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JÓVÁHAGYANDÓ  MUNKARÉSZ 

 

1. Határozati javaslat 
(Tervezet) 

 

 

Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján Polgárdi közigazgatási területére az alábbi határozatot hozza: 

 

Polgárdi Város Önkormányzata által 19/2002.(VII.02.) számú. határozattal jóváhagyott Polgárdi Város 

településszerkezeti terve jelen határozat mellékletét képező fedvénylap szerint módosul. 

. 

 

A módosítás alapján a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot összhangba kell hozni. 

 

E határozat a jóváhagyást követő 30. napon lép hatályba. 

 

 

 

  Nyikos László                       dr. Pahola Tünde 

       Polgármester                                  jegyző 

 



 

1. számú melléklet: A településszerkezeti terv TSZT/M1 rajzszámú fedvényterve 
 

 
 

 

 



 



 

 

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének…………………….számú önkormányzati 

rendelete a  17/2004. (IV.28.) önkormányzati rendelettel megállapított  

a helyi építési szabályzat módosításáról  

 

Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. §-a 

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

pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Város közigazgatási területének felhasználásával és 

beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez 

fűződő sajátos helyi követelmények, jogok és kötelezettségek megállapítására a következőket rendeli el: 

 

1. § A képviselő-testület Polgárdi Város helyi építési szabályzatáról szóló 17/2004.(IV.28.) önkormányzati 

rendeletének részét képező szabályozási terv „Polgárdi Szabályozási terve külterületi szabályozás” 

elnevezésű tervlapja helyébe a rendelet 1. számú melléklete szerinti „Polgárdi Szabályozási terve 

külterületi szabályozás-M” tervlap lép. 

 

2.§ A Helyi Építési Szabályzat 3. § (4) bekezdése törlésre kerül. 

 

3.§ A Helyi Építési Szabályzat 5. § (3) bekezdése törlésre kerül. 

 

4. § Záró és hatályba léptető rendelkezések:  

Ez a rendelet a jóváhagyást követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult 

államigazgatási ügyekben kell alkalmazni. Folyamatban levő, még el nem bírált építési engedély kérelmek 

esetében amennyiben építtető számára kedvezőbbek a jelen rendelettel elfogadott módosítások, azokat  az 

eljárás során alkalmazni lehet. 

 

 

 

 

  Nyikos László         dr. Pahola Tünde 

       Polgármester           jegyző 



 

 

1. számú melléklet: A belterületi  szabályozási terv - M jelű kivágat 
 

 



 
 



 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2013. július 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

 

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

90/2013. (VII.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA 

 

Megbízás Polgárdi Város településszerkezeti tervének, helyi 

építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítására 

 

Polgárdi Város Képviselő-testülete a Polgárdi 0155/8. hrsz-ú, külterületi ingatlan GEIP 

MŰ jelű beépítésre szánt övezetbe sorolása településszerkezeti és szabályozási 

fedvénytervének elkészítésével, valamint a helyi építési szabályzat módosításával megbízza 

a Fehérvár Tervező Kft-t (8000 Székesfehérvár, Rába u. 22.). 

A Képviselő-testület a tervezési munka díját            azaz              + Áfa összegben határozza 

meg.  

A Képviselő-testület felhatalmazz a polgármestert az ajánlat szerinti tartalommal 

megegyező tartalmú szerződés aláírásával.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős :   Nyikos László polgármester 

__________________________________________________________________________ 

 

   

k.m.f. 

 

 

 

      Nyikos László sk.                                                                      dr. Pahola Tünde sk. 

          polgármester                                                                                   jegyző 

       

 

 

  Molnárné Rózsa Marianna sk.                                                        Nyikos Lászlóné sk. 

             képviselő                                                                                       képviselő 

 



JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

 
Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2013. augusztus 21. napján tartott rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyvéből. 

 

 

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

105/2013. (VIII.21.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA 

 

Helyi Építési Szabályzat módosítása. 

 

Polgárdi Város Képviselő-testülete a 90/2013. (VII. 25.) önkormányzati határozatának 1. 

bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

 

„ Polgárdi Város Képviselő-testülete a Polgárdi 0155/8. hrsz-ú, külterületi ingatlan GEIP 

IP jelű beépítésre szánt övezetbe sorolása településszerkezeti és szabályozási 

fedvénytervének elkészítésével, valamint a helyi építési szabályzat módosításával megbízza a 

Fehérvár Tervező Kft-t (8000. Székesfehérvár, Rába u. 22.).” 

 

A képviselő-testület határozatának jelen módosítással nem érintett része változatlan 

tartalommal hatályában fennmarad. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nyikos László polgármester  

 

__________________________________________________________________________ 
   
 

k.m.f. 

