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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 
1.1 Településhálózati összefüggések, a település helye a településháló-

zatban, térségi kapcsolatok 
 
1.1.1 A település térségi szerepe 
 
Polgárdi város Magyarország dunántúli, a Közép-dunántúli régióban, Fejér megye nyugati 
részén fekszik. Közigazgatásilag a székesfehérvári járáshoz tartozik. A város a fővárostól 
kb. 80 km-re helyezkedik el, ahonnan gyakorlatilag végig autópályán közelíthető meg. Me-
gyén belül a járás- és egyben megyeszékhely Székesfehérvártól nyugatra, attól kb. 20 km-
re, található, Székesfehérvár és a Balaton között félúton fekszik. Mivel Fejér megye nem 
határ menti megye, ezért a város az országhatároktól viszonylag távol helyezkedik el. A 
legközelebb határ is (Szlovákia) kb. 100 km-re húzódik.   
Polgárdi 1997. július 1-jétől kapott városi rangot. Lakónépessége és területe alapján a me-
gye 17 városa között a 9. helyen áll. 
 

Polgárdi város közigazgatási területe: 72,16 km2 (7 216 ha) 
Lakónépesség száma: 6856 fő (2016. január 1.) 
 

A város gazdasági súlya viszonylag csekély, mivel bár a megye népességének 1,64 %-át 
adja, a megyében működő vállalkozásoknak csak 1,09%-ának van itt a székhelye.  
 

 
Forrás: http://hun.zoom-maps.com/ 

 
A település regionális szerepe:  
Polgárdi általánosságban nem rendelkezik kiemelkedő regionális szereppel, azonban 
funkcionális vonatkozásban ki kell emelni a Polgárdi Regionális Hulladéklerakó szerepét, 
amely a köré szerveződő 167 önkormányzatot összefogó Közép-Duna Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társulás székhelyeként regionális funkciót és kapcsolatokat 
jelent a településnek. 

http://hun.zoom-maps.com/
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Emellett meg kell jegyezni, hogy város szerepét erősítő tényező a település földrajzi hely-
zete, a jó közúti megközelíthetősége, mivel közigazgatási területét kettészeli az M7 autó-
pálya nyomvonala, amely a belterület közelében halad el. Bár ez a tény önmagában nem 
jelent regionális szerepet, csak lehetőséget. 
 
A település megyei és térségi szerepköre: 
A város megyei szintű szerepköre sem tekinthető jelentősnek. Fejér Megye Területfejlesz-
tési Koncepciója nem nevesíti a települést. Polgárdit, a funkcionális térségek leírása során 
Székesfehérvár vonzáskörzete részeként jelöli, amelynek más településekkel még nem 
tisztázott a térségi munkamegosztásban elfoglalt szerepe.  
 
A megyei feladatellátáshoz kapcsolódóan itt kell megemlíteni, hogy Polgárdi-
Tekerespuszta településrészen működik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
által fenntartott és a Fejér Megyei Kirendeltség által üzemeltetett Fejér Megyei Integrált 
Intézmény (FMISZI). A fogyatékos személyeket ellátó létesítmény egyben a kilenc telep-
hellyel rendelkező intézmény székhelye is, melynek működési területe a megyére terjed ki. 
 
Polgárdi korábban a székesfehérvári kistérséghez tartozott. A járások kialakítása során 
2013-tól 2014 végéig járásszékhely szerepet töltött be. 
A Polgárdi járás a 2013-ban újonnan létrehozott járások közé tartozott, a járások 1983-as 
megszüntetése előtt nem létezett. Polgárdi 2012-ig soha nem töltött be járási vagy kistér-
ségi központi szerepet. 
2014. december 31-ével megszűnt a Polgárdi járás, és az érintett Kisláng, Lepsény, Má-
tyásdomb, Mezőszentgyörgy települések az Enyingi járáshoz, míg Füle, Jenő, Kőszárhegy, 
Nádasdladány, Polgárdi a Székesfehérvári járáshoz kerültek. A Polgárdi Városházán a 
Székesfehérvári Járási Hivatal Polgárdi Kirendeltsége működik tovább. 
Polgárdi tehát jelenleg a Székesfehérvári járásba tartozó település. A járásban 25 telepü-
lés található. Egy megyei jogú város (Székesfehérvár), két város (Polgárdi és Aba), vala-
mint négy nagyközség és 18 község tartozik hozzá. 
A Székesfehérvári járás részben a 2013. január 1. előtt létező azonos nevű kistérség ösz-
szes településéből (18 település), részben pedig az Abai kistérségbe tartozó 7 településből 
áll.  
A járás lakosságának 4,48 %-át Polgárdi város népessége adja, a járás urbanizációs inde-
xe, vagyis a városi lakosság aránya 72,05 %. 
 
