerepe kisebb jelentõségû, ott a réti talajok
uralkodnak. Ahol viszont a gyakori vízborításhoz magas talajvíz is párosul (pl. Zala árterei), ott a
lápos talajok uralkodnak. Ezeknek a talajoknak a termõrétege általában a magasabb
humusztartalom miatt vastagabb, mint az erdõtalajoké.

Természetes növénytakaró:
Zala megye területe teljes egészében a pannóniai flóratartományba tartozik. Zalaszentgyörgy
település térsége ezen belül a Dél-Dunántúli flóravidékhez, annak Zalai-dombvidék
flórajárásához tartozik.
A Dél-dunántúli flóravidéket a lombos erdõ jellemzi, az erdei növényfajok arányszáma 40%
fölötti. A Zalai-dombvidék flórajárásban a gyertyános-tölgyes és a tölgyelegyes-bükkös a jellemzõ.
Cseres-tölgyesek csak a déli kitettségû lejtõkön találhatóak. A széles völgytalpakon a lápképzõdés
uralkodik, valamint az égerláp és a síklápi növénytársulások.
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Az eredeti természetes növénytakarót a mezõ- és erdõgazdálkodás megváltoztatta. Az egykori
erdõk nagy részét letermelték, és az újratelepített részeken jelentõsen módosult a fafaj összetétel.
A táj erdõsültsége jelenleg 15,9%. Túlnyomó részük 20-200 ha-os erdõkbõl áll. A mesterséges
erdõk közül az akácosok és az erdei fenyvesek a legelterjedtebbek, utóbbi már természetes úton
terjeszkedik, az erdõ menti parlagokat rendszerint az erdei fenyõ foglalja el újulatával. A terület
mediterrán fája, a szelídgesztenye a Vasi-Hegyháton és a Göcsej 40 falujában õshonos. A
jelenlegi erdõk és szõlõhegyi részek gazdag lágyszárú növényzetébõl gyakoribb fajok a ciklámen, a
tavaszi kankalin, az agár- és tarka kosbor, a szártalan bábakalács, a csillag õszirózsa és a
prémes tárnics, a vizes völgyi részeken a nád és sás.
A lágyszárú vegetáció elterjedt elemei a sásfélék (Carex sp.), a fehér perjeszittyó (Luzula albina),
a medvehagyma (Allium ursinum), a meténg (Vinca minor) az egyvirágú gyöngyperje (Melica
uniflora) és az erdei madársóska (Oxalis acetosella).
Az árterek természetes és antropogén hatásra kialakult növényközösségei:
- puhafa (fûz-nyár) ligeterdõk
- égerligetek
- keményfa (tölgy-kõris-szil) ligeterdõk
- kaszálórétek
- mocsári magaskórósok
- láprétek
- nádasok
Idõszakosan vízborított területeken gyakoriak a magassás-rétek. Holtágakban, füzesek,
égeresek alatt, jó vízgazdálkodású területeken gyakran nádas és széleslevelû gyékényes alakul ki.
A Zala és holtágai közvetlen környezetében, a boncodföldei külterületek árterein a rétlegelõgazdálkodás jellemzõ.
Európai Uniós csatlakozásunkkal párhuzamosan kijelölésre kerültek hazánk európai
jelentõségû élõhelyei, melyek ritkaságuk vagy veszélyeztetettségük miatt európai szintû
védelemre érdemesek. Zala megyében összesen 18 ilyen NATURA 2000 területet jelöltek ki.
Zalaszentgyörgy közigazgatási területén a Zala-folyó ártereire jellemzõ növénytársulások kerültek
NATURA 2000 besorolásba a Felsõ-Zalavölgy régió részeként.
A mezõgazdaságilag mûvelt területek jellemzõ haszonnövényei a búza, az õszi árpa, a kukorica
és a vörös here. Jelentõsek a gyümölcs, almatelepítések, valamint a volt zártkerti területen
meglévõ szõlõterületek.