 

 

      Nyikos László sk.                                                                      dr. Pahola Tünde sk. 

          polgármester                                                                                   jegyző 

 

       

 

    Bartalos Sándorné sk.                                                                  Nyikos Lászlóné sk. 

             képviselő                                                                                       képviselő 

 

 

 

 

 

 



 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 

 

A módosítások  leírása 

  

Polgárdi Város Önkormányzata a Fehér Vártervező Kft. jelen terve alapján a településszerkezeti terv 

módosítását is érintő helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását készíti el 0155/8 hrsz-ú 

ingatlan vonatkozásában.  

 

 

A településrendezési eszközök változásai: 

A Polgárdi 0155/8 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant a gazdasági területfelhasználásba és egyéb 

ipari gazdasági építési övezetbe kívánja átsorolni az önkormányzat.  Emiatt a településszerkezeti és 

szabályozási tervet módosítani szükséges. 

 

A 0157/10 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában szintén módosítani szükséges a településszerkezeti és 

szabályozási tervet, mert a település biológiai aktivitásértéke a vonatkozó jogszabályok szerint nem 

csökkenhet. Az autópálya melletti területet teljes területével véderdő övezetbe kell sorolni. 

 

1. Tervi előzmények 

 

A képviselőtestület 19/2002.(VII.02.) számú határozatával fogadta el a településszerkezeti tervet, és 

17/2004. (IV.28.) számú rendelettel fogadta el a helyi építési szabályzatot, melyet jelen tervezési munka 

során kívánnak módosítani. A módosítást az önkormányzat 90/2013 (VII.25.) számú és a 

105/2013.(VIII.21.) számú településfejlesztési döntéssel határozta el. A rendelet mellékletét képező 

belterületi szabályozási tervet szükséges módosítani. Az önkormányzat fedvényterv készítésével, határozat 

és rendelet módosítással változtat a hatályos településrendezési eszközökön. 

 

2. Településrendezési vizsgálat 

Településszerkezeti összefüggések, területfelhasználás 

 

A tervezési terület Polgárdi város dél-nyugati részén a központi belterülethez közvetlenül csatlakozóan az 

M7 autópálya mellett helyezkedik el. Az autópálya közelsége miatt közúti közlekedési szempontból az 

ingatlan fekvése nagyon kedvező. 

 

Az autópálya lehajtó a területtől mintegy 200 m-re található, ahonnan a 7. számú főútról nyílik a Szabadság 

utca, ahonnan az ingatlan megközelíthető. 

 

 

Telekszerkezet 

A 0155/8 hrsz-ú ingatlan terület 2 ha 6484 m2. A telek közvetlen környezetében nagy területű 

mezőgazdasági ingatlanok találhatóak, valamint az autópálya melletti szántó művelési ágú terület, melynek  

mintegy 20 m sávba eső területe véderdő. A Szabadság utcai kisebb telekstruktúra  hagyományos jellegű 

falusias lakóterületi jellegét a Szabadság utca 43 szám alatti telephely kialakítás miatti telekösszevonások 



megbontották, ezért a környezet jellemző telekmérete változatos képet mutat. A területtől dél-nyugatra 

található gazdasági terület telkei hasonló méretűek.  

 

 

Tulajdonviszonyok 

 

Az ingatlan jelenleg önkormányzati tulajdonban van, a Székesfehérvári Körzeti Földhivatal 64681/3/2013. 

számú határozatával engedélyezte a terület művelési ág változását, a jelenlegi  művelési ág kivett terület. 

A tervezési területtel érintett 0157/10 hrsz-ú ingatlan magántulajdonban van, a 0156 hrsz-ú út 

önkormányzati tulajdonú. 

 

Beépítettség vizsgálat 

 

A tervezési területen található  telkek  beépítetlenek.  A környező ingatlanok beépítettsége 10-30% között 

változik. A szennyvíztelep felé vezető út túloldalán levő gazdasági területek telkei legalább 5000 m2 

területűek. 

 

Településrendezési előírások vizsgálata 

 

Településszerkezeti terv 

 
hatályos településszerkezeti terv kivágata 

A hatályos településszerkezeti terv a tervezési területet beépítésre nem szánt  területfelhasználásba sorolja a 

terület belterületihez közvetlen határos volta és az autópálya markáns településszerkezetet meghatározó 

szerepe ellenére. A terület mezőgazdasági területfelhasználású.  

 

Szabályozási terv 

 

A hatályos szabályozási terv szerint a tervezési terület érintett a szennyvíztelep 500 m-es védőtávolságával, 

melyet jelen terv készítésekor felül kell vizsgálni.  



 
Hatályos belterületi szabályozási terv 

 

 
Hatályos külterületi szabályozási terv 

 

 

 

 

 

 



3 Alátámasztó szakági munkarészek 

Az alátámasztó munkarészek készítésekor a hatályos településrendezési eszközök aktualizálásával 

készültek. 