Polgárdi térségi funkcionális kapcsolatait jelzi, hogy a 17 tagú Székesfehérvári Többcélú 
Kistérségi Társulás tagja. Emellett a Polgárdi Gondozási Központ és a Polgárdi Város Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata révén a Polgárdi Térségi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás székhelye. 
Polgárdi a MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület, mint LEADER helyi akciócsoport tagja, 
melyhez 10 település tartozik, ebből 2 város, a többi pedig község (Enying, Polgárdi, Kis-
láng, Mátyásdomb, Dég, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég, Lepsény, Mező-
szentgyörgy). Ez a térségi kapcsolat azért érdekes, mert az együtműködés szereplői eltér-
nek a járási, illetve önkormányzati társulási együttműködés keretében megismert partner 
településekről. 
Összességében Polgárdi város funkcionális szerepköre elsősorban a volt járáson belüli 
településekre terjed ki. Van azonban több olyan funkciója, amelynek ellátása túlnyúlik a 
járáshatáron. 
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1.1.2 A település vonzáskörzetének és funkcióinak bemutatása, elemzése 
 
A rövid városi múltra visszatekintő Polgárdi városi funkciói hiányosak, vagy részlegesek.  
A város igazgatási funkciói, illetve intézményeinek ellátási területe, a város közigazgatási 
területén túl a vele szomszédos községekre terjednek ki. 
A város funkcionális vonzáskörzete eltérő abban a tekintetben, hogy mely - a város által 
biztosított - funkció vizsgálata történik. Ez alapján a város funkcionális vonzáskörzetét, 
város egyes funkcióihoz tartozó hatásterületet az alábbi táblázat mutatja be. 
 
1. táblázat A Polgárdit érintő térségi funkciók kiterjedése 

Funkció Intézmény Települések 
Államigazgatási feladatok 
 

Székesfehérvári Járási Hivatal 
Polgárdi Kirendeltsége 

(Kormányablak, Hatósági Osztály 
Kirendeltsége, Gyámügyi Osztály 

Kirendeltsége) 

Jenő, Nádasdladány, Füle, Kő-
szárhegy 

Gyermekjóléti Polgárdi Város Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata 

 

Kisláng, Mátyásdomb, Lepsény, 
Mezőszentgyörgy, Szabadhidvég 

Szociális ellátás 
(házi segítségnyújtás) 

Polgárdi Gondozási Központ 
 

Kisláng, Lepsény, 

Rendvédelmi Székesfehérvári Rendőrkapitány-
ság  

Polgárdi Rendőrőrs 

Füle, Jenő, Kisláng, Kőszárhegy, 
Lepsény, Mezőszentgyörgy, Ná-
dasdladány, Sárkeszi 

Oktatási Polgárdi Széchenyi István 
Általános Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

Füle, Kőszárhegy, Szabadbattyán, 
Kisláng 

Egészségügyi Központi Orvosi Ügyelet Füle, Kisláng, Mátyásdomb, Mező-
szentgyörgy, Lepsény 

Tűzoltóság Polgárdi Önkormányzati Tűzoltó-
ság 

Balatonfőkajár, Füle, Jenő, Kis-
láng, Kőszárhegy, Lepsény, Mező-
szentgyörgy, Nádasdladány 

Szociális ellátás 
(fogyatékosok ellátása) 