Állatvilág:
Állatföldrajzi besorolás szerint a terület az Illír-vidék (Illyricum) fauna körzet Somogyi- és Zalaidombvidék (Praeillyricum) faunajárásába tartozik. A változatos növénytakaró igen gazdag faj és
egyedszámú állatvilágnak biztosít élõhelyet.
Zala megye erdeiben a szarvas, õz, vaddisznó, róka nagyszámú példánya él, a terület
vadászatáról is híres.
A rétek, kaszálók lepkefaunája 1500 faj körüli, közöttük nemzetközileg is védett fajok vannak,
mint a vérfûboglárka és a sötétaljú boglárka.
A patakok mentén értékes tegzes, és védett szitakötõfajok élnek. A vizekben védett halfajok
találhatóak, mint a kövicsík, a vágócsík, a fürge cselle, és itt él 12 békafaj és 4 kétéltû faj számos
egyede. Mocsaras, pangó vizekben elvétve még elõfordul a lápi póc.
A madárvilág is változatosan képviselteti magát, az apró erdõlakók közül a haris, a ragadozók
közül a darázsölyv, a gyöngybagoly és a kuvik külön is kiemelhetõ.
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Részletes tájvizsgálat:
Külterület:
Zalaszentgyörgy külterülete 125-230 m tengerszint feletti magasságban fekszik, a terepszint a
Zala völgyétõl fokozatosan emelkedik észak felé a Kemeneshát irányába. A falu maga a Zala
három teraszszintjén, a folyó bal partján fekszik. A külterületeken a lankás hegyoldalakat a
mezõ- és erdõgazdasági mûvelés veszi igénybe, eltüntetve az eredeti növénytakarót. Az erdõk
nagyrészt telepített akácosok és lucfenyvesek, de számottevõ a bükk és gyertyán elegyes
tölgyesek területe is. A Zala mederrendezése miatt a parti növényvilág is átalakult, a folyó
mentén ma rétek és legelõk találhatóak.
A község területhasználata kiegyensúlyozott, az erdõ és szántóterületek kiterjedése
nagyságrendileg azonos (354 ha szántó, 348 ha erdõ), és jelentõs a gyepterületek aránya is (27
ha legelõ, 66 ha rét). Az erdõterületek kedvezõ módon nagy zárt tömböket alkotnak, átlagos AK
értékük 6,1, állományuk állapota jó. A szántók jó minõségûek, átlagosan 19 AK értékûek, a
legjobb földek elérik a 26 AK-t is. A meredekebb dombokon jellemzõen lucernát termesztenek,
ami véd az erózió ellen, de az eróziós talajpusztulás a jellemzõen kötött talajok miatt nem
jelentõs. A megszakítatlan, nagyméretû összefüggõ szántóterületek tájképi szempontból
kedvezõtlen hatásúak, ezért célszerû lenne a táblák határai mentén fasorok, mezõvédõ erdõsávok
kialakítása, ami a tájesztétikai pozitívum mellett számos elõnyt biztosítana a területen, melyeket
a tájrendezési javaslat fejezetben részletezünk.
Gyepterületeket elsõsorban a Zala völgyében találunk. Ezek a rétek, legelõk elsõsorban
ökológiai, természetvédelmi szempontból jelentõsek, mivel a Zala-völgy a régió legjelentõsebb
ökológiai folyosója, és mint ilyen, számos védett állat és növényfajnak ad otthont. Igen fontos
ezeken a területeken a kaszálás, ideális esetben a legeltetés fenntartása, mert az értékes
ökoszisztéma csak így õrizhetõ meg. Sajnos az utóbbi években az állatállomány drasztikusan
csökkent a faluban, de talán a terület NATURA 2000 területté nyilvánítása segíti a szükséges
állami támogatás megszerzését a gazdálkodók számára.
A komplex tájvizsgálati fejezetben említettük a Zalára merõlegesen, észak-déli irányban kifutó
patakokat (a Zél-patak, ami a Szélvízbe torkollik, mielõtt a Zalába jut, a Mici és a Kígyós patak).
Ezek közül a Zél-patak vizét megduzzasztva valóságos tó-sorozat alakult ki a község nyugati
oldalán. A nagyobb vízfelületek páratlan táji attrakciót, vonzerõt biztosítanak a településnek
(Kiemstedt-féle szegélyhatás), bár használati módjuk az utóbbi évtizedben megváltozott. A Zélpusztai halastavak a kárpótlás során magánkézbe kerültek, így a kedvelt kiránduló-, pihenõ-,
fürdõzõ- és horgászterületrõl a környék lakossága kiszorult és a külföldön élõ tulajdonos sajnos
a terület fenntartására nem fordít gondot. Az elõbb felsorolt funkciók egyre inkább a déli
horgásztó környezetére tevõdnek át, ahol a fejlesztést az önkormányzat és a terület tulajdonosai
is lehetségesnek tartják.
A falu táji környezete (viszonylag magas fokú erdõsültség, természetes vízfolyások és
galérianövényzetük, nagyobb vízfelületek) a tájesztétikai értékeken kívül kedvezõ
településökológiai hatást is biztosít. Zalaszentgyörgyre jellemzõ a falusias jellegû, tehát
viszonylag alacsony százalékú beépítettség, ami a befogadó természeti környezettel harmonizáló
tájhasználatot tesz lehetõvé.
A táj szépségét a természetjárók jelzett turista útvonal segítségével ismerhetik meg, melyet
érdemes lenne jól látható információs rendszerrel ellátott tanösvénnyel kiegészíteni, mely a
természeti szépségek feltárása mellett (védett fák, szép erdõrészletek, vízfelületek, gyönyörû
panoráma) számos kulturális-vallási emléket (keresztek, feszületek, szobrok, mûemlék kápolnák)
is érinthetne.
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Természetvédelem Zalaszentgyörgy külterületén:
A természeti környezet védelme Zalaszentgyörgy közigazgatási területén helyenként
többszörösen is biztosított, egy-egy terület esetenként többféle védettséget is élvez, mindemellett
további, helyi jelentõségû természeti érték védelmére is szeretnénk javaslatot tenni. A községet
nemzeti parki terület, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület nem érinti. A
természetvédelemre vonatkozó forrásaink a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságától
származnak.
1996. évi LIII. Természeti területek védelmérõl szóló törvény, melynek 15.§ (1) pontja alapján
természeti területnek minõsül az erdõ, gyep, nádas mûvelési ágú termõföld, így a természetes, ill.
természetközeli élõhelyek védelme a helyi, vagy országos védettség kimondása nélkül is
biztosított. A hivatkozott törvény erejénél fogva továbbá védelem alatt áll valamennyi forrás, láp,
barlang, szikes tó, kunhalom, földvár. Zalaszentgyörgy területén védett lápok jelenleg nincsenek,
de véleményünk szerint a Szélvíz patak menti, két tó közé esõ mocsaras terület láppá
nyilvánításának lehetõségét meg kellene vizsgálni. A község területén 3 db forrás és egy
kataszterezett lápterület található (043, 050 hrsz), melyek ex-lege védelem alá esnek, a konkrét
szabályozás hiányában ez a védelem gyakorlatilag azonban csak névleges. Javasoljuk a források
és lápterület helyi védelem alá helyezését, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságával
egyeztetve.
NATURA 2000 területek: európai természetvédelmi területek hálózata, amelyet a tagországok
közösen jelölnek ki két uniós jogszabály – a madárvédelmi (79/409/EEC) és az élõhely-védelmi (
92/43/EEC) irányelvek alapján. Kialakításának célja, hogy az európai közösség számára jelentõs
élõhely típusok hosszútávon fennmaradjanak egy összefüggõ ökológiai hálózat részeként. Az
ezekre a területekre vonatkozó jogszabály a 275/2004 (X.8) Kormány rendelet, melyhez a
helyrajzi számok alapján történõ kijelölés 2005 júniusában jelent meg. NATURA 2000 területek
Zalaszentgyörgyön a déli külterületen, a Zala folyó mentén találhatóak. Itt rét-legelõgazdálkodás
folyik jelenleg.
NATURA 2000 területek helyrajzi számai:
02/2, 03, 04/1, 04/2, 04/3, 04/4, 04/5, 04/6, 04/7, 04/8, 04/10, 04/11, 04/12, 04/13,
070/1, 073/1, 073/2, 073/3, 073/4, 073/5, 074, 075, 076/1, 076/2, 076/3, 076/4, 076/5,
076/6, 076/7, 076/8, 076/9, 076/10, 076/11, 076/12, 076/13, 076/14, 076/15, 076/ 16,
076/17, 076/18, 077, 078, 079, 080, 081
Országos ökológiai hálózat: a természeti, természetközeli területek, valamint védett természeti
területek és védõövezetük ökológiai folyosókkal biztosított biológiai kapcsolatainak egységes
elnevezését jelenti. Ezek a területek védett állat és növényfajok élõhelyei, ökológiai szerepük van.
Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján Zalaszentgyörgyön a
Zéli-tavak és a Szélvíz patak, valamint az ezeket környezõ területek erdõi, ezen kívül a NATURA
2000 területtel megegyezõ Zala menti rétek, legelõk.
Helyi jelentõségû védett természeti érték: A Zélpusztai tavak déli csücskében két idõs,
évszázados védett kocsányos tölgyfa (Quercus robur) áll, sajnos jelenleg részben kiszáradt
állapotban. Sürgõs beavatkozásra (metszés, odvak kitöltése) van szükség megmentésük
érdekében.
Helyi védelem alatt álló területek: E területeket, illetve természeti értékeket a település
képviselõtestülete helyi rendelettel nyilvánítja védetté, jelenleg Zalaszentgyörgyön nincsenek
ilyenek. A területrendezési terv elkészítése során a késõbbiekben javaslatot szeretnénk tenni
ilyen rendelet megalkotására. (pl. a temetõ értékes juharfasora, Mária-fülke szintén itt, az ún.
úrbéres, vagy böröndi erdõk, melyek aljnövényzetében nagy számmal található a védett ciklámen,
kétlevelû sarkvirág, stb.)
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Belterület:
Zalaszentgyörgy külterületének természeti és tájképi adottságai mellett belterületi adottságai is
kedvezõek. A lakott terület 165-185 m magasságban dombok közé bújó, szép fekvésû kis falu. A
következõkben a belterület zöldfelületi rendszerét vizsgáljuk meg.
Egy település zöldfelületi rendszere a közparkokból, a zöldfelületi intézményekbõl (sportpálya,
temetõ, strand, kemping stb.), a telkek növényzettel fedett részébõl, vízfolyások
galérianövényzetébõl és fasorokból áll, melyek Zalaszentgyörgyön a település falusias jellegébõl
adódóan csak részben vannak jelen.