 
Településszerkezeti változás 

 

Az autópálya melletti jelenleg általános mezőgazdasági területbe sorolt ingatlan az M7 autópálya, a 

Batthyány, Szabadság utcák által határolt háromszögben található. Településszerkezeti szempontból  

gazdasági terület és lakóterület határolja. A település beépítésre nem szánt mezőgazdasági területétől 

markáns elhatárolásként az autópálya választja el. A beépítésre szánt területhez közvetlenül csatlakozó 

terület eredeti rendeltetésével nem igazodott a városiasodó településhez. Az önkormányzat a terület 

hasznosításakor ezen szempontok szerint fejlesztési területté jelölte ki az ingatlant. 

 
Szabályozási tervi változás 

 

Az ingatlan GEIP-IP  építési övezetbe kerül, ahol a megengedett legnagyobb beépítettség 50 %, a 

kialakítható legkisebb telekméret 5000 m2. A telkek szabadonálló módon építhetők be, a zöldterület 

legkisebb mérete 25 %, a legkisebb építménymagasság 3,0 m, a megengedett legnagyobb 

építménymagasság 10 m. 

 

Az ipari gazdasági területek a város területén egységesen szabályozottak, ezen terület-felhasználáshoz 

tartozó valamennyi építési övezet egységes szabályozási előírásokkal rendelkezik, ezen az önkormányzat 

változtatni nem kíván. 

 

A településrendezési eszközök készítésekor hatályos  OTÉK függelékként meghatározta a 

szennyvíztisztító, szennyvíziszap-kezelő, -tároló és -elhelyező építmények legkisebb távolságát 

(védőterületét) lakó-, vegyes-, gazdasági- (a jelentős mértékű zavaró hatású ipari kivételével), üdülő- és 

különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) területektől. 

 

Fentiek miatt a szabályozási tervre a meglevő szennyvíztelep védőtávolságaként ábrázolásra került egy 500 

m sugarú kör, melyen belül a külterületi szabályozási terven birtokközpont tilalma jelölés került. 

 

Az említett függeléket a 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 31. § 32. pontja hatályon kívül helyezte, ezért a 

belterületi és külterületi szabályozási tervről is töröltük a szennyvíztelep védőtávolságát. 

 

Szabályozási koncepció 

A szabályozásnál az önkormányzat döntését kellett figyelembe venni, mely szerint a terület GEIP-IP építési 

övezetbe sorolandó. Az önkormányzat nem kívánt a HÉSZ övezeti előírásain változtatni. A lakóterülethez 

való közvetlen csatlakozás miatt felmerült egy kötelező telken belüli zöldsáv kialakításának szükségessége, 

de erről az önkormányzat nem kívánt dönteni, mert a konkrét gazdasági funkció ismeretében a vonatkozó 

környezetvédelemmel kapcsolatos rendeletek a telepítési távolságot meg fogják határozni. A 988 hrsz-ú és 

a 0156 hrsz-ú út szabályozási szélességét 12 m-ben határoztuk meg, egyoldalú csapadékvíz elvezetéssel 

 

Tájrendezési javaslat 

 

A terület beépítésre szánt területté nyilvánításával a tájhasználatban változás történik. A mezőgazdasági 

terület helyett a település beépítésre szánt területéhez csatlakozó új építési telek alakul ki, melynek tájképet 

befolyásoló hatása elenyésző az autópálya miatt. A terület eredeti művelési ága szántó volt, melyet a  

 

A település biológia aktivitásértékének szintentartása miatt az autópálya melletti 0157/10 hrrsz-ú területet 

véderdő övezetbe kell  sorolni. Az átsorolás lehetővé teszi az autópálya mellett egy összefüggő erdőterület 

kialakítását, mely zaj- és levegőtisztaság-védelmi szempontból is fontos. 

 



 
topográfiai térkép a jelenlegi tájhasználatról 

 

Közlekedési javaslat 

 

Úthálózat 

Polgárdi Fejér megyében a 7. sz. főút és 7205. és 7206. jelű utak csomópontjában fekszik. A közutak 

csomópontja a település belterületén található. Az országos főúthálózat fenti közutakról érhető el. A 7. sz. 

főútnak a város közigazgatási területén az M7 autópályával is van csomópontja. A megyeszékhely, 

Székesfehérvár 20 km-re van a várostól. 

 

 
Polgárdi fő közlededési renszerei 

 
 
 



Közforgalmú közlekedés 

A települést az országos közforgalmú vasúthálózat is érinti. A (Budapest-Székesfehérvár)-Szabadbattyán-

Tapolca vasúti fővonalnak kettő megállóhelye is van a településen. 

 

A városban a közúti közforgalmú szolgáltatást az Alba Volán Rt. látja el. Közel 70 járatpár kiváló 

közlekedési lehetőséget teremt a kisrégió települési és a város között, valamint Székesfehérvár irányába. 