Fejér Megyei Integrált Intézmény megyei ellátási terület 

Hulladékgazdálkodás  Vertikál Zrt. 
Polgárdi Regionális Hulladéklerakó 

regionális ellátási terület 

Foglalkoztatási  n.a. 
Közlekedési Vasútállomás  
 
A fenti összefoglaló alapján a város elsősorban az igazgatási és szociális-gyermekjóléti 
funkciók esetében lát el nagyobb területet, térszervező erejét, térségi szerepkörét elsősor-
ban ennek köszönheti. 
Az igazgatási funkciók vonatkozásában meg kell jegyezni, hogy 2014. december 31-ig 
Polgárdi és Nádasdladány települések közös önkormányzati hivatalt tartottak fenn. 
2015 januárjától Nádasdladány Község Önkormányzata az Úrhidai Közös Önkormányzati 
Hivatal fenntartásához csatlakozott, így a város vonatkozásában az igazgatási funkció he-
lyi funkcióvá vált. 
Szembetűnő, hogy a város kulturális és közösségi, sport és rekreációs funkciói gyakorlati-
lag helyi szintre korlátozódnak. Turisztikai funkciója kevésbé fejlett, amelyre a gazdasági 
fejezetben térünk ki 
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A település gazdasági, illetve foglalkoztatási szempontból jelentős potenciállal rendelkezik 
(autópálya, ipari terület) azonban ezek kihasználására irányuló tervszerű fejlesztési tevé-
kenységek a közelmúltban indultak meg.  
A város foglalkoztatási helyzetét tekintve a 2011 évi népszámlálási adatok ingázással kap-
csolatos adatai szerint a városból más településre dolgozni járó foglalkoztatottak száma 
háromszorosa a városba bejárókénak. 
Eszerint a helyi lakosok jelentős része más településen talál munkát. Ebben minden bi-
zonnyal jelentős szerepe van a megyeszékhely Székesfehérvár közelségének és gazda-
sági potenciáljának, illetve annak, hogy a főváros is relatíve könnyen elérhető. 
 
2. táblázat Polgárdi ingázási adatai a 2011. évi népszámlálás alapján 

 A helyben lakó és 
helyben dolgozó 
foglalkoztatottak 
száma (fő) 

A más településre 
dolgozni járó foglal-
koztatottak száma 
(fő) 

A naponta bejáró 
foglalkoztatottak 
száma (fő) 

A helyben fog-
lalkoztatottak 
száma (fő) 

 1 071 1 651 457 1 528 

Forrás: KSH 

 

1.2 A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési 
Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi terü-
letfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések 
vizsgálata  

 

1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz 
(OFTK) 

 
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK) az Országgyűlés, 1/2014 
(I.3.) határozatával fogadta el. Az országos hatókörű stratégiai jellegű dokumentum az 
ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiin-
dulva egy hosszú távú (2030-ig szóló) jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai célokat és 
elveket határozott meg, valamint ezek alapján kijelölte a 2014–2020-as fejlesztési időszak 
nemzeti, szakpolitikai súlypontjait. 
AZ OFTK térszerkezetre vonatkozó releváns megállapításai szerint 2013-ra az ország 
gazdasági-társadalmi fejlettségét kifejező legtöbb mutató egy fejlett északnyugati és két 
erősen leszakadó délnyugati és északkeleti térséget rajzol ki, melyeket két, szűkebb kör-
nyezeténél versenyképesebb tengely (Budapest-Pécs és Budapest-Szeged) és néhány 
nagyváros (pl. Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok) tagol.  
A városhálózati elemzések alapján Polgárdi tekintetében megerősíthető a korábbi megál-
lapítás, miszerint a város elsődlegesen Székesfehérvár vonzáskörzetébe tartozik.  
Az OFTK szerinti belső nagyvárosi gyűrű városai között kiemelt szereppel bír Székesfe-
hérvár, amely összekötő kapocs a külső nagyvárosi és a belső gyűrű között. Hosszabb 
távon pedig egy Veszprémmel közös agglomerálódó térség jöhet létre a két megyeszék-
hely körül. 
A nagyvárosok térszervező ereje Polgárdi szerepét is meghatározza a város pozicionálá-
sa, fejlődési törekvései során. 
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1. térkép Magyarország városhálózata az OFTK szerint  

 
Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

 

Polgárdi a meglévő közlekedési kapcsolatai alapján a legfontosabb térszerkezeti kapcso-
lódást az M7 autópálya jelenti, mely a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) része. 
Ennek révén a város az V. számú páneurópai közlekedési folyosó részeként az V/b: Fiume 
– Zágráb – Budapest jelzésű tengelyhez kapcsolódik. 
 

2.térkép A közlekedési hálózatok térszerkezete  

 

Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Az OFTK szerint a település és térsége alapvetően vidéki térségnek számít, Az OFTK ki-
emeli a helyi adottságokra épülő, hagyományos és harmonikus területhasználat fontossá-
gát: ez a város környezetében alapvetően a mezőgazdasági területek kezelését jelenti. E 
tekintetben fontosak a koncepció átfogó vidékpolitikai célkitűzései: a város-vidék kapcsola-
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tok megújítása; a vidéki települések fejlesztése, gazdasági létalapjuk megerősítése; az 
agrár- és élelmiszergazdaság helyi gazdaságfejlesztésbe illeszkedő fejlesztés; a vidéki 
munkaerő megtartásának és megtelepedésének támogatása. 
 