Fasorok:
Mint a legtöbb kistelepülésen, Zalaszentgyörgyön is az utak zöldsávjait nyílt csapadékvízelvezetõ árkok foglalják el, egyik oldalon pedig légvezetékek húzódnak, így fatelepítésre kevés hely
marad. Egységes fasort valószínûleg a fenti okok miatt nem láthatunk a faluban, de vegyes
növénykiültetést sem találunk a porták elõtt, ami miatt a falu fõutcája meglehetõsen sivár képet
mutat.

Közpark:
A község területén jelenleg nincs olyan közpark, játszótér, mely a közösségi élet színtere lehetne.
A földhivatali térképlapokon játszótérként jelölt telek jelenleg elkerített építési felvonulási terület.

Faluközpont:
Igazán karakteres faluközpontról Zalaszentgyörgy esetében nem beszélhetünk. A Polgármesteri
Hivatal és a hõsi emlékmû környezetének parkosítását érdemesnek tartjuk átgondolni.

Sportpálya:
Az 5100 m2-es gyepes futballpálya a belterület központjában található. Intenzíven fenntartott
gyepfelülete a környezõ örökzöldekkel üde színfolt, jelentõs zöldfelületi értéket képvisel a falu
zöldfelületi rendszerében.

Temetõ:
A temetõ területén áll a mûemlék római katolikus templom, körülötte értékes, idõs juharokból
álló fasor található. Az 1100 m2-t meghaladó temetõkert egyik legjelentõsebb zöldfelületi
objektuma a településnek. A temetõ hangulatának és zöldfelületi értékének megõrzése céljából
javasoljuk minden fatermetû növény (10 cm-es törzsátmérõt meghaladó fák) helyi védelmét.
A település kül- és belterületén egyaránt szép számban találhatóak út menti feszületek, vallási
témájú szobrok, melyek mûvészi értéküktõl függetlenül helyi táji értéket jelentenek, tükrözve az
itt élõ emberek vallásos hagyományait. Állagmegõrzésükrõl, környezetük rendezésérõl
folyamatosan gondoskodni kell, így értékes zöldfelületi elemek is lehetnek.
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h. Tájértékelés
A tájértékelés feladata a tájvizsgálat alapján az adott terület tájpotenciáljának meghatározása,
vagyis hogy milyen lehetõségeket hordoz a táj a komplex társadalmi-gazdasági hasznosítás
szempontjából. A potenciálok ismeretében a jövõre nézve is prognosztizálhatóak a tájhasználat
lehetõségei. A táj teljesítõképességét általánosságban véve a parciális potenciálok (biológiai
hozampotenciál, ökológiai- és vízpotenciál, nyersanyag-potenciál, építési, ellátási, üdülési és
tájképi potenciál) összessége jelenti.
Zalaszentgyörgy ma egyike a Zalaegerszeg vonzáskörzetében élõ, önálló gazdasági élettel
szûkösen rendelkezõ falvaknak. A XXI. századi Európához csatlakozó Magyarország elõtt álló
kihívások a települések számára is adnak feladatot. Az európai integráció, a fenntartható fejlõdés
eszméje a vidéki élet felértékelõdését hozza a motorizáció és a technikai eszköztár folyamatos
fejlõdésével. Annak ellenére, hogy Zalaszentgyörgy kedvezõ természeti értékekkel rendelkezik, a
fejlesztési területek és az önkormányzati erõforrások korlátozottsága miatt csak mint az
önkormányzati társulás tagja, vagy mint a zalaegerszegi szuburbanizációs körzet egyik
meghatározó tényezõje várhatja elõbbre jutását. Ehhez szükséges, hogy a kistérségi társulás,
illetve Zalaegerszeg város menedzsmentje számára nyilvánvalóak legyenek Zalaszentgyörgy
értékei, céljai, lehetõségei.
Zalaszentgyörgy környezete természeti adottságainak értékelése elsõsorban az idegenforgalmi
tájfejlõdés szempontjából érdemel figyelmet. A táj vonzerejét a változatos domborzat, a viszonylag
magas százalékú erdõsültség, a vízfelületek jelentik.
A változatos arculatú zalai táj természeti szépségekben való gazdagsága, népi hagyományokat
és népi emlékeket õrzõ falvainak néprajzi sokrétûsége, egészséges klímája, valamint értékes
gyógyfürdõ- és gyógyüdülési adottságai jelentõs turisztikai vonzerõt jelenthetnek. Idegenforgalmi
szempontból elõnyös a falu kedvezõ földrajzi fekvése is, közelsége a nyugati országhatárokhoz, a
megyeszékhelyhez, valamint a Balatonhoz, Hévíz és Kehidakustány termál- és gyógyfürdõihez. A
helyi mûemlékek és mûemlék jellegû épületek (templom, harangláb, zélpusztai kápolna),
feszületek, táji és természeti értékek megismertetésére stratégiát lehet kidolgozni, és propagandát
kell kifejteni. Az idegenforgalom tehát potenciális kitörési lehetõség Zalaszentgyörgy számára,
ugyanakkor közelsége és viszonylag olcsó telekárai miatt vonzó céltelepülése lehet a
Zalaegerszegi munkahellyel és tanulási, továbbképzési lehetõséggel rendelkezõ családoknak.
A halastavak és környezetük nagy lehetõség a település számára, amennyiben valódi
idegenforgalmi attrakció válik belõlük (pl. strand, kemping, üdülõ, pihenõ és kirándulóterületek
kialakítása, tanösvény létrehozása a védett természeti és mûvi értékek bemutatásával, a
horgászat mellett a vadászat, lovas turizmus lehetõségének megteremtése illetve bõvítése stb.). Az
önkormányzat számára nehézséget jelent, hogy ezek a területek magánkézben vannak, kívánatos
lenne hosszútávon a közös érdekek mentén egyezségre jutni a tulajdonosokkal.
A terület természeti adottságai alapján mezõgazdasági növénytermesztésre, állattenyésztésre és
erdõgazdálkodásra egyaránt alkalmas. A mezõgazdasági területek jó és közepes potenciállal
rendelkeznek, ami megfelelõ talajgazdálkodással javítható. Erdõgazdaság szempontjából
kifejezetten jók a termõhelyi viszonyok.
A településrõl összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy zöldfelületi rendszerébõl hiányoznak a
közparkok és az utcai fasorok, melyek az egymástól távol esõ zöldfelületi elemeket
összekapcsolnák egységes zöldfelületi rendszerré. Ezeket az elemeket lehetõség szerint terv
szinten pótolni kell. Egy kistelepülés összképe jelentõsen függ közterületei állapotától. Vegyes
épületállomány mellett is rendezett utcaképet kapunk, ha rendezettek az útszélek, jó állapotúak
az útszegélyek, útpadkák, egységesek a gépkocsi-behajtók, egészséges fasor, szép
növénykiültetések, egységes utcabútorok és információs rendszer, kitaposások helyett burkolt
gyalogutak jellemzik a falut. Mindez a zöldfelület-rendezés eszközeivel, nem nagy anyagi
ráfordítással, inkább több odafigyeléssel megoldható.
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i. Környezetvédelem
2005. decemberében elkészült a község környezetvédelmi programjának egyeztetõ anyaga. A
munkát a DHV Magyarország Kft. készítette, és az alapos, sokrétû munka felméréseit,
megállapításait a környezetvédelmi fejezet készítésekor figyelembe vettem.