 

A tervezési terület  

A 0155/8 hrsz-ú  területnek közvetlen út kapcsolata van a Szabadság utca irányába, illetve az ún. 

szennyvíztelepi útra.  Az út jelenlegi szélessége 6-7 m, melynek felszabályozása a tervezett ipari funkció 

ellátása miatt szükséges. Ennek érdekében a 988 hrsz-ú és a 0156 hrsz-ú utat a külterületi 0157/8 és 

0157/10 hrsz-ú ingatlanokat érintően 12 m szabályozási szélességűre szélesíteni szükséges. 

 

A Szabadság utca helyi hálózatba tartozó szakaszát, valamint  a szennyvíz-telepi úthoz csatlakozó szakaszt 

ki kell építeni szilárd burkolattal. 

  

Az országos közúthálózatba tartotó 7. sz. főúthoz és a 6301 jelű közúthoz a csatlakozás biztosított, szükség 

esetén kanyarodó sávok kialakíthatók a rendelkezésre álló útterületen. 

 

 

Az út vízelvezetése nyílt árokban történik. 

 

A közlekedési felületek teljes mértékben kiépítendők. 

 

A terület közvetlen közelében nincs autóbusz-megállóhely, a legközelebbi a Szabadság utcában található. 

A vasútállomások messze vannak a területtől, gyalogosok számára nincs kiépített járda. 

 

 
 

 

 

 



Polgárdi településrendezési terv módosítása 

Fehér Vártervező Kft     17 

Környezeti hatások elemzése 

 

Domborzati adatok 

A község Magyarország kistájainak katasztere alapján a Mezőföld egyik önállónak tekintett 

kisebb egységéhez tartozik. Polgárdi a Duna-Sárviz közén belül a Sárrét kistájhoz tartozik. 

A kistáj 104 és 222 m közötti tszf-i magasságú, központi része medencesíkság, D-i része enyhén 

hullámos, tektonikusan preformált völgyekkel szabdalt, domblábi helyzetű hátak sorozata. 

Geomorfológiailag lépcsős szerkezetű, 3 jellemző orográfiai szintje:  

1. 110-130 m magasságban a feltöltött medencék; 

2. 160-170 m közötti magasságban a lerakódott kavicstakarók gyakran lösszel fedett 

maradványai; 

3. 180-200 m közötti a pannóniai felszín dombhátai helyezkednek el. 

Érdekes színezőanyag a kistájban a Szár-hegy és a Kő-hegy szigetszerűen kiemelkedő sasbérce. 

 

Földtani adottságok 

A területen,  a felszínen és a felszín közelében negyed korú, holocén/pleisztocén üledékek 

találhatók. A felső 5 m-t változó vastagságú (0-3,0 m) feltöltés, finomszemcsés, agyagos, iszapos 

képződmények alkotják. A terület jelentős részén 3,5 m körüli mélységben egy igen kemény 

mészmárga réteg található. A talajvíz mélysége a morfológiai viszonyoktól és az évszakoktól 

függően 1,2-4,5 m között változik. 

A negyedkori üledékek feküjét a térségben felső-pannon korú képződmények alkotják. 

 

Vízföldtani viszonyok 

A karbon korú alaphegységi képződmények vízvezető és víztároló képessége igen változó. A 

területre jellemző konglomerátum a repedezett, töredezett, lazább részeken jó vízvezető lehet, de a 

tömör szálban álló kőzetrészeken igen jó vízzáró. Az ó-paleozoós összlet – nagy vastagsága és a 

közbetelepült vízzáró rétegek miatt - a mélység felé vízzárónak tekinthető. 

Az összlet azonban lazább vízvezető rétegeket is tartalmaz, amelyek a kiemelt rögbe beszivárgó 

vizeket oldalirányba a fiatalabb pleisztocén és felső-pannóniai rétegek felé vezethetik. 

Mivel a felszín felöl a víz a mélyebb karbon rétegekbe a vízzáró részek miatt nem szivároghat be 

víz átadás csak a felszínközeli fiatalabb rétegekbe lehetséges. 

A Kő-hegy környezetében a felszínközelben található pleisztocén homokos víztároló üledékeket a 

környező települések területén létesített vízellátást szolgáló kutakat feltárták, de azokat nem vették 

igénybe, mivel komolyabb mennyiségű vízellátásra nem alkalmasak. Az említett mélyfúrású kutak 

mindegyike a felső-pannon rétegösszlet homok rétegeit csapolja meg. 

 

Talaj- és vízvédelem 

A talaj és a víz védelme kiterjed a föld felszíni és felszín alatti rétegeire. Az egészséges 

életfeltételek biztosítása érdekében a földben, vagy a föld felszínén csak olyan anyag helyezhető 

el, valamint csak olyan tevékenység végezhető, amely a földet valamint a környezeti elemeket, a 

felszíni és a felszín alatti vizeket nem szennyezi, nem károsítja. 