3. térkép Vidéki térségek  

 
Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Az OFTK térszerkezeti jövőképe szerint Polgárdit még az ún. gazdasági-technológiai mag-
területeken belül helyezi el és részben, mint jó mezőgazdasági adottságú területtel számol 
vele, funkcióját tekintve pedig túlnyomóan települési funkciójú területként tekint a városra 
és térségére. A város jövőképe szempontjából azonban fontos, hogy az OFTK szerint ezek 
nem kizárólagos és semmiképpen nem szabályozási jellegű térségek. 
 
4. térkép Funkcionális térségek  

 
Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
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Az OFTK Fejér megye területfejlesztési feladatai közül Polgárdi vonatkozásában a termő-
föld és az ivóvízkincs védelme, a fenntartható energiamix kialakítása, valamint a 
hálózatosodó helyi gazdaságra és együttműködésre építkező gazdaság-
társadalomfejlesztés céljai emelhetőek ki. 
 
1.2.2 Kapcsolódás Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához 
Fejér Megye Területfejlesztési Koncepcióját a Fejér Megyei Közgyűlés a 43/2014. (IV.24.) 
önkormányzati határozatával Megyei Területfejlesztési Programot  pedig az 57/2014. 
(VI.26.) számú határozatával fogadta el.  
A Koncepció az OFTK-val összhangban 2030-ra vonatkozóan fogalmazta meg Fejér me-
gye jövőképét.  
A 2030-ra elérni kívánt jövőkép alapján a területfejlesztési koncepció három átfogó célt 
fogalmaz meg, melyek elérése érdekében nyolc tematikus stratégiai cél került kijelölésre. 
A koncepció a megyére vonatkozóan stratégiai területi célokat nem fogalmaz meg.  
A kitűzött célok elérése hat horizontális cél mentén történik. 
 
3. táblázat  Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója célrendszere 

Jövőkép 
FEJÉR MEGYE – PANNÓNIA SZÍVE 

Fejér megye tradicionális társadalmi, kulturális, gazdasági-logisztikai szerepkö-
reinek fenntartható és innovatív fejlesztése 

egyenrangú nagytérségi együttműködéssel, kiváló termőhelyi adottságainak 
bázisán, a természeti örökségének jövőtudatos kezelésével 

Horizontális elvek és célok 
Város – vidék együttműködésének erősítése 
A fejlesztési programok hatékonyságának növelése  
Fenntarthatóság  
Esélyegyenlőség  
Foglalkoztatás növelése  
A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése  
Átfogó célok 
A helyi közösségtudat, 

a kohézió, a népes-
ségmegtartó képesség 
erősítése, a vállalkozó 
– innovatív társadalom 

megteremtése 
 

Az élhető környezet 
minőségének javítása, 
a meglévő erőforrás-

ok védelme 
 

A gazdasági vezető szerep 
megőrzése és további po-
zícióerősítés, kiegyenlített 
gazdasági fejlődés megva-

lósítása 
 

Stratégiai célok 

H
ál

óz
at

i e
gy

üt
tm

űk
ö-

dé
se

k 
fe

jle
sz

té
se

 
 

Vá
lla

lk
oz

ó 
– 

in
no

va
tív

 
tá

rs
ad

al
om

 m
eg

te
re

m
-

té
se

 
 

B
ef

ek
te

té
s 

az
 e

m
be

-
re

kb
e 

 
Te

rm
és

ze
ti 

és
 k

ul
tu

rá
-

lis
 é

rt
ék

ek
 m

eg
őr

zé
se

, 
be

m
ut

at
ás

a,
 la

kó
kö

r-
ny

ez
et

 ja
ví

tá
sa

 
 

Te
rm

és
ze

ti 
er

őf
or

rá
s-

ok
 v

éd
el

m
e 

 

Ve
rs

en
yk

ép
es

 v
ál

la
la

-
to

k 
tá

m
og

at
ás

a 
 

Ve
rs

en
yk

ép
es

 g
az

da
-

sá
g 

fe
lté

te
le

in
ek

 m
eg

-
te

re
m

té
se

 
 

Pe
rif

ér
ik

us
 é

s 
vi

dé
ki

 
té

rs
ég

ek
 fe

lz
ár

kó
zt

a-
tá

sa
 

 

Forrás: Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 
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A megye Területfejlesztési Koncepciója név szerint nem említi Polgárdit. 
A várost és térségét a funkcionális térségek leírása során a „Székesfehérvár vonzáskörze-
te (F3)” térségbe helyezi, mely térséget erősen agglomerálódó hatások jellemzik. Céljaiban 
a térséget a koncepció „széleskörű központi szerepéből adódóan, fejlesztésében rendkívül 
kiterjedt együttműködést igénylő térségként” határozza meg. 
Polgárdi déli területét érinti a Felzárkóztatandó térség (F5) néven jelölt terület, amely 
azonban ez esetben kevésbé jelentős. A térség elsősorban a megye déli – elsősorban 
mezőgazdasági meghatározottságú - részének belső perifériáját érinti. Polgárdi déli külte-
rületi agrár jellegű területét érinti. 
 
