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1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 

Azok a beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) területek, amelyen belüli 
építési övezetekben az építési telkek megengedett beépítettsége legalább 10%. 

Lakóterületek  
A hatályos településszerkezeti terv alapján a település lakóterületei négy területfelhasználási 
kategóriába kerültek besorolásba:  

Nagyvárosias lakóterület (Ln) 
Ebbe a területfelhasználási egységbe tartoznak a Május 1 ltp. és a Hevesy György 
utca földszint + 3 illetve 4 szintes társasházai. 

Kisvárosias lakóterületek (Lk) 
Ebbe a területfelhasználási egységbe tartoznak a Május 1 ltp. déli felén elhelyezkedő 
földszint + 1 szintes társasházak.  

Kertvárosias lakóterület (Lke) 
Ebbe a területfelhasználási egységbe tartoznak jellemzően az újabban beépült 
lakóterületek: a Cinca pataktól keletre fekvő lakóterületek. A település északi részén 
a József Attila u. és a Cinca patak közt található területrészrésze tartozik továbbá e 
területfelhasználási egységbe. 

Falusias lakóterület (Lf) 
Ebbe a területfelhasználási egységbe tartoznak jellemzően a történelmi 
településmag, ahol a mai napig jellemző a lakó rendeltetés mellett a 
növénytermesztés és állattartás is. A kialakult beépítési módnak megfelelően 
jellemzően 5,0 m a megengedhető épületmagasság. A területen a hagyományoknak 
megfelelő gazdálkodási tevékenység folytatható, továbbá egyéb kiszolgáló 
építmények is elhelyezhetők. 

Vegyes területek 

Településközpont terület (Vt) 
Településközpont területbe tartoznak a város központjában álló igazgatási, 
intézményi, kereskedelmi, szolgáltatási funkciójú területek: 
- Deák Ferenc utcában lévő boltok, üzletek, pénzintézetek, posta; 
- Kossuth utca mentén lévő, étterem, könyvtár és művelődési ház; 
- Ifjúság utcai orvosi rendelő; 
- az egykori laktanyák területén, a Május 1 lakótelepen néhány ingatlan. 

Intézmény terület (Vi) 
Az intézmény terület elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, 
szociális rendeltetést szolgáló épületek elhelyezésére szolgál. 

Intézmény területbe tartoznak a: 
- Somlyói úton lévő idősek otthona; 



- Polgárdi ipartelep vasútállomástól DK-re lévő Fejér Megyei Ápoló Gondozó 
Otthon; 
- József Attila utca és Cinca-patak közti területen a régi általános iskola területe; 
- Városháza területe a Batthyány utcában; 
- Kossuth utcában az általános iskola, óvoda, Református templom, Szent 
István király templom, tűzoltóság épülete és a régi közösségi ház; 
- Balatoni és Batthyány út sarkán néhány ingatlan; 
- város déli, délnyugati határa mentén a tekerespusztai ápoló-gondozó otthon. 

Gazdasági területek 

Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz) 
A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem 
gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 

Kereskedelmi szolgáltató területbe tartoznak a településen: 
- M7 autópálya és 7. számú főút csomóponttól északkeletre lévő terület; 
- Balatoni út mentén lévő raktáráruház és egy tervezett fejlesztési terület; 
- Batthyány utca és Szabadság utca sarkán a malom területe; 
- Dózsa György utca mentén a belterület határán meglévő területek; 
- Bocskai út mentén és a Bocskai út Béke utca közt lévő telephelyek; 
- Balatoni út és Május 1 út kereszteződésében a benzinkút területe, 
- Vasút utcai lakóterületek mögötti néhány ingatlan; 
- a volt laktanya területének északi fele; 
- Polgárdi Ipartelepek vasút mentén fekvő telephelyek területe; 
- a Szabadság utcai műanyaggyártó és feldolgozó üzem; 
- belterülettől keletre, a vasút és az autópálya közt lévő gazdasági terület. 

Különleges területek 
A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények 
rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük 
megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek. 

Különleges - Temető terület (K-T) 
A temető terület a temetkezés kegyeleti épületei, s az azt kiszolgáló és kiegészítő 
épületek elhelyezésére szolgál. 
Belterületen a Batthyány úton és a Könyves Kálmán utcában helyezkednek el a 
temetők. A temetők megfelelő nagyságú tartalékterülettel rendelkeznek, bővítés nem 
indokolt. 

Különleges - Sportterület (K-Sp) 
A terület főként sportpályák, sportlétesítmények és kiszolgáló épületeik elhelyezésére 
szolgál. 
Különleges terület - sportterület a belterület középső részén, a Batthyány u. és a 
Bocskai u. között elhelyezkedő terület. Fejlesztési területként sportterület még a volt 
laktanyák területének északi része. 

Különleges - mezőgazdasági üzemi terület (K-Mü) 
A különleges - mezőgazdasági üzemi terület olyan mezőgazdasági célú építmények 
elhelyezésére szolgál, amely más beépítésre szánt területen nem helyezhető el. A 
mezőgazdasági majorok, üzemek területe tartozik a különleges - mezőgazdasági 
üzemi területfelhasználásba. 



Különleges – hulladékkezelő, -lerakó terület (K-Hull) 
A terület települési szilárd hulladék lerakására és kezelésére szolgál. A különleges – 
hulladékkezelő, -lerakó területbe a Vertikál Kft. telephelye tartozik. 

Különleges – lőtér terület (K-Lő) 
A terület sportlövészeti tevékenység végzésére szolgál. A különleges – lőtér területbe 
a 032/5 Polgárdi Lőtér területe tartozik. 

Különleges - közmű terület (K-k) 

A terület a közművek műtárgyainak elhelyezésére szolgál. A vízmű, szennyvíztisztító 
és szennyvíz átemelő műtárgyainak területe a különleges – közmű területbe. 

1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 
Polgárdi beépítésre nem szánt területei kisebb részben a belterületen, túlnyomó részben a 
külterületen helyezkednek el. 

Közlekedési és a közmű elhelyezési területek: 
- Vasúti területek, 
- Országos fő- és mellékutak területe (M7 Budapest- Letenye - autópálya; 7. sz. 

Budapest - Székesfehérvár - Letenye elsőrendű főút; 6301 j. Kisláng - Polgárdi 
összekötő út; 7205 j. Füle - Polgárdi összekötő út; 7206 j. Jenő - Polgárdi összekötő 
út; 63303 j. Kiscséripuszta bekötő út) 

- Települési belterületei lakó- és kiszolgáló utak 
- Majorokba bevezető burkolt utak területe, 
- Tekerespuszta bekötőút 

szintén közlekedési és közmű területnek minősülnek. 

Zöldterületek: 
- Május 1 út északi oldalán lévő nagyobb kiterjedésű közpark; 
- Batthyány u. és Május 1 út közti területen lévő közpark; 
- a város központi részén a Cinca-patak  mindkét partja. 

Erdőterületek: 
Az Országos Erdőállomány Adattárban rögzített erdőrészletek a nyilvántartás szerinti 
elsődleges rendeltetésnek megfelelően védelmi vagy gazdasági erdőterületbe kerültek. 
Az Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő, de az ingatlan-nyilvántartás szerint 
erdő művelési ágú ingatlanokon védelmi célú erdőterület került jelölésre. 
A volt hulladéklerakó területe mellett, és az autópálya mentén húzódó területsávban védelmi 
célú erdőterület kijelölése javasolt. 

Mezőgazdasági területek: 
Kertes mezőgazdasági területbe sorolhatók a korábban zártkerti kertgazdasági területek. 
Általános mezőgazdasági területek a külterület egyéb mezőgazdasági hasznosítású 
területei, mint a szántó, gyep (legelő, kaszáló), szőlő, gyümölcs műveléssel hasznosított 
területek. 

Vízgazdálkodási területek: 
- a folyóvizek medre és parti sávja, 
- az állóvizek medre és parti sávja, 
- a közcélú nyílt csatornák, záportározók medre és parti sávja, 
- a vízbázis területek. 

 



Természetközeli területek: 
- a külterületen található mocsaras, nádas, vizenyős területek. 

Különleges beépítésre nem szánt területek: 
A város zártkerti területébe ékelődött működő bányaterületet különleges beépítésre nem 
szánt nyersanyag kitermelés, nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló területfelhasználásba 
javasolt sorolni. 
 

1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 

Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek: 
- Meglévő M7 Budapest- Letenye – autópálya, 7. sz. Budapest - Székesfehérvár - 

Letenye elsőrendű főút, 6301 j. Kisláng - Polgárdi összekötő út, 7205 j. Füle - 
Polgárdi összekötő út, 7206 j. Jenő - Polgárdi összekötő út, 63303 j. Kiscséripuszta 
bekötő út 

- Meglévő MÁV 30 - Budapest- Székesfehérvár – Nagykanizsa vasúti fővonal és MÁV 
29 - Székesfehérvár – Tapolca vasúti fővonal 

- Budapest Rijeka nagysebességű vasútvonal tervezett nyomvonala 
- Tervezett Budapest - Balaton országos kerékpárút nyomvonala 

Szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek: 
- nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték, 
- termékvezeték. 

Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások: 
- Erdőterületek, erdősávok, fasorok, 
- Cinca patak, 
- Külterületi árkok, csatornák, 
- Belterületi zöldterületek és tömbbelsők (művelt kertek), 

 

1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 

Védőtávolságok: 
- Országos utak és vasúti pálya mentén meghatározott védősáv, 
- Vízmű kutak és védőterülete, 
- Szennyvíztisztító védőtávolság 300,00 méter, 
- Hulladéklerakó védőtávolsága 300,00 méter, 
- Nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték csőpalásttól mért 4-4 m-es biztonsági 

övezete. 

Táj és természetvédelmi elemek, területek: 
- Cinca patak mentén a parti sáv, 
- Országos ökológiai hálózat magterület és ökológiai folyosó térsége, 

Kulturális örökségvédelmi elemek: 
- Régészeti lelőhelyek, 
- Református templom, mint műemlék, 
- Református templom műemléki környezete. 

Egyéb védelmi és korlátozó elemek: 
- Csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák, tavak 3-3 m-es karbantartó sávja, 
- Felszíni vízrendezést szolgáló, vízfolyás, csatorna menti 3-3 m-es meder 

karbantartási sáv. 



- A területi környezetvédelmi hatóság a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a levegő 
védelméről) alapján kijelölhetett volna védelmi övezetet a szennyvíztisztítóra és a 
hulladéklerakóra. A környezetvédelmi hatóság nem jelölt ki védelmi övezetet, mert a 
környezetvédelmi engedélyezési eljárás nem engedheti meg, hogy bűzforrás legyen. 
Bűzre nem lehet kijelölni védőterületet, mégis a legtöbb probléma ebből adódik. A 
jogszabály helyett megteheti azonban ezt a HÉSZ, amit javaslunk is, de ne védelmi 
övezet legyen, hanem védőtávolság.  

- A minimális 300 méteres védőtávolság kijelölését javaslom, ahol lehet, pl  a 
szennyvíztisztító és a hulladéklerakó esetében, vagy az új telepítésű állattartó 
telepek körül, ugyanis elképzelhetetlen, hogy ne legyenek olyan napok, amikor 
kedvezőtlen időjárási körülmények, technológiai zavarok miatt bűzhatás 
érzékelhető. 

 



1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA 
ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 
A településszerkezeti terven a felülvizsgálatot követően tett változtatásokat a következő 

átnézeti térkép és táblázat mutatja be: 

 

  



hatályos településszerkezeti terv tervezett településszerkezeti terv 

 
  

1. A 065 hrsz telek korábban mezőgazdasági üzemi terület volt az ott lévő major miatt. 
Időközben a terület erdősült és része az országos erdőállomány adattárnak is, ezért 
a felülvizsgálat során erdőterület területfelhasználásba kerül. 

2. A 058/18 hrsz a hatályos szerkezeti terven erdőterületbe sorolt telek a valóságban 
szántó, ezért általános mezőgazdasági területfelhasználásba kerül. 

3. A 063/22 hrsz-t általános mezőgazdasági területként ábrázolt terület a valóságban 
erdő és része az országos erdőállomány adattárnak is, ezért a felülvizsgálat során 
erdőterület területfelhasználásba kerül. 

  

4. A szántóföldi táblákat elválasztó erdősávok területe a hatályos szerkezeti tervben 
nem kapott területfelhasználást, üres volt. A felülvizsgálat során az ingatlan 
nyilvántartási művelési ágnak és a valóságnak megfelelően erdőterület 
területfelhasználásba kerülnek a jelzett területek. 

5. A közigazgatási határ mentén az erdősáv területe a hatályos szerkezeti tervben 
szintén nem kapott területfelhasználást. A felülvizsgálat során az ingatlan 
nyilvántartási művelési ágnak és a valóságnak megfelelően erdőterület 
területfelhasználásba kerül. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

5. 
4. 