Levegõtisztaság-védelem
A község a levegõminõséget rontó ipari övezetektõl távol helyezkedik el. Légszennyezettségi
mérések a településen nincsenek. A Országos Légszennyezettség-mérõ Hálózat mérõpontjai
legközelebb Zalaegerszeg városában találhatók. Az elmúlt években sem kéndioxid, sem nitrogéndioxid tekintetében határértéktúllépés nem volt.
A levegõ minõsége a Szentgotthárd-Farkasfa háttérszennyezettség és zalaegerszegi városi átlag
között van. Ezek alapján a kén-dioxid szennyezés maximum 15 µg/m3, átlagosan 3-5 µg/m3 a
nitrogén-dioxid maximum 15-25 µg/m3, átlagosan 5-7 µg/m3, az ülepedõ por értéke 5-8
g/m2*hónap érték között ingadozik. Mindegyik paraméter jóval a megengedett egészségügyi és
ökológiai immissziós határérték alatt van.
Gazdasági tevékenységbõl légszennyezés
A községben ipari tevékenység a nyílászáró összeszerelõ üzem. A tevékenységet lakóterületen
végzik, légszennyezést nem okoz.
A lakóterülethez közvetlenül kapcsolódva a volt major területén tejfeldolgozó kisüzem mûködik,
és állattartás folyik. A Zalarét Kft. a telepen több mint 400 szarvasmarhát nevel, kötetlen
tartásban, mélyalmos technológiával. A tevékenység által okozott bûzhatás a felmérés szerint a
lakosságot zavarja.
Közlekedési légszennyezés
A közlekedés légszennyezést okoz a településen. A 7411. számú összekötõ út halad át a település
belterületén.
A Zala Megyei Állami Közútkezelõ Közhasznú társaság adatai szerinti forgalom nagyság gépjármû
kategóriánként a 2005. évben az alábbi volt: (9623. sz. kód)

Személygépkocsi:
1487
Kisteher gépkocsi:
218
Autóbusz
egyes:
47
csuklós:
0
Tehergépkocsi
középnehéz: 62
nehéz:
82
pótkocsis: 60
nyerges:
36
speciális:
1
Motorkerékpár:
20
Az egy km hosszú útszakaszon, belterületen - átlagosan a személygépkocsiknál, autóbuszoknál,
nehéz tehergépjármûveknél 50 km/ó sebességgel, és a gépjármûvekre vonatkozó fajlagos
emisszió értékekkel számolva -, a keletkezõ légszennyezés mértéke az alábbi volt :
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Sebesség CO
CH
NO2
km/h
kg/km/ kg/km/n kg/km/n
nap
ap
ap
50
10,51
1,56
3,98
Alkalmanként az útra keresztirányból fújó szél okozhat terhelést az úttengelytõl esetenként csak
8 m távolságban lévõ lakóépületeknél.