Fejér megye területfejlesztési programja a Koncepció alapján elkészült középtávú fejlesz-
tési dokumentumként a Koncepció célrendszerén túl megfogalmaz 9 területi prioritást a 
Koncepcióban megjelölt funkcionális térségekre vonatkozóan. 
A területfejlesztési program a „Székesfehérvár vonzáskörzete” funkcionális térségre vonat-
kozóan a következő területi prioritásokat nevesíti, melyek a funkcionális térség részeként 
Polgárdit is érinthetik: 

Területi prioritások 
 

 
Intézkedések 

 
„Székesfehérvár vonzáskör-

zete”  
 

1. A kormányhivatalok és ön-
kormányzatok közigazgatási és 
területfejlesztési szerepének 
erősítése  

1.1. Integrált IKT megoldások al-
kalmazása: „intelligens városok” e-
kormányzása, e-közigazgatás 
fejlesztése, digitális társadalmi 
befogadás  

1.2. Közszolgáltatások területi 
optimalizációja, feladat- és hatás-
körökhöz illeszkedő intézmény-
rendszer kialakítása  

1.3. Megyei projekt mentorálás 
szakmai hátterének biztosítása  

4. Országos közlekedési csomó-
pontokhoz köthető közlekedési 
és logisztikai fejlesztések  

4.1. Gyorsforgalmi- és főúthálózat, 
valamint a vasúti törzshálózat fej-
lesztése, elkerülő szakaszok kiépí-
tése  

4.2. Multimodális logisztikai köz-
pontok fejlesztése  

4.3. Közforgalmú, közösségi közle-
kedés elősegítése, feltételeinek 
javítása, rendszerek összehango-
lása, intermodális közösségi közle-
kedési csomópontok kiépítése, 
egységes tarifarendszer megszer-
vezése  

5. A pólusok és a turisztikailag 
preferált térségekben az épített 
környezet megóvása, az össze-
hangolt településfejlesztések 
megvalósítása  

5.1. A hagyományos településré-
szek és arculat újraélesztése és 
revitalizációja, új funkcióval történő 
hasznosítása  

5.2. Együtt tervezendő térségekre 
(agglomerációk) integrált fejleszté-
si- rendezési tervek és település-
rehabilitációs tervek készítése  
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6. A növekedési pólusok innová-
ciós bázisának fejlesztése, a K+F 
sikereit kiaknázó növekedés 
érdekében  

6.1. Vállalatok és felsőoktatási 
intézmények partnerségi program-
jainak ösztönzése, gyakorlati kép-
zés fejlesztése, mentori rendszer 
kiépítése, nemzetközi kapcsolatok 
szélesítése  

6.2. Kutatási együttműködések 
bővítése, kutatói létszám emelése  

7. A versenyképes ipari pólusok 
és alközpontok pozíciójának 
növelése a versenyképes szerep-
lők támogatásával és a 
hálózatosodó helyi gazdaság 
ösztönzésével  

7.1. Ipari központok üzemeinek, 
telephelyeinek fejlesztése, korsze-
rűsítése, versenyképességének 
javítása  

7.2. Vállalkozások innovációs be-
ruházásainak, a technológiai 
transzferek és kutatás-fejlesztés 
ösztönzése  

7.3. E-gazdaságban résztvevő 
vállalkozások erősítése, IKT-k 
kiemelt támogatása  

7.4. Vállalkozási klaszterek kialakí-
tása, támogatása – mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára be-
szállítói hálózat kialakításának 
támogatása  

7.5. A megújuló energia részará-
nyának növelése, alternatív energia 
berendezések gyártása, zöldgaz-
daság fejlesztése  

8. A megye turisztikai centruma-
iban integrált turisztikai fejlesz-
tések megvalósítása  

8.1. A kulturális örökség hasznosí-
tására, funkcióval való megtöltésé-
re vonatkozó stratégia kialakítása  

8.2. Turisztikai szolgáltatások, 
marketing fejlesztése, TDM szerve-
zeti rendszer továbbépítése, brand 
építés  

8.3. Diverzifikált, adottságokra 
épülő turisztikai kínálat erősítése, 
brand építés, rendezvények szer-
vezése  

Forrás: Fejér megye területfejlesztési programja 

 

1.2.3 Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való kapcsolódás 
 
Polgárdi Város Önkormányzata tagja a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulásnak, 
melynek keretein belül a korábbi években az önkormányzati feladatellátás közös szerve-
zése mellett a területfejlesztési feladatok ellátása is megvalósult. 
 