4. 

5. 
4. 

4. 

 

 



  
6. A 044 hrsz telek a szerkezeti terven általános mezőgazdasági terület. Jelenleg 

erdővel borított, ezért a felülvizsgálat során erdőterület területfelhasználásba kerül. 

 
 

7. A 2294 hrsz telek a hatályos terv szerint bányaterület övezet. A valóságban a vízmű 
területe, ezért különleges közműterületbe kerül. 

  
8. A 036/1 hrsz északi fele tervezett erdőterület besorolásba került. A valóságban a 

szomszédos bányaterület működésével összekapcsolódva használják gazdasági 
területként, művelési ága kivett, telephely területe. Ezért gazdasági kereskedelmi 
szolgáltató területbe kerül a felülvizsgálaton. 

6. 

6. 

7. 

7. 

8. 

8. 



  
9. A 055/1 hrsz telek mezőgazdasági üzemi terület besorolású. A terület erdősült, része 

az országos erdőállomány adattárnak és az ingatlan nyilvántartás szerint is erdő, 
ezért a felülvizsgálat során erdőterület területfelhasználásba kerül. 

  
10. A 032/4 hrsz északi területrésze a hatályos szerkezeti tervben nem kapott 

területfelhasználást, üres volt. A terület egyik része az országos erdőállomány 
adattárban van, másik részén lőtér működik. A felülvizsgálat során az ingatlan  
nyilvántartási művelési ágnak és a valóságnak megfelelően erdőterület 
területfelhasználásba és különleges lőtér területbe kerül. 

 
 

11. A szerkezeti terv szerint a 0169/10, 0169/22-27, 0169/2-4, 0169/12-16, 0169/18-21, 
0169/6-7, 0170/2  telek tervezett egészségügyi, szociális turisztikai erdőterület, a 
felülvizsgálat következtében a valós használatnak és az ingatlan nyilvántartás szerinti 
művelési ágnak megfelelően általános mezőgazdasági terület lesz. 

9. 
9. 

10. 10. 

11. 11. 



 
 

12. A belterületi szerkezeti terven a 09/2-4 hrsz gazdasági kereskedelmi szolgáltató 
terület. A valóságban és a művelési ág szerint szántó és legelő, része a kiváló 
termőhelyi adottságú szántónak, ezért általános mezőgazdasági területbe kerül. 

  
13. A 05/9 hrsz telken üzemanyagtöltő állomás működik. A hatályos szerkezeti terven 

központi vegyes terület. A terület benzinkút rendeltetését tekintve a megfelelő 
területfelhasználás a gazdasági kereskedelmi szolgáltató. 

 
 

14. A 05/1, 05/5, 06, 07 a, 394/1, 394/2 hrsz telkek a a szerkezeti terven  gazdasági 
kereskedelmi szolgáltató terület. A területen majorok találhatók, a felülvizsgálat után 
a majornak megfelelő különleges mezőgazdasági üzemi területbe kerülnek. 

12. 

12. 

13. 

13. 

14. 

14. 



  
15. A 07 hrsz b alrészlete a valóságban és a művelési ágát tekintve is erdő, ezért a 

hatályos terv szerinti gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület helyett erdő területbe 
kerül. 

 
 

16. A 415/18 és 415/20 hrsz-t a szerkezeti terv tervezett gazdasági területként jelöli. A 
valóságban a telkeken lakóépületek állnak, ezért kertvárosi lakóterületi besorolásra 
változik a területfelhasználás. 

  
17. A szerkezeti terv meglévő gazdasági kereskedelmi szolgáltató területnek jelöli a 381-

392, 393/1 és 393/3-4 hrsz telkeket. A területen valóságban lakóépületek vannak, a 
területfelhasználás falusias lakóterületre változik. 

18. A 1704 hrsz tervezett különleges terület a belterületi szerkezeti tervlap szerint, a 
területen erdő található és része az országos erdőállomány adattárnak is, ezért az új 
területfelhasználása védelmi rendeltetésű erdőterület lesz. 

15. 15. 

16. 
16. 

17. 

18. 

17. 

18. 



  
19. A Barátság utca keleti oldalán a szerkezeti terv tervezett zöldterületet jelöl, ellenben a 

területen többlakásos lakóházak állnak. A felülvizsgálatot követően a Barátság utca 
keleti oldala kertvárosias lakóterületbe kerül. 

20. A 1718/28-30 hrsz különleges terület és központi vegyes terület besorolású a 
szerkezeti terven. Az Önkormányzat a volt laktanyák területén intézményi, oktatási és 
igazgatási rendeltetésű épületek elhelyezését tervezi, ezért a terület településközpont 
vegyes területfelhasználásra változik. 

21. A volt laktanyák területének északi részén a hatályos szerkezeti terv tervezett 
lakóterületet jelöl. Mivel a felülvizsgálat eredményeként a külterületen több gazdasági 
terület is törlésre kerül, helyette barnamezős fejlesztésként a már beépítésre szánt 
területen kerül kijelölésre tervezett gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület. 

  
22. A 023/11 hrsz a szerkezeti terven általános mezőgazdasági területként ábrázolt 

terület, a valóságban erdő és része az országos erdőállomány adattárnak is, ezért a 
felülvizsgálat során erdőterület területfelhasználásba kerül. 

19. 

20. 

21. 

19. 

20. 
21. 

22. 

22. 



 
 

23. A vasútállomástól délre fekvő területen a hatályos szerkezeti terv gazdasági területet 
jelöl, ahol a valóságban major, mezőgazdasági üzem működik. A használatnak 
megfelelően a terület különleges mezőgazdasági üzemi területbe kerül. 

24. A 1641/20 és 1641/38 hrsz központi vegyes terület a szerkezeti terven. Szántó és 
legelő művelési ágú, amit az Önkormányzat jelenlegi művelésének megfelelő 
besorolásban szeretne hagyni. A terület általános mezőgazdasági területre változik. 

  
25. A 1686/1 hrsz telek területén a hatályos terv szerint tervezett erdőterület mérete 

csökken, helyette belső tömbfeltárással a tervezett lakóterület területe bővül a 
felülvizsgálatot követően. 

 
 

26. A 12 hrsz telek kertvárosias lakóterület besorolású. A területen az Önkormányzat 
parkolót szeretne kialakítani, ezért a telek közlekedési területbe kerül. 

23. 23. 

24. 
24. 

25. 25. 

26. 

26. 



  
27. A Cinca pataktól nyugatra fekvő ófalu területe kertvárosias lakóterületi besorolású a 

hatályos terveken. A terület használata, telekszerkezete és beépítettsége alapján a 
megfelelő területfelhasználás a falusias lakóterület. 

28. A 1420 hrsz telek központi vegyes területfelhasználású a szerkezetei terv szerint, 
mivel itt korábban óvodabővítést tervezett az Önkormányzat. Az óvoda fejlesztése 
időközben más területre került, ezért nem indokolt a  központi vegyes terület 
megtartása, helyette falusias lakóterület lesz. 
 

 
29. A 0125/1-2 és a 0133 hrsz a hatályos szerkezeti terv szerint gazdasági ipari – 

mezőgazdasági üzemi terület. A mezőgazdasági termeléssel foglalkozó Szekeres Kft. 
a meglévő telephelyét bővítené, így a jelenleg általános mezőgazdasági területben 
lévő 0122/8-9 és 0134/1 hrsz területek a 0125/1-2 és a 0133 hrsz-ú meglévő üzemi 
területekkel együtt különleges mezőgazdasági üzemi területre módosul. 

 
 

30. A zöldterületként jelölt 1235/26 hrsz-ú telken épült fel az új orvosi rendelő és ügyelet. 
Ezeket a területeket településközpont vegyes területbe kerülnek. 

31. A 1241 hrsz telken közösségi ház található (központi vegyes terület), aminek az 

27. 

28. 

27. 

28. 

29. 
29. 

30. 

30. 

31. 
31. 



Ifjúság utca felőli részét az Önkormányzat lakóterületként hasznosítaná.  

  
32. A városon áthaladó 7-es út mentén tervezett településközpont vegyes terület és 

zöldterület nyugati felén a már megkezdődött tömbfeltárás folytatásával lakóterület 
fejlesztésre módosul a területhasználat. 

33. A 7-es út keleti oldalán a tervezett településközpont vegyes terület és zöldterület 
helyett gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület kerül kijelölésre az Önkormányzat 
kérésére. 

  
34. A hatályos szerkezeti terv közel 35 hektárnyi gazdasági kereskedelmi szolgáltató 

területet jelöl a város nyugati belterületi határa mentén. A terület 3-as (jó) minőségi 
osztályú szántó, ezért a területfelhasználása általános mezőgazdaságira változik. 

 
 

35. A 0160/1 hrsz a hatályos terven általános mezőgazdasági terület, ahol jelenleg 
kereskedelemmel és szolgáltatással foglalkozó Oil mix Kft. telephelye található. A 
felülvizsgálat során a telek gazdasági kereskedelmi szolgáltató területbe kerül. 

32. 
33. 33. 

34. 
34. 

35. 35. 

32. 



 

 
36. A 0155/2 és 0155/4 hrsz telkek a szerkezeti terven általános mezőgazdasági 

területfelhasználásúak. A meglévő gazdasági területen működő raktáráruház bővült a 
0155/2 és 0155/4 hrsz telkek területén, ezért azok gazdasági kereskedelmi 
szolgáltató területbe kerülnek. 

  
37. A 0139/8 és 0142/3 hrsz területeket általános mezőgazdasági területbe sorolja a 

szerkezeti terv, a valóságban a területen erdő van és a művelési ága is erdő, ezért 
védelmi rendeltetésű erdőterületbe kerül. 

  
38. A város nyugati közigazgatási határa mentén a 7-es út és M7 autópálya által bezárt 

területen a hatályos szerkezeti terv 40 hektár tervezett egyéb ipari gazdasági területet 
jelöl. Konkrét beruházás hiányában, indokolatlanul jelöl a terv ipari gazdasági 
területet. A felülvizsgálat során a terület általános mezőgazdasági területbe kerül. 

36. 

37. 

37. 

38. 38. 

36. 



  
39. A hatályos szerkezeti terv a 0240/57 és 0238/6 hrsz telket általános mezőgazdasági 

területbe sorolja, a valóságban erdő, a művelési ága is erdő és része az országos 
erdőállomány adattárnak is, ezért területfelhasználása erdőterületre változik. 

40. A szerkezeti terv a 0238/13 hrsz telek területét tervezett tó területként jelöli. A 
jelenlegi hasznosításnak megfelelően a terület általános mezőgazdasági 
területfelhasználásba kerül. 

 
 

41. A 0238/3 hrsz általános mezőgazdasági besorolású, de a valóságban erdő, a 
művelési ága is erdő és része az országos erdőállomány adattárnak is, ezért 
területfelhasználása erdőterületre változik. 

42. A 0232/3, 0232/5 és 0234/5 hrsz területekre a hatályos településszerkezeti terv nem 
ad területfelhasználást. A terület a valóságban erdő, a művelési ága is erdő és része 
az országos erdőállomány adattárnak is, ezért területfelhasználása erdőterület lesz. 

 
 

43. A 0226/1 hrsz a alrészlete az ingatlan nyilvántartás szerint mocsár, ezért az OTÉK 
szerint természetközeli területfelhasználásba kell sorolni a jelenlegi különleges 
szennyvíztisztító terület helyett. 

39. 
39. 

40. 40. 

41. 

42. 42. 

43. 
44. 

44. 
45. 

45. 

43. 

41. 



44. A szerkezeti terven jelölt különleges szennyvíztisztító területfelhasználás nagyobb, 
mint a szennyvíztisztító területe, ezenkívül még magterület érintettség miatt is a 
minimálisan szükségesre kell korlátozni a különleges szennyvíztisztító területet. A 
fennmaradó terület általános mezőgazdasági területbe kerül. 

45. A 0226/1 hrsz c alrészlete és a 0226/8 hrsz a alrészlete a szerkezeti terven 
különleges szennyvíztisztító terület és általános mezőgazdasági terület. A 
valóságban a terület erdő, művelési ága is erdő és része az országos erdőállomány 
adattárnak is, ezért területfelhasználása erdőterületre változik. 

 
 

46. A 0222/3 és 0222/5 hrsz szerkezeti terv szerinti területfelhasználása általános 
mezőgazdasági, ami a valóságban erdő, művelési ága is erdő és része az országos 
erdőállomány adattárnak is, ezért területfelhasználása erdőterületre változik. 

  
47. A 0255 hrsz d alrészlete közlekedési terület vasút területfelhasználásba került a 

hatályos szerkezeti terven, azonban a területen erdő van, művelési ága is erdő és 
része az országos erdőállomány adattárnak is, ezért területfelhasználása erdőterület 
lesz. 