Zaj elleni védelem:
Ipari tevékenység zaja
A telephely engedélyes tevékenység a szakhatósági elõírások betartásával mûködhet, ipari
tevékenység zaja miatt nem volt lakossági panasz a községben.
Közlekedési zaj.
A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a közlekedési zajforrásból eredõ zajra
határértéket az új tervezésû, vagy megváltozott területfelhasználású területeken ír elõ. A rendelet
3. számú melléklete szerint az összekötõút és vasúti mellékvonal mentén a határérték a falusias,
kertvárosias beépítésnél nappal 60 dB, éjjel 50 dB, míg a vasúti fõvonal mellett a határérték
ugyanezen beépítésnél nappal 65 dB, éjjel 55 dB.
Közúti zaj
A 7411. számú Zalaegerszeg-Zalalövõ összekötõ út halad át a községen. Az útnak jelentõs
forgalma van.
A Zala Megyei Állami Közútkezelõ Közhasznú társaság adatai szerinti forgalom nagyság gépjármû
kategóriánként a 2005. évben a fent bemutatott volt: (9623. kód)
A zajterhelést a Közúti közlekedési zaj számítása címû ÚT 2-1.302 számú utasításba foglaltak
szerint számoltam.
A közlekedésbõl származó zaj – egyebek mellett - jelentõsen függ a jármûvek számától,
sebességétõl, és a védendõ felület és az úttengely távolságától.
Az éves átlagos napi forgalom adataiból (fent részletezve), 50 km/h sebességet figyelembe véve, az
út tengelyétõl 7,5 m távolságban, a számított zajszint: (dB)
LAeq1-3(7,5) nappal
LAeq1-3(7,5) éjjel

65,42
58,55

Tájékoztatásul, a rendelet határértékeivel összevetve megállapítható, hogy a 2005. évi forgalom
esetén már a referencia távolságban is határérték feletti volt a terhelés.
Az összekötõ út mellett a meglévõ épületek védendõ felülete az úttengelytõl kb. 6-15 méter
távolságban van. A kis távolságra lévõ épületek esetén jelentõsen határérték feletti a terhelés.
nappal 6 m
67,13
éjjel
60,26
nappal 15 m
60,92
éjjel
54,05
Vasúti zaj
A területen halad át a Zalalövõ-Zalaegerszeg vasút vonal, részint mezõgazdasági, részint
lakóterületek mellett.
A Magyar Államvasutak ZRt által a rendelkezésemre bocsátott átlagos forgalmi adatok 2006-ban
az alábbiak:
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A vasútvonal neve: Boba - Õriszentpéter gr.(- Hodos) vasútvonal Távolság: 124,3 km
Vonalszakasz: Zalaegerszeg - Zalalövõ Távolság: 25,1 km
Pályajellemzõ: 54 kg sínrendszerû, hézagnélküli, hegesztett felépítmény
Villamos vontatás: nincs kiépítve
Vasútvonal száma: 25

Nappal

Éjjel

06-22 óra
Menetközött
rend
elhaladó
szerinti
vonatok
sebesség
száma
db
SZEMÉLYVONATOK
Nemzetközi gyors

Belföldi expressz

km/h

Vonatok
átlagos
hossza
m

17

06-22 óra
Menetközött
rend
elhaladó
szerinti
vonatok
sebesség
száma
db

Vonatok
átlagos
hossza

km/h

m

5

ICE

0

0

0

0

0

0

EC

0

0

0

0

0

0

EN
Nemzetközi
gyors

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IC (belföldi)

2

60/60

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi gyors
Távolsági személy

Belföldi sebes

0

0

0

0

0

0

Helyi személy

Személy

15

60/60

35

5

60/60

35

EGYÉB VONATOK

2

1

Mozdonyvonat

2

60/60

16

0

0

0

Szerelvény

0

0

0

1

60/60

35

Posta

0

0

0

0

0

0

TEHERVONATOK
Belföldi
Gyorsteher
gyorsteher
Nemzetközi
gyorsteher
Nemzetközi
teher
Nemzetközi
kombinált
TEC
Ro-La
Nemzetközi
Irányvonat
irányvonat
Belföldi
irányvonat
Belföldi
Közvetlen teher
közvetlen vonat
Csomóponti
Tolatós teher
kiszolgáló
Iparvágány
Forda teher
kiszolgáló

10

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

60/60

391

7

60/60

395

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
3
0

0
60/60
0

0
384
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

40/40

131

0

0

0

0

0

0
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Az MSZ-07-2904-1990 a vasúti közlekedési zaj számítása szabvány szerint számított egyenértékû
A-hangnyomásszint 25 méter távolságban az alábbi:

LAeq(25)

nappal

éjjel

52,74

55,38

dB

Tájékoztatásul a rendelet határértékeivel összevetve megállapítható, hogy a településen a
referencia távolságban éjjel a zajterhelés kis mértékben a határérték felett van, nappal azonban
nem éri el azt. Az általában 100 méter távolságra lévõ lakóépületeknél így a jelenlegi, átlagos
vasúti zaj nem okoz határérték feletti terhelést. A közúti zaj miatti határérték feletti zajterhelést
azonban kis mértékben tovább növeli. (éjjel kb. 1 dB értékkel)

Felszíni és felszín alatti vizek
A község a Zala folyó vízgyûjtõjén helyezkedik el.
A községben található a Szélvíz patakon létrehozott zalaszentgyörgyi jóléti víztározó és zélpusztai
négy horgásztó. A tavak erdõk között helyezkednek el, a horgász tavak melletti major funkciója
kiránduló központ.
A területhasználat tehát védelmet biztosít a bemosódásokból keletkezõ (pl. mezõgazdasági)
szennyezõdések ellen. A tó védelme érdekében az erdõkben az illegális hulladéklerakások meg
kell szüntetni, illetve keletkezését meg kell akadályozni.
A kiránduló és horgász célú területhasználat hulladékkeletkezéssel is jár, ezért célszerû a
kerékpár utak mentén a hulladék gyûjtést és szállítást megoldani, és a területet rendszeresen
ellenõrizni.
A horgásztavakon a nagy mennyiségû etetõanyag beszórása miatt a túlzott tápanyagdúsulás
(és következményeként az eutrofizáció) elkerülése a tavak tulajdonosának is érdeke.
A község területén található felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos védõterület kijelölés,
üzemelõ sérülékeny vízbázis nem található.

Kommunális szennyvíz
A községben van közcsatorna hálózat, a rákötés 86 %-os. Az összegyûjtött szennyvizeket
Zalaegerszegen a ZALAVÍZ Rt kezelésében lévõ szennyvíztisztítóban ártalmatlanítják.

Kommunális hulladék
A községben a kommunális szilárd hulladék gyûjtése szervezetten folyik. A heti egyszeri
rendszerességgel a szilárd kommunális hulladékot, az önkormányzattal kötött közszolgáltatási
szerzõdés alapján a ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft (Zalaegerszeg
Gasparich u. 26.) elszállítja.
A kommunális hulladékot a hatóságilag engedélyezett Zalaegerszeg búslakpusztai regionális
hulladéklerakón helyezi el.
A községben felhagyott szemétlerakó területet (017. hrsz) földtakarással látták el.