 

Csapadékvíz  

A felszíni vizeket egy nagy vízfolyás gyűjti össze a Veszprémi Séd-Sárvíz-Malomcsatorna-Nádor 

rendszer. A település 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 vízrendezési munkák során Polgárdi csapadékvíz elvezető rendszere csaknem teljes egészében 

kiépült főleg nyílt földmedrű árkokkal, melyek a csapadékvizet a Cinca-patakba vezették.  

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 

kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint Polgárdi nem 
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tartozik az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területét kijelölő települések közé.  

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

célja a felszíni vizek minőségének megóvása, fenntartása és javítása, a vízi és vízközeli, továbbá a 

felszíni víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek fennmaradásához 

szükséges feltételek biztosítása, a vízhasználatok biztonsága, az emberi egészség-, és a környezeti 

állapot megőrzése érdekében a szennyezések megelőzése és csökkentése. A Korm. rendelet 25.§-a 

kimondja, hogy szennyvízkibocsátással, közcsatornába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi 

követelményeket a kibocsátó számára külön jogszabály szerinti engedélyben – illetve azok hatálya 

alá nem tartozó külön jogszabály szerinti tevékenység esetén a felügyelőség által kiadott külön 

engedélyben – kell meghatározni.  

A kibocsátási követelményeket: 

a) környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó kötelezett tevékenységek esetén 

környezetvédelmi engedélyben, 

b) a Kormány által külön rendeletben meghatározott egyes létesítmények tekintetében, 

egységes környezethasználati engedélyben, 

c) környezetvédelmi-felülvizsgálat elvégzése esetén a környezetvédelmi működési 

engedélyben kell meghatározni. 

A kormányrendelettel összhangban az egyes befogadókba vezethető szennyező és mérgező 

anyagokra vonatkozó határértékeket a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet írja 

elő. E rendelet 2. számú melléklete szerint a vizsgálati terület a 4. általánosan védett befogadók 

területi kategóriájába tartozik, így a településen az erre vonatkozó határértékeket kell figyelembe 

venni közvetlenül a befogadóba történő bevezetés esetén. Az egyes technológiákra vonatkozó 

határértékeket ugyanezen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

A helyi építési szabályzat előírásaira, illetve a fentiekre tekintettel  

 A területen a vízfolyások, a felszíni, illetve felszín alatti vizek védelme érdekében, a vizek 

szennyeződését, illetve a vízmedrek nem kívánatos feltöltődését, vagy lefedését 

eredményező építési munka a területen nem folytatható. 

 A felszíni vízelvezető rendszert a beépítésre szánt területeken a közhasználatú terület 

kialakításának részeként, az azokat feltáró úthálózat részeként, a talajvédelmi előírásoknak 

megfelelően kell megvalósítani. 

 A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a befogadóba a csapadékvíz csak tisztán 

vagy a vízjogi engedélyben előírt minőségben kerülhet. A szennyeződésmentes 

csapadékvíz a létesítmények zöldfelületein elszivárogtatható, vagy közvetlenül a 

befogadóba vezethető. 

 A szennyvízközművek által nem ellátott területeken a közműhálózat kiépítéséig a 

közműpótló használata megengedett és kötelező. 

 A felszíni vizek elvezetésének módját - legalább az együttesen kezelendő területekre 

kiterjedően - a terep rendezésére, a felszíni és szivárgó rendszer kialakítására, valamint a 

növénytelepítésre vonatkozó tervek alapján kell meghatározni. 

 Terepszint alatti építmények, építményrészek elhelyezésével a felszín alatti vizek mozgása 

nem akadályozható, illetve a kialakult természetes viszonyok károsan nem 

befolyásolhatók. A felszín alatti vizekkel érintkező térszín alatti építés környezetvédelmi 

érdekből kerülendő. 
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 Földvédelem, felszín alatti vizek 

A környezet vízvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a termőföldről szóló 1994. évi LV. 

törvény egyaránt meghatároz általános követelményeket a vizek és a föld védelme érdekében. A 

föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az 

ásványokra, ezek természetes és átmeneti forrásaira és folyamataira. A védelemnek magába kell 

foglalnia a talaj termőképességének, víz- és levegőháztartásának védelmét is. 

A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szól a 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, melynek célja a felszín alatti vizek jó állapotának 

biztosításával és annak fenntartásával, szennyezésének fokozatos csökkentésével és 

megelőzésével, hasznosítható készleteinek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható 

vízhasználattal, a földtani közeg kármentesítésével összefüggő feladatok, jogok és kötelezettségek 

megállapítása. A rendelet hatálya - a magánszemélyek háztartási igényeit meg nem haladó 

tevékenységek, és az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá tartozó anyagok és 

tevékenységek kivételével - kiterjed a felszín alatti vízre, a földtani közegre, a szennyezőanyagra; 

a felszín alatti vizek és a földtani közeg állapotát érintő tevékenységekre. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 

tartalmazza a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolásának 

feltételrendszerét, a besorolásokat pedig a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza, mely 

szerint Polgárdi város az érzékeny területek körébe sorolható. 