48. A 0253/2 hrsz telek a hatályos terven nem kapott területfelhasználást, mivel a telek  
művelési ága erdő és a valóságban is erdő, erdőterület besorolásba kerül. 

46. 

46. 

48. 

48. 
47. 47. 

46. 

46. 



 
 

49. A 0319 hrsz d alrészlet áltolános mezőgazdasági területfelhasználású, azonban az 
ingatlan nyilvántartás szerint a terület művelési ága mocsár. A felülvizsgálat során az 
OTÉK szerint természetközeli területfelhasználásba kell sorolni a területet. 

  
50. A 306 hrsz telek gazdasági ipari - mezőgazdasági üzemi terület a településszerkezeti 

terven. A major területének egy része beerdősült, ez a rész az országos 
erdőállomány adattárnak része. A felülvizsgálatot követően erdőterület 
területfelhasználást kap. A fennmaradó major terület különleges mezőgazdasági 
üzemi terület besorolásba kerül. 

  
51. A közigazgatási határ mentén a 0312/6 hrsz a hatályos terven nem került 

területfelhasználási egység besorolásba. A területen erdő talélhat, ezért a 
felülvizsgálat során erdőterületbe kerül. 

49. 

50. 

50. 

51. 

51. 

49. 



  
52. A 0307/10 és 0307/11 hrsz a szerkezeti terven tervezett egészségügyi, szociális 

turisztikai erdőterület. A 0307/11 hrsz művelési ága szántó, ezért az új 
területfelhasználása általános mezőgazdasági területre változik. A 0307/11 hrsz 
pedig szintén a művelési ágnak és a valóságnak megfelelően védelmi rendeltetésű 
erdőterület lesz. 

 
 

53. A 0260 hrsz egy része gazdasági ipari, mezőgazdasági üzemi területbe tartozik a 
hatályos szerkezeti tervben. A valóságban a terület legelő, nem része az üzemnek, 
ezért általános mezőgazdasági területbe kerül besorolásba. 

54.  A 0260 hrsz c alrészlete szintén gazdasági ipari, mezőgazdasági üzemi területbe 
tartozik, az ingatlan nyilvántartás szerin mocsár. A felülvizsgálat során az OTÉK 
szerint természetközeli területfelhasználásba kell sorolni a területet. 

55. A Nagycséripuszta gazdaság területe a gazdasági ipari, mezőgazdasági üzemi 
terület helyett az üzemnek megfelelő különleges mezőgazdasági üzemi területbe 
kerül. 

56. A hatályos terv szerint falusias lakóterületbe sorolt 0265/1 és 0270/7 hrsz besorolása 
általános mezőgazdasági területre változik. A területen nem indokolt új lakóterület 
kijelölése. 

53. 

55. 

54. 

56. 

55. 

54. 

56. 
56. 

56. 

53. 

52. 52. 



  
57. A 0210/1 hrsz terület a településszerkezeti terv szerint erdőterület. A valóságban a 

terület gazdasági épületekkel beépült, ezért különleges mezőgazdasági üzemi 
területbe kerül. A 203/3 hrsz vízmű területe, ezért különleges közmű terület 
besorolást kap. 

58. A hatályos terv a 0203/11 hrsz területet gazdasági ipari - mezőgazdasági üzemi 
területnek jelöli. A besorolással ellentétben itt nem működik üzem, ezért általános 
mezőgazdasági területbe kerül a felülvizsgálat során. 

59. A 200/9 hrsz telek a településszerkezeti terven általános mezőgazdasági terület, 
azonban a területen erdő van, művelési ága is erdő és része az országos 
erdőállomány adattárnak is, ezért területfelhasználása erdőterületre változik. 

 
 

60. A 0198/2 hrsz a és c alrészlete általános mezőgazdasági terület a hatályos terven, a 
valóságban erdő, ezért erdőterület területfelhasználásba kerül. 

 
 

61. A 0190/4 hrsz b alrészlete általános mezőgazdasági terület a hatályos terven, a 
valóságban erdő, ezért erdőterület területfelhasználásba kerül. 

58. 58. 

59. 59. 

60. 

61. 
61. 

60. 

57. 

57. 



 

  

 
 

62. A 0190/4 hrsz b alrészlete általános mezőgazdasági terület a hatályos terven, a 
valóságban erdő, ezért erdőterület területfelhasználásba kerül. 

  
63. A 996/1 hrsz kertvárosias lakóterület, ahol műanyaggyártó és feldolgozó üzem 

működik. A jelenlegi területfelhasználásra tekintettel az üzem területe gazdasági 
kereskedelmi szolgáltató területfelhasználásba  kerül. 

62. 62. 



 

1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való 
összefüggéseinek bemutatása 

 Fejér Megye Településszerkezeti terve (részlet) 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXIV. törvény 6.§ (2) szerinti megfelelőség igazolása: 

Fejér megye területrendezési terv Polgárdi településszerkezeti terv MEGFELELŐSÉG 

mezőgazdasági 
térség 

6471,92 ha 

(100%) 

általános és kertes 
mezőgazdasági és 
természetközeli 
területfelhasználás 

6054,58 ha 

(93%) 

a mezőgazdasági 
térséget legalább 
85%-ban 
mezőgazdasági 
terület, beépítésre 
szánt különleges 
honvédelmi terület, 
beépítésre nem szánt 
különleges honvédelmi 
terület vagy 
természetközeli terület 
területfelhasználási 
egységbe kell sorolni 

MEGFELEL 

erdőgazdálkodási 
térség 

0 ha erdőterület 
területfelhasználás 

180,58 ha az erdőgazdálkodási 
térséget legalább 
75%-ban erdőterület 
területfelhasználási 
egységbe kell sorolni 

MEGFELEL 

vízgazdálkodási 
térség 

39,36 ha 

(100%) 

vízgazdálkodási 
terület 
területfelhasználás 

39,36 ha 

(100%) 

a vízgazdálkodási 
térséget legalább 
85%-ban 
vízgazdálkodási terület 
vagy természetközeli 
területfelhasználási 
egységbe kell sorolni 

MEGFELEL 

 



Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területeket a 
településszerkezeti terv 100%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe sorolja. A 
településszerkezeti terv az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXIV. törvény 
7.§ (1) bekezdésének megfelel. 

Fejér Megye Területrendezési Terve által meghatározott térségi övezetek lehatárolását a 
Területrendezési Terv mellékletét képező tervlapok tartalmazzák. Polgárdi közigazgatási 
területét az alábbi térségi övezetek érintik: 
-  Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
-  Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
-  Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
-  Magterület övezete 
-  Ökológiai folyosó övezete 
-  Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
-  Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 
-  Vízeróziónak kitett terület övezete 
 

térségi övezet neve és lehatárolása 
Fejér Megye Területrendezési 
Tervében  

a térségi övezetre 
vonatkozó szabály  

településszer
kezeti terv 
szerinti 
terület-
felhasználás 
megfelelőssé
ge a térségi 
övezeti 
előírásoknak 
 

Az Országos 
Területrendezé
si Tervről 
szóló 2003. évi 
XXVI. törvény 
12/A.§ (4) 
lehetőséget ad 
a térségi 
övezet 
határának 
±5%-os 
pontosítására. 
A pontosítás 
mértéke (%) 

kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezet 

 

Országos 
Területrendezési 
Tervről szóló 2003. 
évi XXVI. törvény 
13/A.§ 

Kiváló termőhelyi 
adottságú 
szántóterület 
övezetében 
beépítésre szánt 
terület csak 
kivételesen, egyéb 
lehetőség hiányában 
területrendezési 
hatósági eljárás 
alapján jelölhető ki. 
Az övezetben 
külszíni bányatelket 
megállapítani és 
bányászati 
tevékenységet 
engedélyezni a 
bányászati 
szempontból kivett 
helyekre vonatkozó 
szabályok szerint 
lehet. 

Polgárdi 
területén 
kiváló 
termőhelyi 
adottságú 
szántóterület 
övezet: 
5839,15 ha. 

A kiváló 
termőhelyi 
adottságú 
szántóterület 
övezetével 
érintett: 

1. meglévő 
hulladékkezelő 
telep területe 
(a 093/5 és 
093/6 hrsz 
beépítésre 
szánt 
különleges 
terület) 6,95 
ha,  

2. tervezett 
különleges 

A 
hulladékkezelő 
telep 
(beépítésre 
szánt 
különleges 
terület), a 
tervezett 
különleges 
mezőgazdasági 
üzemi terület 
bővítés (0122/8, 
0122/9, 0125/1, 
0125/2, 0133, 
0134/1 hrsz) a 
0160/1 és a 
0155/9 hrsz-ú 
területek 
gazdasági 
területfelhaszná
lása miatt a 
pontosítás 
mértéke: 0,17 
%. 



 
1. meglévő hulladékkezelő telep területe 
(a 093/5 és 093/6 hrsz) 

 
2. tervezett különleges mezőgazdasági 
üzemi terület bővítés (0122/8, 0122/9, 
0125/1, 0125/2, 0133, 0134/1) 

 
3.meglévő telephely (0160/1 hrsz) 

 
4.meglévő gazdasági terület 0155/9 hrsz 

mezőgazdasá
gi üzemi 
terület bővítés 
(0122/8, 
0122/9, 
0125/1, 
0125/2, 0133, 
0134/1 hrsz 
beépítésre 
szánt 
különleges 
terület)  

32,35 ha 

3. meglévő 
telephely 
(0160/1 hrsz 
gazdasági ter.) 
0,75 ha 

4. gazdasági 
terület (0155/9 
hrsz) 2,62 ha 

A kiváló 
termőhelyi 
adottságú 
szántóterület 
övezetével 
érintett, a 
településszerk
ezeti tervben 
beépítésre 
szánt területek 
területe:42,67 
ha. 

 
5839,15 ha 
(100%) 
 
42,67 ha 
(0,7%) 
 

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete 

Országos 
Területrendezési 
Tervről szóló 2003. 
évi XXVI. törvény 

A 
településszerk
ezeti terv 
szerinti terület-

 



 

14.§ 

Kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület 
övezetében új 
beépítésre szánt 
terület nem jelölhető 
ki 

Az övezetben 
külszíni bányatelket 
megállapítani és 
bányászati 
tevékenységet 
engedélyezni a 
bányászati 
szempontból kivett 
helyekre vonatkozó 
szabályok szerint 
lehet. 

 

 

felhasználások 
megfelelnek a 
térségi 
övezetre 
vonatkozó 
előírásoknak. 
A kiváló 
termőhelyi 
adottságú 
erdőterület 
övezetében új 
beépítésre 
szánt terület 
nem került 
kijelölésre. 

  

erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 

 

 

Országos 
Területrendezési 
Tervről szóló 2003. 
évi XXVI. törvény 
19/A.§ 

A településrendezési 
eszközökben az 
erdőtelepítésre 
javasolt terület 
övezetét az 
erdőterület 
területfelhasználási 
egység kijelölésénél 
figyelembe kell venni 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
településszerk
ezeti terv 
szerinti terület-
felhasználások 
megfelelnek a 
térségi 
övezetre 
vonatkozó 
előírásoknak. 

 

Magterület övezete 
Ökológiai folyosó övezete Országos 

Területrendezési 
Tervről szóló 2003. 
évi XXVI. törvény 
17.§ 

Magterület övezete: 
Az övezetben 
beépítésre szánt 

Polgárdi 
területén a 
magterület 
nagysága: 
116,285 ha 

A meglévő 
szennyvíztisztí
tó telep 

A 
szennyvíztisztít
ó telep 
területfelhaszná
lása (beépítésre 
szánt 
különleges 
terület) miatt a 
pontosítás 



 

 

terület nem jelölhető 
ki, kivéve, ha: a 
települési területet a 
magterület vagy a 
magterület és az 
ökológiai folyosó 
körülzárja, és a 
kijelölést más 
jogszabály nem tiltja. 
Az övezetben a 
közlekedési és 
energetikai 
infrastruktúra-
hálózatok elemeinek 
nyomvonala, az 
erőművek és 
kiserőművek a 
magterület 
természetes 
élőhelyeinek 
fennmaradását 
biztosító módon, az 
azok közötti ökológiai 
kapcsolatok 
működését nem 
akadályozó műszaki 
megoldások 
alkalmazásával 
helyezhetők el 
Az övezetben új 
külszíni művelésű 
bányatelek nem 
létesíthető, meglévő 
külszíni művelésű 
bányatelek nem 
bővíthető. 

Országos 
Területrendezési 
Tervről szóló 2003. 
évi XXVI. törvény 
18.§ 

Ökológiai folyosó 
övezete: 
Az ökológiai folyosó 
övezetében új 
beépítésre szánt 
terület nem jelölhető 
ki, kivéve, ha: a 
települési területet az 
ökológiai folyosó 
vagy a magterület és 
az ökológiai folyosó 
körülzárja, és a 
kijelölést más 
jogszabály nem tiltja. 