Mezõgazdasági szennyezés
Dögkút, dögkert nincs a településen.
Az elhullott állatok ártalommentes elhelyezését – melyek száma a lakosságnál az állattartás
visszaszorulásának következtében igen csekély -, alkalomszerûen az ATEV Rt biztosítja.
A községben állattartó telep is üzemel. Szarvasmarha tartás folyik üzemszerû körülmények
között, azonban nem a nagy létszámú állattartást meghaladó férõhelyszámban
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j. Turizmus
A faluban két kocsma mûködik, vendéglõ, étterem a szomszédos Zalacsében és Salomváron
van. A Mûvelõdési Ház tetõterében 15 fõ számára vendégszobákat alakítottak ki.
Falusi turizmussal pillanatnyilag senki nem foglalkozik, de szándék jelentkezik.
Vonzerõ a turisták számára a víztározó, a mûemlék templom, a zél-pusztai tavak és kápolna,
továbbá a csend, a nyugalom, és a természetközeli környezet.
Igen kedvezõ fejlesztés a Zalaegerszeg – Õrség kerékpárút, melyhez jelentõs turisztikai
fejlesztések kapcsolódhatnak.

k. Úthálózat, közlekedés vizsgálata
Zalaszentgyörgy község Zala megye északi részén, Zalaegerszegtõl nyugatra található. A település
a Zala folyó völgyében, annak bal partján fekszik.
A községet a 7411 j. összekötõút tárja fel, mely a községtõl keletre csatlakozik a 76 sz.
másodrendû fõúthoz. Ezen keresztül közelíthetõ meg a megyeszékhely. A 7409 j. összekötõút déli
irányban Kávás felé vezet, majd a Zala folyó jobbpartján Boncodföldén keresztül szintén
Zalaegerszegre vezet. A község külterületét a keleti oldalon érinti a 76 sz. Balatonszentgyörgy –
Körmend országos másodrendû fõút.
A község területén lévõ országos közutak forgalmi adatai:
76 sz. fõút
irány
Zalaegerszeg
szgk.
4944
kis tgk
969
autóbusz
83
csuklósbusz
0
közép tgk.
110
nehéz tgk.
222
pótkocsis tgk.
147
nyergesvontató
187
speciális jármû
10
motorkerékpár
111
kerékpár
62
lassú jármû
15
összes forgalom

6860 j/nap
7610 E/nap

Körmend
2834
500
50
1
198
184
186
251
12
24
7
11
4258 j/nap
5204 E/nap

A 76 sz. másodrendû fõút forgalma jelentõs, hiszen egy megyeszékhely kapcsolatát jelenti az
országos fõúthálózattal. A községet is ez az út kapcsolja az országos hálózatba. A mért adatok
alapján megállapítható, hogy Zalaszentgyörgy felõl a 7411 j. útról a forgalom lényegesen nagyobb
része Zalaegerszeg felé halad, az északi irány forgalma csekély.
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Összekötõ utak:
7409 j. ök. út
szgk.
245
kis tgk
45
autóbusz
24
csuklósbusz
3
közép tgk.
2
nehéz tgk.
10
pótkocsis tgk.
2
nyergesvontató
0
speciális jármû
0
motorkerékpár
7
kerékpár
21
lassú jármû
5
összes forgalom

7411 j. ök. út
1427
209
47
0
63
83
60
36
1
19
49
6

364 j/nap
417 E/nap

2000 j/nap
2244 E/nap

Az Önkormányzat tulajdonában lévõ úthálózat többnyire burkolt.
Zalaszentgyörgy község közúthálózatának hierarchikus besorolása értelmében az alábbi
kategóriákat különböztetjük meg:
♦
♦
♦
♦
♦

Országos II. rendû fõút a 76 sz.út
Országos összekötõút a 7409 és a 7411 j. út
Külterületi egyéb közút a Zélpusztára vezetõ út
Gyûjtõút – az összekötõutak belterületi szakaszai
Kiszolgáló út - az összes többi utca, melyekrõl ingatlanok közelíthetõk meg

Tervezési szempontból a külterületi II. rendû fõút K.IV.B. A mellékutak közül a 7354 és a 7363 j.
országos összekötõút K.V.B., a külterületi egyéb közút K.VIII.B. besorolású. Az összekötõutak
belterületi szakasza gyûjtõút, besorolása: B.V.d.C. Minden további belterületi út kiszolgálóút,
azaz B.VI.d.C. osztályba sorolandó.
A községben a gépjármû ellátottság az alábbi:
Szgk.
Busz
Tgk.
Mkp.
Utánfutó
Vontató
Pótkocsi

115
0
16
7
10
4
19

A község tömegközlekedését a Zala Volán látja el. A faluban három megállóhely található:
Kávási elágazás
ÁFÉSZ
Zalaszentgyörgyi-tó
A megállóhelyek között a távolság 700 m, illetve 1100 m.
A községet kb. 18 járat érinti napjában, ezek többségében Zalaegerszeg és Zalalövõ között
közlekednek, de egyes járatok végállomása Ozmánbük. Zalaegerszegre két útvonalon lehet
eljutni: egyrészt Bagod, másrészt Kávás – Teskánd irányában.
A községet átszeli kelet - nyugat irányban a Zalaegerszeg – Zalalövõ - Bajánsenye vasútvonal,
melyet nemzetközi járatok is igénybe vesznek (Budapest - Ljubljana). A gyorsvonatok a
községben nem állnak meg. Napjában 8 - 10 vonatpár áll az utasok rendelkezésére.
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13. Zalaszentgyörgy gazdaságának vizsgálata
a.Gazdaság
Az 1960-as évektõl egyre többen mentek a közeli Zalaegerszeg munkahelyeire dolgozni.
Zalaszentgyörgyön 28 vállalkozó tevékenykedik, de zömüknek ez csak a bejelentett „telephelye”.
Két nagyobb vállalkozás van.
−

A Zalarét Kft, a régi Tsz területén található, tehenészettel, tejfeldolgozással foglalkoznak.
Jelenleg 20 fõt foglalkoztatnak, ebbõl 3fõ zalaszentgyörgyi. Jelenlétük fontos az itt
termesztett takarmány értékesítése miatt is.