 

A benyújtandó terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 

(I.11.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A korm. rendelet 1.§.(3) szerint: várható környezeti 

hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat 

szükségessége [Kvt. 43. § (5) bekezdés b) pontja]. Az önkormányzat 138/2013. (X.22.) számú 

önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy  nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat 

lefolytatását az alábbi indokok miatt: 

 

 

Részletes szakmai indoklás a tervmódosítás jelentőség hatásának eldöntéséhez. 

 

A terv megvalósítása következtében várható környezeti hatások jelentőségének 

meghatározásához 

A tervezett gazdasági a tevékenység telepítési helye az M 7-es autópálya mellett található. A 

tevékenység egy telekre korlátozódik, jellege élelmiszeripari előállító üzem. Mérete kisüzemi, 

működési feltételeit tekintve zárt rendszerű technológia. Természeti erőforrás felhasználása 

nem történik. 

A tevékenység nem befolyásol más tervet vagy nincs hatással lehet másik terv, illetve 

program tartalmára, megvalósítására; 

A tervezett változtatás nem vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti 

problémák vannak; 

Nincs jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása 

szempontjából. 

 A várható környezeti hatások 

a) a tervezési feladat elsődlegesen a M7 számú főút melletti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

miatti településszerkezeti tervmódosítás, melynek során a mezőgazdasági terület ipari 

gazdasági területfelhasználási egységbe kerülnek átsorolásra. 
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b) a tervmódosítás célja egy telket érintően ipari gazdasági terület kijelölése, ennek érdekében 

a  településrendezési eszközök módosítása az önkormányzati döntésnek megfelelően 

megfelelően, 

  

c)  a módosítás lényege és az eredeti tervhez mért jelentőségéről elmondható, hogy a beépítésre 

szánt területek kismértékben változik, a módosítás a külterületen jelent területfelhasználási 

mód változást mezőgazdasági övezetekre vonatkozóan. A fő műszaki infrastruktúra hálózat 

nem  változik, a terület közművesítése megoldott, illetve bekötővezetékekkel a közművesítés 

megoldható.  

  

d) a várható környezeti hatások 

  

-  időtartama a terv időtávlatában véglegesnek mondhatóak, azok nem adódnak össze és nem 

erősíthetik egymást. A terület elhelyezkedése miatt az M7-es autópálya jelenlegi 

zajterhelése  jelentős, azt  az ipari gazdasági terület  nem erősíti.  

  

- az országhatáron nem terjednek át, nem idéznek elő olyan környezeti változásokat, amelyek 

az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek, ill. ezen hatások csökkentését 

szolgálják 

  

-  területi kiterjedése alapján a település igazgatási területének elenyészően  kis részét érinti 

a módosítás. 

 

- a tervezéssel érintett településrész ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetét, országosan 

védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint. Nem érint továbbá helyi 

természetvédelmi területet sem. 

 

Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a tervezett módosítás jelentős környezeti 

hatással nem jár, ezért a környezeti értékelés elkészítése nem szükséges. 
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Közművesítési javaslat 

 

vízellátás 

  
 

jelmagyarázat 

 
 

 

 

Polgárdi város vízellátását (vízigény 850 m
3
/d, csúcs 1490 m

3
/d) a Kőszárhegyi Kistérségi Vízmű 

biztosítja. 

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 m
3
-es tároló (oldal tároló) 

biztosítja, Tf::216.0mBf. 

A Regionális vízellátó rendszer jelenleg vízhiányos, fejlesztések, beépítések csak a vízbázisok 

bővítésével együtt lehetséges. 

A kijelölt fejlesztési terület vízellátására nem jelent a rendszerre nézve nagy terhelést, mivel egy 

telekre korlátozódik a fejlesztés. 

 
A fejlesztési terület két oldalán is halad DN80 fővezeték, a Szabadság utcán és a szennyvíztelepi 

úton is,  amelyhez csatlakozva a terület vízellátása biztosítható. 
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Körvezetékes rendszert kell kiépíteni, úgy hogy több ponton csatlakozhasson a meglévő városi 

elosztóhálózathoz.  

szennyvízelvezetés  

 

 
 

jelmagyarázat 

 

  
 

A városban vákuum-os rendszerű szennyvíz-gyűjtőhálózat épült ki. 

Ehhez a hálózathoz a fejlesztési területen épülő szennyvízelvezető csatornahálózat 

csatlakoztatható! 

A város működő szennyvíztisztító telepe bővítését az elmúlt évben elkészítették.  

A telep a többlet szennyvizet fogadni tudja, de kapacitását, tisztítási hatásfokát rendszeresen 

ellenőrizni kell. 