Az övezetben a 
közlekedési és 
energetikai 
infrastruktúra-
hálózatok elemeinek 
nyomvonala, az 
erőművek és 

területe 
(beépítésre 
szánt 
különleges 
terület) érinti a 
magterület 
övezetét. A 
telep területe 
0,276 ha. 

116,285 ha 
(100%) 

0,276 ha 
(0,237 %) 

mértéke: 0,237 
%. 



kiserőművek az 
ökológiai folyosó és 
az érintkező 
magterület 
természetes 
élőhelyeinek 
fennmaradását 
biztosító módon, az 
azok közötti ökológiai 
kapcsolatok 
működését nem 
akadályozó műszaki 
megoldások 
alkalmazásával 
helyezhető el. 

Az övezetben új 
külszíni művelésű 
bányatelek nem 
létesíthető, meglévő 
külszíni művelésű 
bányatelek nem 
bővíthető. 

Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő 
terület övezete Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 

XXVI. törvény 31/B.§ e) pont alapján ezeket az 
övezeteket a településszerkezeti terv felülvizsgálatánál 

nem kell figyelembe venni. 

Kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi terület övezete 

Vízeróziónak kitett terület övezete 
  



országos övezet neve és lehatárolása az országos övezetre 
vonatkozó szabály 

településszerkezeti terv 
szerinti megfelelősége az 

országos övezeti 
előírásoknak 

jó termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 

Országos 
Területrendezési Tervről 
szóló 2003. évi XXVI. 
törvény 13/B.§ 

A településrendezési 
eszközökben a jó 
termőhelyi adottságú 
szántóterület övezetét a 
mezőgazdasági terület 
területfelhasználási 
egység kijelölésénél 
figyelembe kell venni. 

A településszerkezeti terv 
szerinti terület-
felhasználások megfelelnek 
a térségi övezetre 
vonatkozó előírásoknak. 

országos vízminőség-védelmi terület 
övezete 

 

Országos 
Területrendezési Tervről 
szóló 2003. évi XXVI. 
törvény 13/B.§ 

Az övezetbe tartozó 
települések 
településrendezési 
eszközeinek készítése 
során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett 
területeket, és a helyi 
építési szabályzatban az 
építési övezetre vagy 
övezetre vonatkozó 
szabályokat kell 
megállapítani. 
Az övezetben bányászati 
tevékenységet a 
bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet 
folytatni. 

 

A településszerkezeti terv 
szerinti terület-
felhasználások megfelelnek 
a térségi övezetre 
vonatkozó előírásoknak. A 
helyi építési szabályzatban 
az érintett területre 
szabályok kerülnek 
megállapításra. 

  

 

  



 

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának 
bemutatása (a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban 
megfogalmazott jövőképpel és célokkal) 

A táblázat Polgárdi településfejlesztési koncepciójában megfogalmazott jövőképet és célokat 
tartalmazza a részcéloknak megfelelő tervezett településszerkezeti változásokkal. A 
táblázatban a településszerkezeti változások az 1.2.1. fejezetben kifejtett pontok szerint 
kerülnek megnevezésre. 

Jövőkép Átfogó célok Részcélok 
Változások sorszáma 

az 1.2.1. fejezet 
felsorolása szerint 

Polgárdi jó 
komfortérzetet 
biztosító 
életminőséget, 
fenntartható, 
egészséges 
környezetet nyújt 
lakosai számára, 
a javuló 
foglalkoztatás 
elérése 
érdekében pedig 
a helyi és a 
betelepülő 
vállalkozások 
számára 
vállalkozóbarát 
feltételeket 
teremt. 
 

A stagnáló 
gazdaság 
fellendítése, 
munkahelyterem
tés 

A helyi gazdaság 
sokrétűségének kialakítása 

10, 13, 14, 21, 29, 35, 36, 
50, 55, 57,63. 

Vállalkozás barát települési, 
intézményi környezet 
megvalósítása 

8, 14, 21, 33, 35, 36, 63. 

Közmű és közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése 

7, 26, 57. 

Munkahelyteremtés és –
megőrzés 

8, 13, 14, 21, 23, 29, 33, 
35, 36, 63. 

A város 
differenciált 
településjellegév
el (kisvárosias, 
falusias) 
harmonizáló 
környezet 
fenntartható 
fejlesztése 

Társadalmi kapcsolatok 
erősítése, közösségi élet 
fellendítése, helyi identitás 
erősítése 

16, 5. 

Városközpont városias 
jellegének erősítése, 
funkcióbővítése 

6, 20, 30, 33. 

A lakókörnyezet minőségi 
fejlesztése 

17, 19, 25, 31, 32. 

A természeti adottságok és 
a településkarakter 
harmóniájának megőrzése 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 
12, 15, 18, 22, 24, 27, 28, 
34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 
59, 60, 61, 62. 

Városi szintű szolgáltatások 
kialakítása 

20, 30. 

 

2. SZAKÁGI JAVASLATOK 

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 
Polgárdi területe földrajzilag az Alföldön, mint nagytájon belül a Mezőföld középtájhoz, 
tovább szűkítve a Sárrét és a Káloz–Igari-löszhátak kistájakhoz tartozik.  
A két kistáj közötti határvonalat közelítőleg az M7 autópálya nyomvonala jelenti, így a város 
északi része (egyben belterülete) még a Sárréthez, míg déli fele pedig a Káloz–Igari-
löszhátak területének része. 



A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak 
természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai 
adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az 
egyedi tájértékek fennmaradásáról. 
A településrendezési eszközök kiemelten kezelik, hogy a város területén található 
természetes és természetközeli élőhelyek, tájképi értékek megóvását biztosítani kell. A 
település külterületén a vízfolyások, utak mentén lévő fasorok, erdősávok megtartandók, 
illetve telepítendők; a vízfolyások mentén lévő galérianövényzet megőrzendő. 

2.1.2. Természetvédelmi javaslatok 
Nemzetközi természetvédelmi oltalom (Natura2000, UNESCO) alatt álló területek Polgárdi 
területén nincsenek. 
Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen nem lettek kijelölve. 
Polgárdiban az önkormányzat által helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánított 
területek nincsenek. 
Polgárdi területén az M7 autópálya nyomvonalától D-re a Cinca-Csíkgát patak mentén 
magterületet, valamint ökológiai folyosó került lehatárolásra. 
 A magterület foltszerű, tetszőleges kiterjedésű terület, mely ideális nagyság esetén a lehető 
legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az élőhelye és genetikai 
rezervátuma. 
A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-nagyobb 
megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai 
folyosók biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhely komplexumokat kötik össze, egyben 
biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között. A magterület és 
ökológiai folyosó területén újonnan beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 
A településrendezési eszközök kiemelten kezelik, hogy a város területén található 
természetes és természetközeli élőhelyek, tájképi értékek megóvását biztosítani kell. A 
település külterületén a vízfolyások, utak mentén lévő fasorok, erdősávok megtartandók, 
illetve aholhiányos telepítendők; a vízfolyások mentén lévő galérianövényzet megőrzendő. 

2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) 
bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével 
egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés 
előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”. 
A településrendezési eszközökben szereplő változások hatására a település területén a 
9/2007. (IV.3.) ÖTM rendeletnek megfelelően számított biológiai aktivitás érték nőtt (25 873 
→ 25 880). 

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 
Polgárdi területén a zöldfelületi rendszer elemei az alábbiak: 

- belterületi zöldterületek, 
- magas zöldfelületi arányú intézményterületek, különleges területek (temető területe, 

általános iskola telke, sportpálya területe), 
- a belterületen az utcákban húzódó, a külterületen pedig a szántóterületeket tagoló 

fasorok 
- külterületi erdősávok, 
- a közigazgatási területen elszórt foltokban fekvő erdőterületek, 



- a közigazgatási területet keresztülszelő vízfolyások (Cinca patak) és azokat kísérő 
természetközeli növényzet, 

- a belterületen fekvő ún. kondicionáló zöldfelületek, amelyek főként gyeppel borítottak 
(telkek zöldfelületei). 

A település zöldfelületi rendszerének bővítése, fejlesztése az alábbi eszközökkel valósítható 
meg: 

- a településrendezési eszközökben kijelölt zöldterületeken minőségi zöldfelületek 
létrehozása többszintű növényállománnyal, 

- a bel- és külterületi fasorok, erdősávok közötti kapcsolat megteremtése pótlással, új 
fasorok és erdősávok telepítésével, 

- a vízfolyások partja menti természetközeli növénysáv kiszélesítése, pufferterület 
biztosítása a művelt területek és a csatornák partja között. 

A község közigazgatási területén zöldterület övezeti besorolást kaptak a meglévő közkertek, 
közparkok. A zöldterületeket a helyi építési szabályzat Zkk vagy Zkp övezetbe sorolja, ahol 
épületek elhelyezését nem engedélyezi; pihenést, testedzést, szabadidő eltöltést szolgáló 
műtárgy elhelyezését azonban lehetővé teszi. 

2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 
Polgárdiban a zöldfelületi ellátottságról számszerű adatok nem állnak rendelkezésre, a 
településszerkezet sajátosságai alapján legnagyobb kiterjedésű belterületi zöldfelületeit a 
közparkok mellett a magánkertek jelentik, melyek ökológiai szempontból is értékesek. 
A településen zöldfelületek mennyiségi hiánya a magánkertek miatt nem mondható el, és a 
közhasználatú zöldfelületek esetében is elsősorban minőségi és funkcionális fejlesztés 
indokolt, különösen a település központi részén, a közterületek és az intézménykertek 
esetében. 
A város zöldfelületi rendszerét a zöldterületek (közparkok, közkertek), erdőterületek és az 
egyéb övezetek zöldfelületei alkotják. A településen két közpark található, valamint a 
Könyves Kálmán utcán találhatunk egy kettős fasort, mely tulajdonképpen a település 
egyetlen fasora. Megállapíthatjuk, hogy a város belterületének jelentős része alacsony 
beépítettségű – családi házas – lakóterület, amely jellegéből adódóan nagyobb zöldterületi 
arányt képvisel.  
A belterületi részek Polgárdiban túlnyomórészt falusias illetve kertvárosi jellegűek. A 
belterületen örvendetesen sok a zöldterület. Zöldterületi egységként megnevezhetők még a 
településen található temetők is. A belterületi parkok faállományát főként japánakác, magas 
kőris, zöld juhar, csörgőfa, vadgesztenye, babiloni fűz, kanadai nyár, akác, szivarfa, hegyi 
juhar alkotják.  

Polgárdin mind a közparkok, mind az intézménykertek használati és esztétikai értékének 
növelésére egyaránt szükség van. Az egyes közösségi célú zöldfelületeknek a település 
életében betöltött szerepe, s így az azoktól „elvárt” funkcionális, ökológiai és esztétikai érték 
különböző. A funkció, az ökológiai adottságok és az esztétikai szempontok együttes 
érvényesítése érdekében az új közösségi célú zöldfelületek kialakítása, a meglévők 
átalakítása kertépítészeti terv alapján javasolt. 

A város külterületeit borító erdők nagysága a jelenlegi rendezési terv alapján a korábbi 
adatokhoz képest növekedni fog, mivel a jelenleg is már erdő területek művelési ága 
megváltozik. 

A  rétek (86,3 ha) csak kis területi arányt képviselnek. A mezőgazdasági művelés alá eső 
területek közül a szőlők (26,4 ha), gyümölcsösök (6,7 ha), valamint a szántók (3056 ha) 
tesznek ki nagyobb területet. 



A külterületek nagy részére jellemző, hogy intenzív mezőgazdasági művelés alatt állnak. A 
nagy szántóföldi táblák között nagyon kevés fasor, erdősáv található, s ennek több hátrányos 
következménye is van. A szél sebességét a fasorok jelentősen csökkenteni tudnák, s ezzel a 
talajnak a szél általi elhordását (defláció) jelentősen mérsékelni lehetne. A probléma 
különösen a téli, kora tavaszi időszakban jelentkezik, mikor a szántóföldek még nincsenek 
növényzettel borítva. Néhány helyen a jelenlegi rendezési terv bejelöli a fasorokat, ezáltal 
terület besorolása is egyértelművé válik. 