−

A Cseke Kft mûanyag nyílászárók készítésével foglakozik. Jelenleg 8-10 fõt alkalmaznak,
senki nem helybéli.
A faluban élõk nagy része Zalaegerszegen, kisebb része a környezõ településeken vagy saját
vállalkozásában dolgozik.

b. Mezõgazdasági termelés
A térség éghajlati- és talajadottságai meghatározzák Zalaszentgyörgy termelés-szerkezetét és a
hagyományos ágazatokat. A földterületek talajjavítás nélkül nem alkalmasak az intenzív, nagy
ráfordítást igénylõ termékek elõállítására, mert a jövedelem nem nõ a ráfordítás arányában. A
rét-legelõgazdálkodás hagyományai biztos alapot jelentenek a mezõgazdasági termelés
extenzifikálására, mely az élõhelyvédelmi irányelvnek (92/43/EK) és általános környezetvédelmi
prioritásoknak megfelel. Emellett az extenzív termelést indokolja, hogy a földek aranykorona
értéke alacsony, szántóföldi mûvelése gazdaságtalan.
A rendszerváltás a földtulajdon-viszonyokat átalakította, megszûnt a tsz. Jelentõsebb
megmaradt üzeme a major, melyben a Zalarét Kft tejtermelõ és -feldolgozó tevékenységet végez.
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14. Zalaszentgyörgy adottságainak értékelése – SWOT analízis
A SWOT elemzés célja az erõsségek és a gyenge pontok felmérése, valamint az erre támaszkodó
lehetõségek és a számításba vehetõ veszélyek megfogalmazása.
1. ERÕSSÉGEK

2. GYENGESÉGEK

Földrajzi sajátosságok
Zalaegerszeg és balatoni üdülõkörzet közelsége
Változatos domborzat, magas tájképi potenciál
Jó tömegközlekedés
Kedvezõ mikroklíma, csend és jó levegõ

Meredek területek útvezetési és beépítési nehézségei
Zala és a rá merõleges patakok árvízvédelme nem megoldott, a
kisebb patakok hullámtere beépült

Gazdaság
Relatív olcsó ingatlanpiaci árak
2 jelentõs és több kisebb vállalkozás
A vállalkozások több gazdasági szektort felölelnek

Mezõgazdasági vállalkozások erõs függése a piaci viszonyoktól
Helyi vállalkozások alacsony munkaerõ-felvevõ képessége
Nõk ismételt munkavállalását nehezíti a helyi oktatási
intézményrendszer hiányosságai

Kereskedelem
Napi alapszintû ellátás megoldott

A kereskedelem csak a napi vásárlási igényeket elégíti ki,
nagyobb bevásárlásokat a lakosság Zalaegerszegen szervezi
Gyógyszerellátás csak kézipatikával

Idegenforgalom
Történelmi emlékek, megõrzött hagyományok, rendezett
településkép
Épített értékek: román templom, régi hagyományos
parasztházak, kutak
A turizmus fejlõdése elindult, megkezdõdött a szálláshelyek
kiépítése
Lakosság településszépítõ „mozgalmai”

Szálláslehetõség kevés
Nincs koncepció, együttmûködés
Hiányzó turisztikai marketingtevékenység
Épített értékek ellenére vegyes településkép, hiányzó
karakteres faluközpont, egységes arculat
Halastó körüli területek kedvezõtlen tulajdonviszonyai
(zömmel magánkézben)

Mezõgazdaság
Hagyományokkal rendelkezik mind a mezõgazdálkodás, mind
az állattenyésztés terén
Õstermelõk
Kedvezõ mikroklíma és talajviszonyok, elsõsorban az erdõ- és
a rét-legelõgazdálkodás számára
Fenntartható, extenzív rét-legelõgazdálkodás hagyományai
N2000 területeken

Hiányzó mezõgazdasági szakértelem és tapasztalat
Fiatalok nem akarnak gazdálkodni
Hiányzó termelõi koordináció és együttmûködés
Feldolgozóüzemek, helyi termékek hiánya
Mezõgazdasági termelés hozamának biztosítása jelentõs
talajvédelemi tevékenységet igényel

Mûszaki infrastruktúra
Jó tömegközlekedés – vonat- és buszjárat
Közmûhálózatok teljes mértékben kiépítettek

Külterületi utak rossz állapota

Környezeti állapot és környezetvédelem
A terület környezeti állapota jó, értékes természeti területek,
jelentõs természeti értékek, találhatóak
Jelentõs, összefüggõ erdõ- és ökológiai kiegyenlítõ-felületek
4 db, összesen 30ha kiterjedésû jól fenntartott horgásztó
Határérték alatti terhelések minden környezeti elemre és
rendszerre.
Környezetállapot hosszú távú megõrzését biztosító mûszaki
infrastruktúra kiépített, közszolgáltatások szervezettek

Alulhasznosított rétek, legelõk
Erdõk újratelepítése elmaradt
Építés nagy földmunkái miatt jelentõs tájsebek keletkeznek
Jelentõs területek talajerózióval, lemosódásos
talajpusztulással veszélyeztetettek
Zalára merõleges patatok kanalizáltsága

Táj
Jó közlekedési lehetõségek (közút, vasút, tervezett kerékpárút)
A balatoni üdülõkörzet, a megyeszékhely és az országhatár
közelsége
Szép táji környezet, potenciális turizmusfejlesztés
Élõ vízfolyások, tavak, természeti területek a településen
Mûemlékek és védett természeti értékek
A település vezetésének stratégiája elõre tekintõ, fejlesztés
centrikus szemléletû
Nincs ipari környezetkárosítás, nincsenek tájsebek
Jó erdõ- és vadgazdálkodási lehetõségek mellett kedvezõ
mezõgazdasági adottságok

A település turisztikai vendégforgalma csak a Balaton parti és
a zalaegerszegi idegenforgalom idetévedõ töredékébõl kerül ki,
a terület turisztikai értékei nincsenek értékesíthetõ állapotban
A turisztikai kínálatot megteremtõ marketingtevékenység
hiányzik
Nagy az átmenõ közúti forgalom
A 7411-es út és a vasút számottevõ zajforrás
Az állatállomány csökkenése miatt csökken a rétek és legelõk
kihasználtsága

Humán infrastruktúra
A népesség nem csökken, bíztató demográfiai adatok
Megyei átlagnál nagyobb foglalkoztatottság
Alacsony munkanélküliség, amit szezonálisan tovább
csökkentenek az idénymunkák
Társadalmi kohéziót erõsítõ létesítmények (sportpálya,
tekepálya) megléte

Humán erõforrás hiánya
Az iskolai végzettség alacsonyabb a megyei átlagnál
18 év alatti lakosok közösségi élete gyengén szervezett,
jelenlegi programoknak nem célcsoportjai