A Társulás 2006-ben készíttette el a „A Székesfehérvári és kistérsége területfejlesztési 
koncepcióját”, majd 2008-ban a „Székesfehérvári kistérség területfejlesztési stratégia és 
operatív program” című tervdokumentumot,melyek a kistérség 2007-2013-ra szóló fejlesz-
tési programjának alapelemei. 
A tervdokumentumok aktualizálására azóta nem került sor, így ezek a dokumentumok 
gyakorlatilag elavultak. 
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Érdekességként szolgálhat, hogy a kistérségi stratégia kiemelt, települési projektek között 
nevesítette a „„Batthyány” fejlesztési koncepció ( a volt szovjet laktanya 50 ha-os területé-
nek komplex fejlesztése”, valamint az „Inkubátorház létesítése” projekteket, amelyek az 
elmúlt években meg is valósultak. 

A járás szinten - lévén nem területfejlesztési egység – nem készült fejlesztési program. 

 

Polgárdi fejlesztési céljai a MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület, mint LEADER helyi 
akciócsoport tagjaként kapcsolódnak a 2016-ban elkészült MEZŐFÖLD Helyi Közösség 
Helyi Fejlesztési Stratégiája (HFS) 2014-2020 tervdokumentum célrendszeréhez is.  

A HFS-ben a MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület a 2014-2020-as időszakra a követ-
kező célokat határozta meg: 

Átfogó célok: 

1. A helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése révén élénkülő helyi gazdaság 

2. Erősebb, befogadóbb vidéki közösségek 

 

Specifikus célok Tervezett intézkedések, beavatkozá-
si területek 

Gazdaságfejlesztés, munkanélküliség 
csökkentése. 

- "Vidéken élek, Vidéken dolgozom" 
Mikro-kis-, és középvállalkozások, ős-
termelők támogatása 

- Turisztikai fejlesztések támogatása 

Bővülő idegenforgalmi kapacitás - Turisztikai fejlesztések támogatása 
- Mezőföldi hagyományőrző és kulturá-

lis rendezvények támogatása 

Hátrányos helyzetű lakosok életminő-
ségének javítása 

A társadalmi kirekesztettség és a sze-
génység elleni küzdelem (EFOP 1.7) 

Közbiztonság növelése Települési közbiztonság növelése: új 
térségi kamerarendszer kialakítása, 
meglévő fejlesztése 

Megújuló közösségi terek és gazda-
gabb közösségi programok által javu-
ló életminőség. 

- Szabadidő eltöltésére alkalmas terek, 
rekreációs terek kialakítása, meglé-
vők fejlesztése 

- Non-profit szervezetek támogatása: 
eszközbeszerzés, kiadvány készítése 

- Mezőföldi hagyományőrző és kulturá-
lis rendezvények támogatása 
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1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

1.3.1. Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (OTrT) a 2013. évi 
CCXXIX. törvény (MTv.) módosította. Az OTrT 31/B. §-a szerint a kiemelt térségi és a me-
gyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a település-
rendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi rendelkezéseket kell alkalmaz-
ni. 

Az OTrT 31/B.§ a) pontja: „az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű 
műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket az e törvénynek az MTv.-vel 
megállapított 1/1–11. melléklete, 9. § (7) bekezdése, és 10. §-a előírásainak alkalmazásá-
val, valamint az Országos Szerkezeti Tervben meghatározott térbeli rend figyelembevéte-
lével kell kijelölni; az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1–11. mellékletében nem 
szereplő, de az Országos Szerkezeti Tervben feltüntetésre kerülő országos jelentőségű 
műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket az Országos Szerkezeti Terv 
által meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni” 

Az OTrT 31/B.§ b) pontja: „a megyei területrendezési tervben megállapított térségi 
területfelhasználási kategóriákon belül az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) 
bekezdésének előírásait kell alkalmazni” 
Az OTrT 6.§ (2) bekezdése: „A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon 
belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat 
kell alkalmazni: 
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási egy-
ségbe kell sorolni; 
b) 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, a térségben nagyvárosi-
as lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdő-
terület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmara-
dó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egy-
ség kijelölhető; 
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy 
természetközeli területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni.” 
 