2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 
A település közösségi funkciójú (intézményi és közterületi) zöldfelületeinek rendszere 
használati, esztétikai és ökológiai szempontból sem függetleníthető a külső környezettől, 
ezért a belterület és a külterület közötti zöldhálózati kapcsolatok megőrzése, és 
továbbfejlesztése szükséges. A nagyobb kiterjedésű élőhelyek és zöldfelületek egymás 
közötti kapcsolata leginkább a vonalas tájelemek (utak, vízfolyások) mentén biztosítható, 
ezért az arra alkalmas területeken erdősávok, fasorok telepítése javasolt. 
Belterületen a zöldfelületek ökológiai szerepe legnagyobb mértékben a beépített területeken 
átvezető zöldfolyosók kialakításával erősíthető. Polgárdi településszerkezete kiválóan 
alkalmas egy észak-déli zöldfelületi folyosó kialakítására, melynek fő eleme a Cinca patak. A 
zöldfelületek ökológiai értéke tovább növelhető megfelelő növényalkalmazással, a burkolt 
felületeknek a szükséges minimumra csökkentésével, a csapadékvíz helyben történő 
hasznosításával, öntözés biztosításával, kisméretű állatok számára búvó vagy fészkelő 
helyek kialakításával. 
A város egyik legfontosabb környezetvédelmi jellegzetessége a belterületi parkok nagysága 
és azok városközponthoz való elhelyezkedése, kapcsolata, illetve állapota. A parkok 
felújítása az elöregedett fák cseréjét, a pázsitok újratelepítését, rendszeres locsolását és 
kaszálását (javasoljuk az évi 6 alkalommal történő nyírást, illetve kaszálást), továbbá a 
nagyobb virágfelületek kialakítását jelenti. 

Az egyedi fák, fasorok telepítésével biztosítható a zöldfelületi kapcsolat kialakítása a 
nagyobb összefüggő zöldterületek között. Az utak mentén olyan fasorok kialakítása indokolt, 
melyek a jelenlegi városi környezet miatti intenzív igénybevételnek (pl. sózás, 
légszennyezés) is ellenállnak.  
A városrészekhez tartozó temetők, sírkertek elhanyagolt sírparcelláinak gondozását 
ugyancsak el kell végezni a temetők fenntartóinak. 
A város arculatának színesebbé tétele, valamint a lakosságnak a környezetvédelmi 
kérdésekbe történő bevonása érdekében településszépítő programok indítása, illetve 
folytatása szükséges. Ennek során tiszta, virágos, egészséges városok mozgalmához való 
csatlakozás, illetve saját kezdeményezésű programok, versenyek meghirdetése, a 
versenyzők megfelelő támogatásával biztosítandó. 

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

3.1. Közúti hálózati kapcsolatok 
Az M7-es autópálya a város külterületén, ÉK-DNy irányban halad, míg a 7. sz. főút hasonló 
iránnyal a város belterületét szeli át. A két főút Polgárdi déli területén különszintű 
csomóponttal keresztezi egymást.  A fél-lóhere alakú csomópont ágai biztosítják a minden 
irányú közlekedési lehetőséget, így a városnak előnyös kapcsolatot ad az országos 
gyorsforgalmi úthálózathoz. 

A 7-es út városon átvezető szakaszán (Balatoni út) két körforgalmú csomópont épült, ezek 
növelik a főút és a csatlakozó utcák forgalombiztonságát. A főút keresztmetszeti kialakítása 



a környezeti adottságokat is figyelembe véve két forgalmi sávval megfelelő. A 
forgalombiztonságot növelik a megépült önálló kerékpárút-szakaszok és a 
gyalogátkelőhelyeknél a középszigetek is. Javasoljuk a lakóutcák mindegyikének forgalmát 
„Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblával alárendelni.  

A két körforgalomú csomópont között az I. rendű főutat B.lll.a.C. útkategóriába soroljuk. 

A Balatoni útnak a körforgalmú csomópontoktól a városból kivezető szakaszát külterületi 
útként K.III.B. osztályban javasoljuk megtartani. 

A másodrendű főutak Fejér megye területén jelentős hálózati szereppel bírnak, ugyanakkor a 
város belterületi szakaszainak kiemelt útvonalai. 

A Május 1 út - József Attila utca kelet-nyugati irányban ad kapcsolatot a 70-es út és a 
Balaton irányába. A keresztmetszeti kialakítása 2x1 forgalmi sáv, az út menti vízelvezető 
nyílt árok a jellemző. Kívánatos lenne az útvonal mentén legalább egyoldali járda folyamatos 
kiépítése. Hasonlóan  Batthyány utcában is. 

3.2. Főbb közlekedési csomópontok 
A 7-es út – Batthyányi u. keresztezésében a körforgalmi csomópont nem fogadja a Petőfi 
utcát, amely itt zsákutcaként lezárt. Javasoljuk megvizsgálni a Petőfi utca rákötési 
lehetőségét, a geometriai elhelyezkedés miatt csak rácsatlakozással. 

A Városháza előtti közterületen a Batthyányi u. - Deák u. – Eötvös u. csomópont jelenlegi 
kialakítása - közepén buszmegállóval és kiemelt szegélyű szigetben buszváróval – helyett  
javasoljuk átépítését körforgalmú csomóponttá, a buszmegálló és az itteni parkolók 
megfelelő áthelyezésével. 

Tovább a Batthyányi úton, a Május 1. utcai hegyesszögű csatlakozás helyett is célszerű egy 
körforgalmú csomópont lehetőségének vizsgálata. 

3.3. Belső úthálózat 
Gyűjtőutak 

A szerkezeti tervben a város gyűjtőúthálózatát, olyan területarányosan javasoljuk kialakítani, 
hogy azok a lakóutak forgalmát összegyűjtve a megfelelően kialakított csomópontokban 
adjanak kapcsolatot a főúthálózattal. A négy számjegyű országos összekötő utak a városi 
úthálózatban gyűjtőút szerepet töltenek be.  

További javasolt gyűjtőutak: - Erkel Ferenc utca, Bethlen Gábor utca. 
- Kossuth Lajos utca, a Cinca patak nyugati oldalán a Deák 
Ferenc utcáig, majd a Kossuth Lajos utca a Cinca-patak keleti 
partján, a Petőfi Sándor utcán át csatlakozva a körforgalmú 
csomópontba. 

Lakóutak 

A jelenlegi úthálózathoz kapcsolódóan a területfelhasználással összhangban, a meglévő 
utak továbbépítését, új területek feltárását szolgáló lakóutak kiszabályozását 16,0 m-es 
szabályozási szélességgel javasoljuk. Lakóutcák nyithatók a családi házas tömbökben, a 
hosszú telkek megosztási igényekor. 

Az egységes településkép érdekében a kapubejárók kiépítését azonos műszaki 
paraméterekkel javasoljuk megoldani. Az utcák szélességét és geometriai vonalvezetését 



úgy kell kialakítani, hogy a kapubejárók ráfordulása biztosított legyen. A kapunyitásig a 
járművek ne zavarják a szembejövő forgalmat. 
 

Vegyes használatú utak 

Azokban az utcákban, ahol a gyalogos forgalom a területfelhasználás, illetve a beépítés 
jellege indokolja forgalomcsillapított, a közterületet csak célforgalom (áruszállítás, 
megkülönböztetett jármű) céljára javasoljuk, és a gyalogos, kerékpáros forgalom kapna 
elsőbbséget. 

Az úthálózat hierarchiájának a felsorolt kialakításában az elsődleges szempont egy olyan 
átlátható, terület arányosan kialakított úthálózat létrejötte, amely úgy a meglévő, mint a 
tervezett városi szerkezethez igazodik, megőrizve a település értékeit, biztosítva a várható 
fejlődés és forgalomnövekedés zavartalan lefolyását. 

3.4. Közösségi közlekedés 
Polgárdi várost, fekvéséből és közúthálózati kapcsolati miatt számos helyközi járat 
keresztezi, amely a városon belüli tömegközlekedést is segíti. Önálló helyi városi buszjárat 
üzemeltetése az utasforgalom és az utazási szokások figyelembevételével nem indokolt. 

A település területén a buszmegállók csak egy része rendelkezik fedett utasváró pavilonnal. 
Emellett a megállóhelyeken jellemzően a kiépített buszöböl, illetve a le- és felszállást segítő 
járdaszigetek is hiányoznak. 
 

A megállóhelyekben javasoljuk a le- és felszállást segítő járdaszigetek építését, és azok 
szilárd burkolatú összekötését a gyalogjárdákkal. Ezt a meglévő árkok lefedése révén is 
célszerű megoldani. 

3.5. Kerékpáros közlekedés 
A 231/2016. (VII. 29.) kormányrendelet 1. melléklet 1.212. pontjában a Budapest – Balaton 
kerékpáros útvonal kiépítése (Budapest – Etyek - Velence – Székesfehérvár – 
Balatonakarattya) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá lett 
nyilvánítva. 

A tervezett nyomvonala Polgárdin is áthalad. A jelenleg érvényes nyomvonalat 
adatszolgáltatásként beépítettük. Az útvonal érinti a 72302 j. utat, a Május 1. utcát, a 
lakótelepen keresztül a Barátság u. – Erkel u. – Bethlen u. szakaszait, a Cinca patak mentén 
a Vasútállomás – Vasút utca – József utca szakaszán át a 7205 j. utat a településhatárig.  

A 7. sz. főút mellett meglévő helyi kerékpárút-szakaszokat javasoljuk kiegészíteni a 
Batthyányi körforgalom és a Madarász utcai csomópont közötti szakasszal. 

Javasoljuk a helyi kerékpárút összekötését az országos kerékpárúttal az Ady E. u-i 
csomóponttól a Május 1. utcáig, majd azon az országos kerékpárútig. 

3.6. Főbb gyalogos közlekedés 
A településszerkezeti tervben egy olyan gyalogos kerékpáros irányt javaslunk, amely a 
Cinca- patak mentén egy szabadidő, pihenő területről a Deák Ferenc utca hangulatos 
kisvárosi vásárlóutcáján át a Polgármesteri Hivatal területét, a sportterületet és a Balatoni út 
menti tervezett intézmény területet az Ybl Miklós út irányába kapcsolja össze és fűzi fel. 

A felsoroltakon túl a Kastélypark irányába, a Május 1 út mentén, az Eötvös utca, Bethlen 
Gábor utcán át az állomás iránya a kiemelt gyalogos irány. 



A gyűjtőutak mellett mindkét oldalon kívánatos lenne gyalogjárda építése. A területi 
lehetőségek miatt azonban legalább az egyik oldalon folyamatos gyalogjárdára szükség van. 

3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás 
A közintézmények, a szolgáltató és kereskedelmi létesítmények körzetében a lehetőségeket 
kihasználva épültek parkolóhelyek.  

Fejlesztési javaslat a vasútállomás mellett kiépített parkolóhelyek tervezése, a MÁV-val 
történő egyeztetéssel. Indokolja ezt a tervek szerint itt vezetett Budapest-Balaton kerékpárút 
is. 

A további fejlesztések során jelentkező várható parkolási igényeket szintbeli parkolókkal, a 
telkeken belül kell biztosítani. Az új utcák szélességét és geometriai vonalvezetését úgy kell 
kialakítani, hogy a kapubejárók ráfordulása ne zavarja az út forgalmát.  
 
A tervezett sport-, vendéglátó-, kulturális-, egészségügyi és kereskedelmi funkciók 
létesítésénél, a szükséges parkoló mérleg meghatározásánál az OTÉK -ban foglaltakat 
figyelembe kell venni. 

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

4.1. Viziközművek 
Vízellátás 
Polgárdiban a vízellátási és csatornázási feladatokat FEJÉRVÍZ Zrt. végzi. A város a 
Kőszárhegyi Üzemmérnökség területéhez tartozik.  
Polgárdi ivóvízellátását jelenleg elsősorban a Kőszárhegyi Kistérségi Vízmű/1 víziközmű-
rendszer biztosítja. A Vízműhöz Polgárdin kívül még Kőszárhegy, Szabadbattyán, 
Sárszentmihály, Sárkeszi, Nádasdladány, Jenő és Úrhida községek tartoznak. 
Emellett a városhoz tartozó Kiscséripuszta ellátása a Kőszárhegyi Kistérségi Vízmű/2 
víziközmű-rendszerről biztosítható. 
Kőszárhegyi Kistérségi víziközmű rendszer a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján FEJÉRVÍZ ZRt. tulajdonából települési 
önkormányzati tulajdonba került. Jelen esetben annak ellátási területén fekvő települések 
önkormányzatainak osztatlan közös tulajdonába az alábbi tulajdoni arányban: Jenő 6%, 
Kőszárhegy 7,3%, Nádasdladány 8%, Polgárdi 31,3 %, Sárkeszi 2,7%, Sárszentmihály 
13,6%, Szabadbattyán 20,5%, Úrhida 10,6%.  
A FEJÉRVÍZ Zrt. a 2013. január 1-jei vagyonátszállást követően Polgárdi Város 
Önkormányzata és a hét másik települési önkormányzat közös tulajdonába került víziközmű-
rendszert vagyonkezelési formában üzemelteti.  
Polgárdi ivóvízellátása felszín alatti vizekből történik. A város vízigénye átlagosan 850 
m3/nap (csúcsban 1490 m3/nap). A kutak vizét gyűjtő medencék mellé telepített gépház 
szivattyúi egy DN200 távvezetéken át továbbítják a vizet Kőszárhegyen átvezetve a polgárdi 
vízfogyasztókhoz. 
A fogyasztás ingadozásából adódó kiegyenlítést a Somlyó hegyi 2x200 m3-es tároló (oldal 
tároló) biztosítja, túlfolyószintje: 216.0mBf. 
A vízmű kapacitása megfelelő, de a regionális vízellátó rendszer jelenleg vízhiányos, 
fejlesztések, beépítések csak a vízbázisok bővítésével együtt lehetséges. 
A hálózat gerincvezetéke D 200-as, mely a Május 1. úton jön be a városba, az 
elosztóhálózat DN 125, DN 100 és DN 80-as méretű. Jelenleg a fogyasztás 1100-1500 m3 
között változik. 
Az ezen felüli vízmennyiség biztosításához a teljes térség további vízigényei miatt is 



szükséges a vízbázis bővítése és esetlegesen a tározókapacitás további műtárgyainak 
kiépítése. 
A vízbázis bővítése után a tervezett területek vízellátása a meglévő hálózathoz való 
kapcsolódással, körvezeték rendszerek kialakításával megoldható. A vezetékek méretét a 
tüzivízigény fogja meghatározni, ebből következik, hogy DN 100-asnál kisebb vezetékek 
nem épülhetnek. 
A fejlesztési területek térségeiben, ahol jelenleg csak DN 80-as hálózat van a vízhálózat 
felbővítendő. 
Tartalékot jelent a városba a jelenleg folyó takarékos vízfelhasználás, ami a belső meglévő 
beépítések melletti további parcellázásoknál nem igényli a jelenlegi hálózat felbővítését csak 
annak továbbépítését. 
 