Pénzügyi és tõkeforrások
Pályázati lehetõségek, kedvezõ pályázási tapasztalatok
Centrikus szemléletû gazdaságfejlesztés
Lakosság vállalkozó kedve jelentõs
ZALASZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Saját tõke korlátozottan áll rendelkezésre, vállalkozói
hitellehetõségek szûkek
Költségvetés és a támogatások bizonytalansága
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3. LEHETÕSÉGEK

4. VESZÉLYEK

Földrajzi és demográfiai sajátosságok
Térségi összefogás fejlesztése
Mérsékelt fejlesztésekkel a letelepedés ösztönözhetõ,
demográfiai tendenciák javíthatók és erõsíthetõk

Gyengülõ társadalmi kohézió
A javuló demográfiai tendenciák gyengék
A megyeszékhelyrõl kitelepülõk túlzott lakóterületi és
infrastrukturális igényei

Gazdaság
Megyeközpont közelsége miatt gazdasági célú
ingatlanfejlesztés potenciális célterülete
Vállalkozásélénkítés, szolgáltatásfejlesztés, helyi
kezdeményezés és innováció erõsödése
Helyi vállalkozók megerõsödése, befektetõk idevonzása,
külföldi tõke érdeklõdése fokozódik

A multinacionális cégek által támasztott elõnytelen
versenyhelyzet
Piaci viszonyok kiszámíthatatlansága, értékesítési nehézségek
A kistérségben fokozódó centralizáció
Vállalkozók romló helyzete

Kereskedelem
Kereskedelmi szolgáltatások kiterjesztése a napi ellátás
fejlesztésére

A multinacionális cégek által támasztott elõnytelen
versenyhelyzet
Piaci viszonyok kiszámíthatatlansága, értékesítési nehézségek

Idegenforgalom
Tematikus turizmus fejlesztése
Minõségi vendéglátó szolgáltatások megszervezése Északi
elkerülõ út kiváltja a településen áthaladó utat, csökkentve a
forgalmat
Kerékpárút kiépülésével erõsödõ térségi kapcsolatok

Piaci viszonyok kiszámíthatatlansága
Turisztikai fejlesztések nem fókuszálnak kellõen sem a
régióra, sem a jelenlevõ turisztikai ágazatokra

Mezõgazdaság
Kistérségi összefogás
Speciális, helyi mezõgazdasági termékek értékesítése, helyben
történõ további feldolgozása
Turizmus fejlesztése piacot teremthet a helyi termékeknek

Mezõgazdaság európai szintû recessziója, támogatások
átalakulása és egyidejû csökkenése
A rossz agrárstruktúra, az ágazat globális problémái
állandósulnak, az agrárstruktúra átalakítása a mezõgazdasági
piac helyzete és a túltermelési válsága miatt nehézségekbe
ütközik, Piaci és túltermelési válság

Mûszaki infrastruktúra
Meglévõ helyi infrastruktúrák fejlesztése
A tájidegen beépítéssel elvesztheti a falu eddigi arculatát
Áthaladó közlekedési infrastruktúra (vasút, kerékpárút) átfogó Vonalas infrastruktúra erõs vizuális fragmentáló hatása
fejlesztése, korszerûsítése

Környezeti állapot és környezetvédelem
Vasúthoz és közúthoz kapcsolódó környezetvédelmi
fejlesztések
Északi elkerülõ út kiváltja a településen áthaladó utat,
csökkentve a közlekedésbõl származó kibocsátásokat
Megújuló energiaforrások (biogáz) használata

Vonalas infrastruktúra ökológiai fragmentáló hatása
Környezetszennyezõ ipar betelepülése
Havária

Táj
A déli halastavak környezetében üdülés-turizmusfejlesztést
lehetõvé tevõ külterületi szabályozási és terület felhasználási
rendszer kidolgozása, mely alapján megyei szintû vízparti
idegenforgalmi, rekreációs centrum alakítható ki (pl. strand,
kemping, horgásztanyák, hétvégi házas és üdülõházas
üdülõterület)
A falusias lakóterületek karakterének megõrzése, a
természetközeli táji értékek megtartása és kiegészítése,
valamint ehhez kapcsolódó turisztikai útvonalak kialakítása
A zöldfelületi rendszer tudatos fejlesztésével rendezett
településkép alakítható ki
A kerékpár és lovas útvonalakkal feltárható térség turisztikai
központjává válhat a község

A külföldiek ingatlanvásárlása megváltoztathatja a terület
tájhasználatát (pl. tájidegen monokultúrák telepítése,
kilátóhelyek beépítése)
A lakóterületek túlzott fejlesztésébõl adódó tájkarakter
változás, a falusias mezõgazdasági arculat elvesztése
Az új vállalkozások gazdasági krízishelyzetben elhagyják a
települést, maguk mögött hagyva a környezetvédelmi és
tájesztétikai rekultiváció problémáit
Ha a lakosság megélhetési nehézségekkel küzd, érdektelenné
válik a táj- és környezetvédelem problémáival szemben

Humán infrastruktúra
Lakosság, elsõsorban fiatalok megtartása, sõt lakosok
számának növelése, letelepedés segítése
Kistérségi jelentõségû további munkahelyteremtés
Hiányzó humán erõforrás fejlesztés
Nõ az igény a magas szintû humán és szociális
szolgáltatásokra
Nõ a kvalifikált munkaerõ iránti igény, átképzések, képzések a
térségben
Humán szolgáltatások javítása, kulturális élet fejlõdése

Humán erõforrás hiánya marad
Elmaradó intézményfejlesztések veszélyeztetik a nõk ismételt
munkavállalását, esélyegyenlõségét
A jövedelmi viszonyok nem javulnak, az életszínvonal stagnál,
sõt a lakosság elszegényedhet
Globalizáció fokozódásával csökken a helyiek érvényesülési
lehetõsége, kultúra és identitásvesztés, önálló akarat feladása

Pénzügyi és tõkeforrások
Külföldi tõke megjelenése, érdeklõdése
A helyi-, állami- és EU-források bõvülése, igénybevételének
jobb lehetõségei

ZALASZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Korlátozott mértékû saját tõke, hiányzó pénzügyi
szolgáltatások
A fokozódó centralizáció, a költségvetés és a támogatások
bizonytalansága miatt az önkormányzatok, intézmények,
civilek, vállalkozók helyzete romlik
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