A városi szennyvízelvezető rendszer felülvizsgálatát, működési hibáinak feltárását 2006- ban az 

Axis Mérnöki és Gazdasági Tanácsadó Kft készítette el. 

A 988 hrsz-ú és a 0156 hrsz-ú utakon elkészült szennyvízcsatorna gravitációs vezeték a terület 

szennyvízét fogadni tudja.  

 

 

 

 



Polgárdi településrendezési terv módosítása 

Fehér Vártervező Kft     23 

 

 

Felszíni vízelvezetés 

 

 
 

jelmagyarázat 

 

 
 

A felszíni vizeket egy nagy vízfolyás gyűjti össze a Veszprémi Séd-Sárvíz-Malomcsatorna-Nádor 

rendszer. A település 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 vízrendezési munkák során Polgárdi csapadékvíz elvezető rendszere csaknem teljes egészében 

kiépült főleg nyílt földmedrű árkokkal, melyek a csapadékvizet a Cinca-patakba vezették.  

 

A tervezési területen található nyílt csapadékvíz-elvezető árok a szennyvíztelepi út felé eséssel az 

autópálya melletti árokba torkollik, majd a végző befogadója a Cinca-patak. A terület 

csapadékvíz-elvezetése jelenleg is megoldott, a 0158 hrsz-ú ingatlan beépítésével jelentős változás 

a területen nem történik. 
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Villamosenergia ellátás 

 

 
 

jelmagyarázat 

 
 

A tervezési területen halad egy  20 kV-os légvezeték, melyről trafóállomás létesítésével a terület 

elektromos energia ellátása biztosítható.  

A légvezeték érinti a 0155/8 hrsz-ú ingatlant, ezért az ingatlanra szolgalmi jog bejegyzésre került.  

Az építéskor a légvezeték védőtávolságára figyelemmel kell az épületeket és építményeket 

elhelyezni. 
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Gázellátás 

 

A Szabadság utcában a Ø 90-es átmérőjű gázveteték kiépített, melyhez a tervezési terület a 988 

hrsz-ú úton kiépítendő gerincvezetékkel csatlakoztatható. Javasolt a gazdasági tevékenység 

végzéséhez  az alternatív energia használata. 

 

 
Jelmagyarázat 
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Hírközlés: 

 
 

jelmagyarázat 

 
A település távközlési hálózatát a Magyar Telekom üzemelteti a székesfehérvári 22-es körzet 

részeként. A hozzáférést eseti kérelmek alapján bírálják el. 

A jelenlegi hálózati kapcsolatok  lehetőséget adnak  a gyors adatátviteli rendszerek általános 
elérhetőségére.  

A településen belüli hálózat szabadvezetékes, illetve légkábeles kiépítésű. Belátható időn belül a 
földkábelbe való áthelyezés nem várható, de az új fejlesztésű területeken már ezzel a megoldással 
célszerű élni. 

A tervezési területen a vezetékes hálózat a Szabadság utcában kiépített. 

A mobiltelefon és a szélessávú internet szolgáltatás a településen kielégítőnek mondható, a 
szolgáltatók a város igazgatási területém  folyamatos fejlesztéseket végeznek. 
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Biológiai aktivitás érték számítás 

 
A tervezett módosítás során újonnan beépítésre szánt terület kijelölése történik.  Az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv) 7. § (3) bekezdés c) 

pontja értelmében újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település 

közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest 

nem csökkenhet. 

 

Változtatás sorsz. 
terület 
(ha) 

területfel-
használás, 
hatályos 

mutató, 
meglévő 

BAÉ meglévő 
területfel-

használás, 
tervezett 

mutató, 
tervezett 

BAÉ tervezett 

módosítás 

1. 2.64 Má 3,7 9,76 GEIP-Ip 0,4 1,05 

2. 1,8 Má 3,7 6,6 Ev 9 16,2 

3. 0,1 Má 3,7 0,37 Köu 0,6 0,06 

BAÉ meglévő: 16,79 BAÉ tervezett: 17,31 

 

 

  

 

Településszerkezeti változások a területrendezési tervekkel való összefüggések 

bemutatása 
 

Az Étv. 9.§ (11) bekezdése alapján a településrendezési eszközök módosítása során a jováhagyott 

országos és térségi területrendezési terveket figyelembe kell venni és az OTÉK 3.§ (3) 6. pontja 

alapján a dokumentációnak tartalmaznia kell a területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti 

terv összhangját igazoló térképet és leírást (számítást). 

 

A terveknek összhangban kell lenni a jogszabályi hierarchiában magasabb rendű jogszabályokkal, 

tervekkel (többször módosított, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 

törvény - továbbiakban: OTrT - és Fejér Megye Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009. (II.13.) 

önkormányzati rendelete Fejér Megye Területrendezési Tervérő). 