Csatornázás  
Szennyvízelvezetés 
Polgárdi városban vákuumos szennyvízcsatorna hálózat épült ki szívott rendszerrel. A 
központi szívógépház a Kossuth Lajos utca és Petőfi Sándor utca találkozásánál épült ki a 
Cinca-patak partján. Ide érkeznek be a szívott csatornarendszerek csáposán minden 
irányból az egész város jelenleg beépült területéről.  
 
Szennyvíztelep 
Polgárdiban a szennyvízelvezetést és tisztítást szintén a FEJÉRVÍZ Zrt. üzemelteti. A városi 
szennyvíztisztító telep bővítését néhány éve készítették el. A csatornahálózat hossza 59,7 
km. A szennyvíztisztító telep kapacitása 6125 LE (lakosegyenérték). 
A város szennyvizét feldolgozó Polgárdi szennyvíztisztító telep (Polgárdi Külterület 
hrsz:0226/1) napi kapacitása 1050 m3. Az alkalmazott tisztítási technológia biológiai, amely 
nitrogén és foszfor eltávolítási fokozatot is tartalmaz (III. szennyvíztisztítási fokozat). 
Szennyvíztisztító a Cinca-patak keleti oldalán épült ki NAIRAM rendszerű technológiával a 
várostól kb. 800 fm-re. 
 
Szennyvízgyűjtő-hálózat 
A városban vákuumos szívott rendszerű szennyvízgyűjtőhálózat épült ki. 
A szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások száma a 2011. évig közelítőleg stagnált, majd 
a lakásállomány növekedésével arányosan a bekapcsolt lakások száma is növekedett.  A 
bekötött lakások száma 2008-ban 1508 db, 2014-ben 1977 db volt. A város szennyvízgyűjtő-
hálózatába 2008-ban a lakások 73,02 %-át, 2014-ben pedig 84,42 %-át kapcsolták be. 
A kiscséripusztai településrész szennyvízhálózattal történő ellátása megoldandó feladat.  
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, elszállítását és a 
szennyvíztelepen történő elhelyezését Polgárdi Város Önkormányzatának 16/2015. (IX.30.) 
önkormányzati rendelete alapján szintén a Liquid Porter Kommunális Szolgáltató Kft. jogosult 
és köteles ellátni közszolgáltatási szerződés alapján. 
A közszolgáltató az ilyen módon gyűjtött kb. 885 m3/év mennyiségű szennyvizet 
ártalmatlanítás céljából szintén kizárólag Polgárdi szennyvíztisztító telepre köteles 
elhelyezni. 
 
Szennyvízkibocsátás 
A csatornahálózaton, illetve szippantással összegyűjtött szennyvizek tisztítás után általában 
felszíni víz befogadóba kerülnek. A tisztított szennyvizek biológiailag bontható 
szervesanyagot, növényi tápanyagokat és kisebb mennyiségben előforduló egyéb anyagokat 
(nehezen bontható szerves vegyületeket, sókat, fémeket, esetenként toxikus vagy 
hormonháztartást befolyásoló anyagok) is tartalmaznak. A szerves- és tápanyagok 



vonatkozásában a felszíni vizek közvetlen terhelését legnagyobb arányban a kommunális 
szennyvízbevezetések okozzák. A vízi ökoszisztémák ezeket az anyagokat általában a 
terhelés nagyságától és a befogadó vízhozama által biztosított hígulás mértékétől függően 
képesek tolerálni. 
A tisztított szennyvíz nyomócsövön keresztül jut a Cinca-patakba. 
A kibocsátási pont Cinca-Csíkgát patak 32.832 fkm-énél található. A kibocsátott szennyvíz 
mennyisége 199.580 m3/év. 
„Polgárdi vákuumos szennyvízelvezető rendszer fejlesztési javaslata 
 
Polgárdi város szennyvízelvezetése ISEKI típusú vákuumos szennyvízgyűjtő hálózat 
kiépítésével valósult meg 1998-ban. A település fejlődése, a lakosság számának folyamatos 
növekedése miatt napjainkban a kibocsátott szennyvíz mennyisége több, mint amennyire az 
elvezető rendszert másfél évtizede méretezték. A gravitációs csatornára általánosságban 
jellemző nagy szabad kapacitás a vákuumos hálózatokon nem áll rendelkezésre. Így 
Polgárdiban olyan egyedi probléma áll fenn, hogy nemcsak az új fejlesztési területeken, 
hanem a meglévő csatornázott utcákban sem lehet utólagosan a rendszerhez csatlakozni. 
Az elmúlt 20 évben közel félszáz olyan lakóingatlan épült a településen, ahol kapacitáshiány 
miatt zárt szennyvízgyűjtőt kellett kiépíteni és rendszeresen szippantó autót kell igénybe 
venni.  
A csatornahálózat problémái napjainkban:  
1. a szennyvízhálózat egyes részei jelentősen túlterheltek, a szennyvízforgalom meghaladta 
a méretezési kapacitást  
2. a vákuumgépház kapacitása kicsi, nem biztosít elegendő tartalékot sem rendkívüli 
üzemre, sem fejlesztésből eredő mennyiségi növekedésre  
3. a vákuumos szennyvízgyűjtő hálózat egyes ágvégei túl messze találhatók a központi 
gépháztól, így gyakoriak a vákuumhiányból eredő üzemeltetési problémák  
4. a meglévő, túlterhelt vezetékekre további szennyvízbebocsátás a teljes rendszer 
kapacitásbővítése nélkül nem lehetséges.  
A meglévő elvezető rendszer teljes átépítésére, - nagyobb kapacitású, kisebb 
háttérfejlesztésekkel is bővíthető gravitációs gyűjtőhálózatra, nincs realitás. A település 
fejlődését is korlátozó szennyvízelvezetési probléma az alábbi fejlesztési javaslattal 
orvosolható:  
 
1. Megkerülő vezeték kiépítése a volt laktanya területéről  
Új szennyvízvezeték kiépítésével a volt laktanya területén felújított társasházak és az ipari 
park szennyvize közvetlenül a szennyvíztisztító telepre juttatható. A laktanya területén az 
utóbbi évtizedben dinamikusan nőtt a kibocsátott szennyvíz mennyisége. Az ipari park 
beépülésével, valamint a laktanya kihasználatlan területeinek fejlesztésével keletkező többlet 
szennyvízmennyiség elvezetése a megkerülő vezeték kiépítése nélkül rövidtávon sem 
lehetséges.  
Az új gravitációs vezeték nyomvonala mentén - ahol azt a magassági viszonyok lehetővé 
teszik - a túlterhelt vákuumrendszerről utcarészek is átköthetővé válnak.  
A megkerülő ág kiépítésére 2009-ben engedélyezési terv is készült, melyet a 
leghatékonyabb nyomvonalválasztás tekintetében célszerű felülvizsgáltatni. A kb. 4 km 
gravitációs vezeték és 1,4 km nyomóvezeték, valamint egy darab közterületi átemelő 
kiépítési költsége kb. 216 MFt.  
 
2. Vákuumgyűjtő hálózat szétválasztása új vákuumgépház építésével  
A vákuumos szennyvízelvezető rendszer központi elemeként funkcionáló gépház jelentősen 
túlterhelt. Új vákuumgépház kiépítésével a hálózat szétválaszthatóvá válik két, közel azonos 



szennyvízforgalmú öblözetre. Így mindkét gépház megfelelő tartalékkal rendelkezne. A 
hosszú ágvégeken tapasztalható vákuumhiány megszűnne, A korábban nem engedélyezett 
új lakóingatlanok ráköthetővé válnának. Emellett az új vákuumgépház elhelyezése lehetővé 
tenné a település 70 sz. főút melletti, jelenleg még beépítetlen belterületi egységének 
fejlesztéséből keletkező többlet szennyvízmennyiség fogadását is.  
Az új gépház kiépítésének és a csatornahálózat szétválasztásának költsége, az ágvégek 
monitorozásával kb. 167 MFt.  
A körülbelül 383 MFt-os összköltségű hálózatfejlesztés megvalósulása esetén a település 
demográfiai fejlődését is korlátozó szennyvízelvezetési probléma hosszú időre 
megszüntethető. 
Szabadbattyán, 2016. november 25.  
Fazekas Lajos  
üzemmérnökség-vezető  
sk.” 

Polgárdi vákuumos rendszerű szennyvízcsatorna hálózat kapacitáskihasználtság 
szempontjából telített szakaszai: 

1-0-0 Május 1. u. (Kossuth utcától) –Bem u.- Erkel F. u.- Barátság u. 
1-3-0 Bethlen G. u. – Erkel F. u. – Mártírok u. 
1-3-1 Erkel F. u. 
1-3-2 Bethlen G. u. 
1-4-0 Mátyás kir.- u.- Erkel F. u. – Berzsenyi D. u. 
1-4-1 Zrínyi M. u. 
1-5-0 Május 1 u. – Május 1 lakótelep (volt TSZ lakótelep) 
1-6-0 Május 1. u. – Barátság u. 
3-0-0 Liszt F. u (Bocskai saroktól) – Bocskai I. u. – Béke u.  
3-4-0 Bocskai I. u. 
3-4-1 Arany J. u. + a lakópark 
3-5-0 Bocskai köz 
3-6-0 Arany J. u. – Balatoni u. 

4-0-0  
Kossuth L. u. –Madarász u. –Balatoni u. – Szabadság u. – Esze T. u. – 
Táncsics M. u. – Könyves K. u. – Béke u. – Liszt F. u. Gábor Á. u. 

4-1-0 Kossuth L. u. 
4-2-0 Damjanich J. u. 
4-3-0 Balatoni u. 
4-4-0 Balatoni u. 
4-5-0 Szabadság u. - Dózsa Gy. u. 
4-5-1 Szabadság u. 
4-6-0 Esze T. u. – Ady E. u. 
4-7-0 Jókai M. u. 
4-8-0 Könyves K. u. 
4-9-0 Március 15. u. 
4-10-0 Ady E. u. 
 
Felszíni vízrendezés 

 
A felszíni vízrendezés tekintetében Polgárdi város teljes területe a Cinca-patak 
vízgyűjtőjéhez tartozik. A Cinca-patak befogadója a Sió-csatorna.  
A város felszíni vízelevezetése a 70-es évek közepére csaknem a település teljes területén 
elkészült, mely magában foglalta a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését és a Cinca-
patak medrének rendezését is. 
A kiépült csapadékvíz elvezető rendszer főleg út menti, nyílt földmedrű árkokkal vezeti a 
csapadékvizet a Cinca-patakba.  