Az OTrT 31/B.§ e) – h) és l) pontja:  
„e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési 
terv alkalmaz, azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésé-
nél, módosításánál nem kell alkalmazni, 
f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési 
terv alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrende-
zési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti 
előírásait kell alkalmazni, 
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g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i) pontban foglaltak 
kivételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmaz-
ni, 
h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, 
a j) pontban foglaltak figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásaival kell alkalmazni, 
… 
l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. állapított 
meg, azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek al-
kalmazásra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az 
MTv.-vel megállapított 12/A. § (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és 
alkalmazni.” 
 
Az ország térségi szerkezeti terve 
 
Az országos területfelhasználás rendszerében Polgárdi: 

- 750 - 1000 ha közötti települési térség, 
- mezőgazdasági térség és 
- vízgazdálkodási térség 

területfelhasználási kategóriákba sorolt. 
 
Polgárdi területén áthaladó országos jelentőségű közlekedési hálózatok: 

- M7 jelű gyorsforgalmi út Székesfehérvár – Siófok közötti szakasza 
- 7. számú főút Székesfehérvár – Siófok közötti szakasza 
- országos kerékpárút törzshálózat eleme 
- nagy sebességű vasútvonal valamint 
- egyéb országos törzshálózati vasúti pálya. 

 
Polgárdi területét érinti még földgázszállító vezeték és termékvezeték. 
 
OTrT az ország szerkezeti tervének vonatkozó részlete 
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Polgárdi országos térségi övezetekkel való érintettsége: 
 

OTrT 3.1. melléklet tervlap részlet  OTrT 3.2. melléklet tervlap részlet  OTrT 3.3. melléklet tervlap részlet  

OTrT 3.4. melléklet tervlap részlet  OTrT 3.5. melléklet tervlap részlet  OTrT 3.6. melléklet tervlap részlet  

OTrT 3.7. melléklet tervlap részlet  OTrT 3.8. melléklet tervlap részlet  OTrT 3.9. melléklet tervlap részlet  
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OTrT országos övezetei Érintettség 

Országos ökológiai hálózat  
(Lásd: OTrT 3.1. melléklet tervlap részlet) van 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
(Lásd: OTrT 3.2. melléklet tervlap részlet) van 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület 
(Lásd: OTrT 3.3. melléklet tervlap részlet) van 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
(Lásd: OTrT 3.4. melléklet tervlap részlet) van 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
(Lásd: OTrT 3.5. melléklet tervlap részlet) nincs 

Világörökségi és világörökségi várományos terület 
(Lásd: OTrT 3.6. melléklet tervlap részlet) nincs 

Országos vízminőség védelmi terület 
(Lásd: OTrT 3.7. melléklet tervlap részlet) van 

Nagyvízi meder és a vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területe 
(Lásd: OTrT 3.8. melléklet tervlap részlet) 

nincs 

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület 
(Lásd: OTrT 3.9. melléklet tervlap részlet) nincs 

 
Polgárdi város területét a fenti táblázatban jelzett 5 országos övezet érinti, melyek közül a 
jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét és az országos vízminőség védelmi terület 
övezetét az OTrT 31/B.§ l) pontjának előírása alapján az országos, a kiemelt térségi és a 
megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazga-
tási szervek köréről szóló kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazga-
tási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. A jó termőhelyi 
adottságú szántóterület tekintetében Budapest Főváros Kormányhivatala, az országos 
vízminőség védelmi terület tekintetében pedig a területi vízügyi igazgatóság. 
 

1.3.2. Fejér Megye Területrendezési Terve (FMTrT) 

Fejér megye Területrendezési Tervéről szóló 1/2009. (II. 13.) rendelet (FMTrT) a települést 
- városias települési térség, 
- mezőgazdasági térség és 
- vízgazdálkodási térség  

térségi területfelhasználási kategóriába sorolja.  
A települési szilárd hulladékgyűjtését, -szállítását, -kezelését valamint szelektív hulladékok 
előkezelését, hasznosítását végző Vertikál Zrt. telephelyét térségi jelentőségű hulladékle-
rakó helyként ábrázolja az FMTrT. 
A város területét keresztezi nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték valamint 
térségi szénhidrogén szállító vezeték is. Továbbá két gázfogadó állomás van a Polgárdi 
területén. 
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FMTrT térségi szerkezeti terv vonatkozó részlete 

 
 

 
Polgárdi megyei térségi övezetekkel való érintettsége: 

FMTrT 3.1. melléklet tervlap 
részlet  

FMTrT 3.2. melléklet tervlap 
részlet  

FMTrT 3.3. melléklet tervlap 
részlet  

FMTrT 3.4. melléklet tervlap 
részlet  

FMTrT 3.5. melléklet tervlap 
részlet  

FMTrT 3.6. melléklet tervlap 
részlet  
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FMTrT 3.7. melléklet tervlap 
részlet  