A módosítás során településszerkezeti változás történik, ezért az OTÉK 3. §. (3) bekezdés 6. 

pontja szerinti területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangját igazolni szükséges.  

Fejér megye Területtrendezési tervét 1/2009.(II.13.) számú rendeletével fogadta el a megyei 

önkormányzat.  

 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvény 23/A § (2) bekezdése 

szerint a településrendezési tervek készítése során 

 

(2) A településrendezési tervek készítése során 

a) az országos, valamint a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi 

építmények helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli 

rend figyelembevételével kell feltüntetni; 

b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatoknak a település 

közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb +/-5%-kal térhet el a kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervek szerkezeti tervében ábrázolt nyomvonal-változattól, kivéve, ha a területi 

(környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági 

eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt; 
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c) az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt 

államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni oly 

módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási területére 

eső része legfeljebb +/-5%-kal változhat; 

d) kiemelt térségi vagy megyei terv hiányában az Országos Területrendezési Terv előírásait a 

kiemelt térségi és megyei terv készítésére vonatkozó szabályok szerint [az (1) bekezdésben 

foglaltak szerint] kell érvényesíteni. 

 

Az OTrT 6. § (2) bekezdése szerint a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon 

belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell 

alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell 

sorolni; 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási 

egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási 

egység nem jelölhető ki; 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület vagy erdőterület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület kivételével 

lakóterület kijelölhető; 

d) a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 

e) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármelyik 

területfelhasználási egységbe sorolható; 

f) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület területfelhasználási 

egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 

g) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési 

területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

 

 

A fentiek alapján, a módosítással kapcsolatban a következő előírások teljesülését szükséges 

igazolni Polgárdi szerkezeti tervének módosítása során: 

 

A térségi területfelhasználási kategóriák közül: 

 a mezőgazdálkodási térség legalább 85%-ban mezőgazdasági területfelhasználásba lett-e 

sorolva (nagyvárosi és vegyes nem jelölhető ki), 

 az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok hossza 5%-nál kevesebb 

mértékben tér-e el, 

a település közigazgatási területére vetítve. 
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Megyei szerkezeti terv által kijelölt állapot 

Mezőgazdálkodási térség: 6600 ha,  

Városias települési térség: 616 ha,  

A módosított településrendezési terv által jelölt állapot 

Mezőgazdálkodási térség: a hatályos terv szerinti 6606 h- 2,6.ha = 6603,4 ha 

A változás + 0,1 %, tehát a mezőgazdálkodási térség még így is több, mint 85%-a mezőgazdasági 

terület besorolású. 

Városias települési térség: 

a hatályos terv szerint 610 ha + 2,6.ha =612,6 ha 

Ez 0,4 %-os bővülést jelent. 

 

A számítás és a térkép alapján a tervezett módosítás az országos és a megyei térségi szerkezeti 

tervvel összhangban van. 

 

A műszaki infrastruktúra hálózatok közül  a település a következőkkel érintett: 

-M7 gyorsforgalmi úttal gyorsforgalmi út csomópont 

-7. számú főúttal  

-térségi mellékúttal 

-tervezett nagysebességű vasútvonallal 

-transzeurópai vasúti áruszállító hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonal  

-egyéb országos törzshálózati vasútvonal 

-országos kerékpárút törzshálózat 

A műszaki infrastruktúra hálózatok a tervezési területet nem érintik. 
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kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete – a tervezési terület érinti az övezetet. 

Miután a 0155/8 hrsz-ú ingatlan művelési ág változását a földhivatal engedélyezte, a terület 

művelési ága beépítetlen terület.  A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete a 

közigazgatási terület mintegy 5400 ha területet érint. A 2,6 ha területű 0155/8 hrsz-ú ingatlan 

területe nélkül az övezet területe 5397,4 ha. A változás 0,15 %, tehát a lehatárolás megfelel a 

területfejlesztési törvény 23/A § (2) bekezdés c) pontjában foglaltaknak. 

 

 
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete- a módosítás az övezetet nem érinti 
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térségi  komplextájrehabilitációt igénylő terület övezete- a módosítás az övezetet nem érinti 

 

 
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség –védelmi terület övezete- a módosítás az övezetet 

nem érinti 
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Magterület és ökológiai folyosó övezete - a módosítás az övezetet nem érinti 

 

 
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete - a módosítás az övezetet nem érinti 
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Vízeróziónak kitett terület övezete - a módosítás a település teljes közigazgatási területét érinti  

 

 

  

Összességében megállapítható, hogy a településszerkezeti terv módosítás a felsőbbrendű 

területrendezési tervekkel nem ellentétes, az OTrT és a FmTrT  előírásainak megfelel.  

 

 

Székesfehérvár, 2013. október 

 

 

 

 

         Ertl Antal 

                             településtervező 

 