A patak a belterületen ÉNy-DK irányban halad keresztül. A város középső szakaszán kb. 
600 fm hosszban a patak medre rendezett, burkolt, alsó és felső szakasza földmedrű.  
A város önkormányzata a település 2013-ban 150.000.000,- Ft-os EU támogatás 
felhasználásával igyekezett a város északi részén a csapadékvíz elvezetést megoldani, 
mivel ott még a közelmúltban évente jelentős csapadékvíz által okozott károk érték ezeket a 
területeket. A KDOP- 4.1.1/E-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója c. intézkedés keretében megvalósult „Polgárdi Erkel F. utca és környékének 
csapadékvíz elvezetése” megnevezésű projekt keretében a csapadék belterületről való 
biztonságos elvezetésének érdekében a vízkárokkal veszélyeztetett területen a csapadékvíz 
elvezető infrastruktúra fejlesztése valósult meg. Megtörtént az Erkel F. utca és a környező 
utcák vízelvezetésének a leválasztása a Május 1. utcáról, saját kapcsolódás megteremtése 
közvetlenül a befogadóval. A projekt eredményeként 6310 fm-en újult meg a csapadékvíz 
elvezető rendszer, megépülhetett 2062 fm burkolt árok, 69 fm folyóka, 756 fm áteresz, 272 
fm csatorna, és 3161 fm földárok. A fejlesztésekhez kapcsolódóan a csapadékvizek helyben 
tartása érdekében 780 m2-en földárok részű stabilizációt hajtottak végre füvesítéssel, a 
csapadékvizek helyben tartására. A fejlesztés eredményeinek hatására az érintett 
projektterületen összesen 470 fő, több 167 háztartás mentesült a csapadékvíz elöntések 
okozta károktól, illetve projekt területén az önkormányzati utak állapotát a víz a továbbiakban 
nem károsítja. 
A település déli része a Dózsa György út, Szabadság utca magassági elhelyezkedése miatt 
már nem köthető a Cinca vízgyűjtőjére, ezeket a felszíni vizeket az M7-es autópálya 
vízelvezető árkába lehet kötni. 
A város jó adottsága az átfolyó Cinca-patak, csak az árokrendszerek jókarba helyezése, a 
hiányzó átereszek beépítése szükséges ahhoz, hogy a felszínivízelvezetés zavartalan 
megoldást kapjon. 

4.2. Energiaellátás 
Villamosenergia ellátás 
 
Polgárdi elektromos energiával történő ellátását az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
Az elektromos energiával való ellátottság teljesnek mondható.  
A térség középfeszültségű elosztását 20 kV-os, elsősorban szabadvezeték-hálózat végzi. A 
hálózat táppontja a Szabadbattyán 120/35/20 kV-os alállomás. Az alállomás a tápenergiát az 
országos 120 kV-os távvezeték-hálózatról kapja. és szétosztja 35, illetve 20 kV-os 
feszültségszinten. Az alállomásból kiinduló 20 kV-os hálózat két gerincirányból (a fülei és a 
lepsényi vonal) vételezi a település a villamos energiát. 
A fülei 20 kV-os szabadvezeték a Május 1 út mellett éri el a települést és a József Attila 
utcán keresztül folytatódik tovább Füle felé. 
A lepsényi vonal a települést délről kerüli ki, amely ennek a térségnek biztosítja a 
villamosenergiát. A két fővonal között a Cinca patak mentén a Kossuth Lajos utcában egy 
összekötés létesült. 
Erről a gerinchálózatról rövidebb-hosszabb leágazások látják el a belterületi terhelési 
súlypontokba elhelyezett 17 db 20/0,4 kV-os transzformátor villamosenergiával. 
A belterületen lévő 20 kV-os hálózatról kap öt külterületi fogyasztó is: 
A településhez tartozó külterületek közül Polgárdi Ipartelep, László major és a 
Hulladéklerakó a fülei vonalról, Kiscséri puszta és Nagycséri puszta a Kisláng felé kiépített 
leágazásról, míg a Tekeres pusztai Rehabilitációs Központ a lepsényi vonalról kap 20 kV-os 
betáplálást. 
A transzformátorokból kiinduló kisfeszültségű hálózat döntő többsége szabadvezetékes 
kialakítású, néhány transzformátor kivezetésénél azonban található kábelhálózat is. A 
korszerű szigetelt szabadvezeték már jelentős részarányt képvisel a csupasz légvezetékek 



mellett. 
A jelenlegi hálózat 1-2 MW többletigény leadására alkalmas. További igények biztosítására a 
Szabadbattyáni alállomástól kell mintegy 15-20 km 20 kV-os szabadvezetéket kiépíteni, 
amely további 6 MW villamosenergiát tud biztosítani. 
A város fejlődése miatt 120/20 kV-os alállomást kell létesíteni, amelyet be kell kapcsolni az 
országos 120 kV-os távvezeték hálózatba. Az új beépítési fejlesztési területek 
villamosenergiáját, vagy a meglévő 20 kV-os szabadvezeték hálózatról, vagy az alállomásból 
kiinduló 20 kV-os kábelhálózatról lehet biztosítani. A területeken a ténylegesen jelentkező 
igényektől függő darabszámú transzformátort kell elhelyezni. 
A település villamosenergia ellátási feladatai között kiemelt feladat az igényesebb, az 
energiatakarékosabb közvilágítás kialakítása. A jelenlegi kiépített közvilágítás sem az általa 
nyújtott megvilágítással, sem energiafogyasztásával, sem látványával a kor igényét nem 
elégíti ki, a település közvilágítási rendszerének korszerűsítése szükséges. A korszerűbb, 
esztétikusabb, energiatakarékosabb (ledek alkalmazásával) megvilágítási rendszer 
kiépítésével egyidejűleg annak tápbázisát is célszerűbb a kor igényéhez igazítani. A 
fenntartási költségek csökkentése érdekében a megújuló energiahordozó hasznosítása 
javasolható, a fotovoltarikus energiatermeléssel a közhálózati villamosenergia igénybevétele 
csökkenthető. 
 
Gázellátás 
 
A térség gázellátását az országos nagynyomású gázhálózat átmérő 600 mm méretű Adony - 
Papkeszi között üzemelő vezetéke biztosítja. Ez a vezeték látja el a Mezőszentgyörgytől 
délre lévő gázátadó állomást gázenergiával. A gázátadó állomásból kiinduló DN 200-as ún. 
zalai nagyközépnyomású gázvezeték a vasút mellett létesült, amelyről szintén DN 200 mm 
méretű vezeték ágazik le Polgárdi ellátására, amely a 7-es számú főút mellett lévő 
gáznyomásszabályzó állomást táplálja meg. 
Polgárdiban a gázközművek kiépítettsége teljesnek mondható, a jelenlegi igényeket a 
meglévő kapacitások megfelelően ellátják.  
A nyomásszabályzóból kiinduló max. 4 bar nyomású középnyomású hálózat a településen 3 
bar nyomáson üzemel. A hálózat gerincvezetéke DN 200-DN 110 mm méretű, amelyről a 
leágazó elosztóhálózat többsége DN 63-as, azonban néhány helyen található DN 32-es is. 
Polgárdi külterületén lévő Kiscséri pusztai lakótelep, a Nagycséri pusztai állattartó telep és a 
Polgárdi Tekeres pusztai Rehabilitációs Intézet a zalai DN 200 mm méretű 
nagyközépnyomású gázvezetékről közvetlen betáplálást kap. 
A településtől északra lévő két telephelyen (László major és Nádasdladány felé vezető 
számú közlekedési út melletti telephelyen) tartályos PB gáz ellátás épült ki. 
A városban a földgázszolgáltatást korábban az E.ON Energiaszolgáltató Kft. végezte. 2016. 
január 1-jétől az egyetemes földgázszolgáltatói tevékenységet a FŐGÁZ Zrt. látja el. 
A jelenleg üzemelő nyomásszabályzó állomáson mintegy 3000 gnm3/ó kiadható 
szabadkapacitás van. További igények biztosítására az összességében 4500 gnm3/ó 
teljesítményhatárig a zalai 8" 6 bar névleges nyomású vezeték alkalmazásával, vagy új 
nyomásszabályzó telepítésével, vagy a meglévő bővítésével. 
A rendszer leterhelődése után a Mezőszentgyörgyi gázátadó állomást kell bővíteni és 
nagyközépnyomású célvezetéket kell kiépíteni, amely megtáplálja a területegységenként 
lehelyezésre kerülő gáznyomásszabályzókat gázenergiával. 
A vezeték nyomvonalát a gázátadó állomástól kiindulva a zalai 8" vezeték mellett, a 
Tekerespusztai bekötőúton, majd a külterületi kereskedelmi területen keresztül az M7-es 
autópálya túloldalára javasoljuk kialakítani, a folytatást az autópálya védősávjában és 
külterületi közterületen folytatva terveztük a 7 út térségében elhelyezésre kerülő 
nyomásszabályzóig kiépíteni.  



A nagyközépnyomású vezetékről nagyobb területegységenként a ténylegesen jelentkező 
gázigényeknek megfelelő kapacitású nyomásszabályozókat javasolunk kiépíteni. 
A 7-es út mellé tervezett körzeti gáznyomásszabályzóból kiinduló középnyomású 
gázvezetékek méretét hidraulikai méretezés után javasoljuk meghatározni úgy, hogy a 
belterületen jelentkező gázigények miatt minél kevesebb vezetéket keljen felbővíteni. 
A városban kiépült gázhálózatok (nagyközép-és középnyomású) mindenhol közterületen, ill. 
külterületen épültek ki.  
 

4.3. Hírközlés 
Az elektronikus hírközlési infrastruktúra lehet: 

- távközlési ellátás 
- műsorszórás, kábel tv ellátás 

A szolgáltatások felügyelője a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), annak 
illetékes főosztályai, területi irodái. 
A településen szolgáltatási jogosultsággal rendelkező szolgáltatókról az NMHH nyilvántartást 
vezet, melyek köre lényegesen bővebb, mint ahány szolgáltató tényleges szolgáltatást 
végez, de az egyenlő piaci feltételek alapján a szolgáltató szabad kiválasztása biztosított.  

 
Telefonhasználat 

Az NMHH nyilvántartása szerint Polgárdi területén 64 vezetékes távközlési szolgáltató áll 
rendelkezésre. 
A város távközlési hálózatát a Telekom üzemelteti a székesfehérvári 22-es körzet részeként. 
Telefonközpont a posta épületében üzemel. 
Polgárdi belterületén a távbeszélő hálózat ún. nagyelosztós rendszerű, a beépítésnek 
megfelelően föld alatti és föld feletti hálózatok létesültek. Minimális alépítményben - 
zömében közvetlenül föld befektetett kábelhálózat épült ki a közterületi járdákban. A 
lakótelepi részeken a lakóházak földalatti -, míg a családi házas öveztek földfeletti - 
légkábeles - csatlakozást kapnak. 
A centrumból nagykapacitású optikai kábel létesült Siófok felé, amely az M7-es autópálya 
Polgárdi belterület felőli oldalán épült ki. Erről a gerincirányról kap Polgárdi is ellátást a 7-es 
számú főút mellett, ahol egy erősítő állomásba köt be ez a kábel. Az erősítő állomástól két 
irányba indulnak ki kábelek Siófok, ill. Szabadbattyán felé. Ezekről a főhálózatokról történik a 
település belterületén kívül létesített kábelhálózaton Polgárdi ipartelep, Füle, Tekeres pusztai 
Rehabilitációs Központ, és Kisláng távközlési hálózatba történő bekapcsolása is. A kislángi 
vonalról kap ellátást Kiscséri puszta és Nagycséri puszta is. 
Az alépítményen található megszakító létesítmények törzsirányban nagy 
befogadóképességű aknák, míg a helyi elosztóhálózaton kisebbek, amelyek szekrények is 
lehetnek. 
A távközlési kábel hálózat vegyes összetételű. A jellemzően a főutak és a gyűjtőutak mentén 
földkábel húzódik, míg a város többi részén légkábeles, légvezetékes. A Deák és Batthyány 
alépítmény épült. A tervek szerint a jövőben a földkábel hálózat bővítése a cél. 
A vonalas telefonellátás zavartalan, igény szerint rendelkezésre áll, azonban a napjainkban 
elterjedt mobilkészülékek miatt egyre kevesebb háztartásban van igény a vonalas telefonra, 
így az elmúlt években számos háztartásban mondták vissza a vonalas telefonszolgáltatást.  
2008-ban még a háztartások több mint fele (54,29%) rendelkezett vezetékes telefonvonallal. 
2015-re ez az arány közel felére, 27,49%-ra csökkent. 
Szintén a mobilhálózat és a mobiltelefonok használatának elterjedésével magyarázható, 
hogy a város területén a nyilvános távbeszélő állomások száma az elmúlt években 
fokozatosan csökken. 2005-ben még 10 db volt, 2015-ben pedig már csak 3 db volt a 
városban.  



Az országos mobiltelefon hálózatok szolgáltatásai mellett a városban más mobiltelefon 
szolgáltatók is elérhetőek az alábbiak szerint: 

Sorsz. Szolgáltató neve Tényleges 
kezdés 

1 Agnátus-Pont 2004 Távközlési Szolgáltató Kereskedelmi és 
Ipari Kft. 2013.02.14. 

2 AT és T Globális Hálózati Szolgáltatások Magyarország Kft. -- 
3 Frondeo Team Kft. 2016.12.12. 
4 IT-Services Hungary Szolgáltató Kft. -- 
5 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1993.11.04. 
6 Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. 2012.12.01. 
7 NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 2011.10.06. 
8 Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt. -- 
9 Stratos Wireless Inc. 2006.05.08. 
10 Telefonica International Wholesale Services Hungary Kft. 2011.06.01. 
11 Telenor Magyarország Zrt. 1994.06.16. 
12 UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. 2014.11.10. 
13 Vodafone Global Enterprise Limited 2011.12.14. 
14 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. 2002.07.16. 

     Forrás: NMHH 
 
Kábeltelevíziós szolgáltatás 
Polgárdi területén a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma az elmúlt években 
az elérhető szolgáltatók számának bővülésével folyamatosan emelkedett. 

Sorsz. Szolgáltató neve Tényleges 
kezdés 

1 ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és 
Rádióhírközlési Zrt. 2013.03.25. 

2 EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 2015.10.16. 

3 Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2011.10.01. 
4 Invitech Megoldások Zrt. 2016.07.01. 
5 i-TV Digitális Távközlési Zrt. 2014.01.01. 
6 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 2006.11.06. 

Forrás: NMHH 
 
Internet-előfizetés 
Az internet használat általános elterjedését a technikai eszközök is követték. Mára a 
számítógépek mellett számos mobil eszköz képes internnet elérést biztosítani így ennek a 
szolgáltatásnak a vizsgálata nem lehet teljes körű. 
Az NMHH nyilvántartása szerint Polgárdi területére vonatkozóan több mint 100 db Internet 
hozzáférési (elérési) szolgáltató rendelkezik aktív, működő piaci jogosultsággal. 
Az internet-előfizetések száma azonban jól jelzi, hogy a fix telepítésű eszközök esetében is 
folyamatosan növekszik a felhasználók száma. 2013-ban a statisztikai adatok szerint 
Polgárdiban 1265 db internet előfizetőt tartottak nyílván, míg 2015-ben 1482 db-ot. Ez a 
szám magasabb a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások számánál. 
Amennyiben ehhez a mobil eszközöket is hozzá számítjuk kijelenthető, hogy a városban az 
internethasználat folyamatosan bővül, az internetet felhasználó lakosság aránya rövid időn 
belül többszörösévé vált. 



4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos 
energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók 

Energiagazdálkodási szinten reálisan a megújuló energiahordozók közül a föld és a nap 
energiája hasznosítható. A föld energiájának hasznosítása hőszivattyú segítségével 
egyedileg valósítható meg, az épületgépészet szintjén. 
A napos órák számának aktív hasznosítása a napkollektorok és a napelemek 
alkalmazásával érhető el. A napkollektorokkal a használati melegvíz termelésre és elő-utó 
fűtési szezonban temperáló fűtésre fordítandó közüzemi energiafelhasználás csökkenthető. 
A napelemekkel termelt villamosenergiával a villamosenergia felhasználás csökkenthető. A 
ma már elfogadott ad-vesz rendszer alkalmazásával a többlet termelt villamosenergia 
egyszerűen a közhálózatra terhelhető, hiány esetén ugyanazzal a hálózati rendszerrel a 
közhálózati vételezés megoldható. 
A napenergia aktív hasznosításának alkalmazásával kapcsolatban azonban meg kell 
említeni az időjárástól való függőséget. Így az igények kielégíthetőségét a hagyományos 
energiahordozókkal is ki kell tudni elégíteni. A napenergia hasznosítása csak az éves 
energiafelhasználás csökkentésében játszik jelentős szerepet, amely a fenntartási költségek 
csökkentését eredményezi. 
A passzív napenergia-hasznosítás az épületek tájolásával érhető el. Ezt nagyon jól lehet 
hasznosítani új épületek elhelyezésénél, az új épületek jól megtervezett telepítésével. 

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. 
rendelet 1. sz. melléklet 2. pontja alapján környezeti értékelés készült, melyet külön 
tervdokumentáció tartalmaz. A környezeti értékelés tartalmazza a településrendezési 
javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatását, a várható környezeti hatásokat, 
környezeti feltételeket a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és 
rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában. 
Az alábbiakban bemutatjuk a 2. számú melléklet alapján felsorolt szempontokat a terv 
megvalósítása következtében várható környezeti hatások jelentőségének 
meghatározásához. 

  Szempontok Megállapítások 

A terv milyen mértékben szab keretet tevékenységek 
későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység 
telepítési helyére, jellegére, méretére, működési 
feltételeire vagy természeti erőforrás felhasználásának 
mértékére, helyére, elosztására vonatkozóan 

A terv semmilyen mértékben nem szab keretet más 
tevékenységek későbbi megvalósításának. 

A terv befolyásol más tervet vagy programot – 
ideértve azt is, ha az a tervhierarchiában elfoglalt 
helyéből következik –, azokra vonatkozóan 
előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy bármilyen 
más módon hatással lehet másik terv, illetve program 
tartalmára, megvalósítására 

A jelenlegi terv nem befolyásol más tervet vagy 
programot. 

A terv fontos a környezeti megfontolások beillesztése 
szempontjából, különös tekintettel a fenntartható 
fejlődés elősegítésére 

A terv megvalósítása során a környezeti elemekben 
nem történik változás. Csekély mennyiségű szennyvíz 
és hulladék keletkezik a város fejlődése során. 
Kezelésükre a kapacitások rendelkezésre állnak. 



 

A terv vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, 
ahol környezeti problémák vannak 

Nem 

A terv jelentős a környezettel kapcsolatos közösségi 
jogszabályok (mint pl. a hulladékgazdálkodással, 
vízgazdálkodással, vízgyűjtő-gazdálkodással 
összefüggő tervek, programok stb.) végrehajtása 
szempontjából. 

Nem 

A várható környezeti hatások időtartama, gyakorisága 
és bekövetkezésének valószínűsége, 
visszafordíthatósága alapján 

Levegő 

A tervezési területen légszennyező pontforrás nem 
létesül. Forgalom növekedés elhanyagolható.  

Víz 

A vízfelhasználás és szennyvízkibocsátás minimális 
mértékben nő, kapacitás rendelkezésre áll. 

Talaj 

A talajt terhelő hatások nem érik. 

Hulladék 

A hulladékot keletkezés helyén gyűjtik, majd 
közszolgáltató elszállítja, kezelésük megoldott. 

Zaj 

A létesítményhez kapcsolódóan észlelhető változást 
okozó zajforrást nem építenek be.  

A forgalomból származó zaj növekedése nem 
számottevő.  

A várható környezeti hatások összeadódhatnak vagy 
felerősíthetik egymást 

Nem valószínű 

A várható környezeti hatások az országhatáron való 
átterjedése 

Nem várható a terület földrajzi elhelyezkedése miatt. 

A várható környezeti hatások olyan környezeti 
változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi 
egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek (mint 
pl. a balesetek okozta változások stb.) 

A várható környezeti hatások nem jelentenek 
kockázatot az emberi egészségre, környezetre. 

 

A várható környezeti hatások nagyságrendje és területi 
kiterjedése alapján (földrajzilag, illetve az érintett 
lakosság számát tekintve) 

A várható környezeti hatások a tervezési területet 
érintik. 

 

A várható környezeti hatások olyan területet 
érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), 
közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget 
élveznek 

A tervezéssel érintett terület nem része országos 
jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 
területnek vagy az országos ökológiai hálózat 
elemeinek.  

A várható környezeti hatások feltételezhetően a A várható környezeti hatások nem idéznek elő olyan 



2/2005.Korm. rendelet 4. számú melléklet 3.5.2. és 
3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket idézik 
elő 

társadalmi, gazdasági folyamatokat, amelyek közvetett 
módon környezeti következménnyel járhatnak 
(különösen azok, amelyek természeti erőforrás 
igénybevételéhez vagy környezetterheléshez 
vezethetnek, olyan fajta beruházásokat, fejlesztési 
irányokat részesítenek előnyben, amelyek további 
környezetterhelő vagy igénybevevő fejlesztéseket 
vonzanak, ösztönöznek, vagy ha kumulatív hatások 
léphetnek fel). 

Továbbá nem kerül sor: 

• új környezeti konfliktusok, problémák, 
meglévők felerősödésének kialakulására, 

• környezettudatos, környezetbarát magatartás, 
életmód lehetőségeinek, feltételeinek 
gyengítésére vagy korlátozására, 

• a helyi adottságoknak megfelelő optimális 
térszerkezettől, területfelhasználási módtól való 
eltérés fenntartására vagy létrehozására, 

• olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-
gazdálkodási hagyományok gyengítésére, 
amelyek a táj eltartó képességéhez 
alkalmazkodtak, 

• a természeti erőforrások megújulásának 
korlátozására, 

• a nem helyi természeti erőforrások jelentős 
mértékű használatára vagy a helyi természeti 
erőforrások túlnyomóan más területen való 
hasznosítására, 

A környezeti következmények alapján a terv, illetve 
program és a változatok értékelése, a környezeti 
szempontból elfogadható változatok meghatározása 
megfelel. 

A várható környezeti hatások miatt a vízgyűjtő-
gazdálkodás egyes szabályairól szóló 
kormányrendeletben a vizekre és a védett területekre 
meghatározott környezeti célkitűzések elérése, illetve 
megtartása meghiúsul, a vizek vagy a védett területek 
állapotromlása következik be. 

A vizek állapotában változás nem következik be. 

 

A várhatóan érintett terület értékes, illetve sérülékeny, 
mert a környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális 
örökség szempontjából különleges. 

A tervezési terület a vizsgálatok alapján környezeti 
elemekre hatást nem gyakorol, kulturális örökség 
szempontjából nem különleges terület. 

A várhatóan érintett terület értékes, illetve sérülékeny, 
mert a területen a környezetvédelmi határértékeket 
[Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó 
igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség van 

A tervezési területen határértéket elérő vagy azt 
meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve 
szennyezettség nincs. 

 

A várhatóan érintett terület értékes, illetve sérülékeny, 
mert a terület hasznosítása, használata intenzív (mint 
pl. intenzív mezőgazdasági, erdőgazdasági termesztés, 
termelés, sűrűn beépített terület stb.). 

A városi területen a jelenlegi használat alatt nem lesz 
értékes terület érintése. 

 

 



6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ 
ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

A hatályos településszerkezeti terven jelölt területfelhasználások az időközben bekövetkezett 
változásoknak és hasznosításnak megfelelően - a jogszabályi változások betartásával - 
módosultak. A változások az. 1.2 fejezetben részletesen bemutatásra kerültek. A 
településszerkezeti tervvel összhangban elkészült a szabályozási terv is. 

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv felülvizsgálatának alapvető célja az új 
településfejlesztési koncepció alapján a településszerkezeti tervben rögzített elhatározások 
megvalósításának építésjogi eszközökkel történő elősegítése, az eddig fennálló építési jogok 
lehetőség szerinti megőrzése, valamint a magasabb rendű jogszabályokban bekövetkezett 
változásoknak való megfelelés biztosítása. A HÉSZ szerkezete, tartalmi felépítése a 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 5. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelően került 
kidolgozásra. Szabályozási koncepció az alábbi elvek mentén foglalható össze: 
 
Általános elvek 
A cél a meglévő adottságoknak megfelelő, differenciált övezeti rendszer megállapítása. Nagy 
hangsúlyt kell fektetni arra, hogy tovább fejlődhessen a lakófunkciókkal vegyes igazgatási, 
szolgáltatási funkciók területe, amellett, hogy elsősorban a lakóterületek minőség növelése a 
kiemelt cél. Ennek során fontos a minőségi fejlesztések érdekében  

- a minél tágabb lehetőségek meghatározása úgy, hogy a szabályozási paraméterek 
alapvetően ne változzanak a hatályos szabályozáshoz képest, 

- a hatályos szabályozásban foglalt építési jogok megtartása a megváltozott 
jogszabályi rendszerben (pl. beépítési %, épületmagasság), 

- a település falusias, és kertvárosias nyugodt jellegének, zöldfelületeinek megtartása. 
 
Részletes elvek 
Kertvárosias és falusias lakóterületeken: 

- a beépítés viszonylag alacsony intenzitásának megtartása, 
- a telken belüli zöldfelületek megtartása, 
- az egy telken elhelyezhető épületszám ésszerű szabályozása, 
- az azonos jellegű telkek azonos övezetbe sorolása, 
- előkertek méretének egységesítése jellemzően a kialakult állapothoz igazodóan. 

Gazdasági területeken: 
- a szerkezetileg kiemelkedő helyeken, ahhoz igazodóan differenciált paraméterek 

kialakítása 
- az újonnan kialakuló gazdasági területek esetében a nagyobb zöldfelületek előírása, 

emellett 
- csarnoképületek építésére alkalmas épületmagasság biztosítása. 

Intézményterületek esetében a fő cél 
- a kialakult területeken a hagyományos arculat megőrzése, 
- az új területeken a funkciók megfelelő csoportosítása, a meglévő állapot 

funkcióbővítési lehetőségének biztosítása, 
Zöldterületek esetében azok megtartása, magas zöldfelületi arányuk megőrzése a cél. 
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