FMTrT 3.8. melléklet tervlap 
részlet  

FMTrT 3.9. melléklet tervlap 
részlet  

FMTrT 3.10. mell. tervlap részlet  FMTrT 3.11. mell. tervlap részlet  FMTrT 3.12. mell. tervlap részlet  

FMTrT 3.13. mell. tervlap részlet  FMTrT 3.14. mell. tervlap részlet  FMTrT 3.15. mell. tervlap részlet  



Mérnöki Iroda  Székesfehévár, Várkörút 56. 
Tel:+ (36) 22/501-566, +(36) 30/2178-956 

email: iroda.albaexpert@gmail.com 
24 

 

FMTrT 3.16. mell. tervlap részlet  FMTrT 3.17. mell. tervlap részlet  

 

 
 

OTrT országos övezetei Érintettség 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
(Lásd: FMTrT 3.1. melléklet tervlap részlet) van 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
(Lásd: FMTrT 3.2. melléklet tervlap részlet) van 

Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
(Lásd: FMTrT 3.3. melléklet tervlap részlet) nincs 

Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
(Lásd: FMTrT 3.3. melléklet tervlap részlet) van 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
(Lásd: FMTrT 3.4. melléklet tervlap részlet) nincs 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
(Lásd: FMTrT 3.4. melléklet tervlap részlet) nincs 

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 
(Lásd: FMTrT 3.5. melléklet tervlap részlet) van 

Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe övezete 
(Lásd: FMTrT 3.6. melléklet tervlap részlet) nincs 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 
(Lásd: FMTrT 3.7. melléklet tervlap részlet) nincs 

Együtttervezhető térségek övezete 
(Lásd: FMTrT 3.8. melléklet tervlap részlet) nincs 

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete 
(Lásd: FMTrT 3.9. melléklet tervlap részlet) nincs 

Magterület övezete 
(Lásd: FMTrT 3.10. melléklet tervlap részlet) van 

Ökológiai folyosó övezete 
(Lásd: FMTrT 3.10. melléklet tervlap részlet) van 

Pufferterület övezete 
(Lásd: FMTrT 3.10. melléklet tervlap részlet) nincs 

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
(Lásd: FMTrT 3.11. melléklet tervlap részlet) van 
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Világörökség és világörökség-várományos terület övezete 
(Lásd: FMTrT 3.12. melléklet tervlap részlet) nincs 

Történeti települési terület övezete 
(Lásd: FMTrT 3.13. melléklet tervlap részlet) nincs 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
(Lásd: FMTrT 3.14. melléklet tervlap részlet) nincs 

Nagyvízi meder övezete 
(Lásd: FMTrT 3.14. melléklet tervlap részlet) nincs 

Földtani veszélyforrás területének övezete 
(Lásd: FMTrT 3.15. melléklet tervlap részlet) nincs 

Vízeróziónak kitett terület övezete 
(Lásd: FMTrT 3.16. melléklet tervlap részlet) van 

Széleróziónak kitett terület övezete 
(Lásd: FMTrT 3.17. melléklet tervlap részlet) nincs 

 

Polgárdi város területét a fent jelzett 8 megyei térségi övezet érinti. A korábbi oldalakon 
hivatkozott OTrT 31/B.§ e) és g) pontjába foglaltak alapján a  kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség-védelmi terület övezetét, a térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület 
övezetét és a vízeróziónak kitett terület övezetét a településrendezési eszközök készítésé-
nél nem kell alkalmazni. 
 
1.4 A szomszédos települések hatályos szerkezeti terveinek Polgárdi fej-

lesztését befolyásoló megállapításai 
 
Csősz: A település délkeleti irányból szomszédos Polgárdival. Településszerkezeti terve  
nem tartalmaz Polgárdi fejlesztését befolyásoló megállapítást. 

 
 
Füle: A településszerkezeti tervéről nem sikerül adatot gyűjteni. 
 
Jenő: A település északi irányból szomszédos Polgárdival. Településszerkezeti terve nem 
tartalmaz Polgárdi fejlesztését befolyásoló megállapítást. 

 



Mérnöki Iroda  Székesfehévár, Várkörút 56. 
Tel:+ (36) 22/501-566, +(36) 30/2178-956 

email: iroda.albaexpert@gmail.com 
26 

 

 
Kőszárhegy: A település északkeleti irányból szomszédos Polgárdival. Településszerke-
zeti terve nem tartalmaz Polgárdi fejlesztését befolyásoló megállapítást. 

 
 

Lepsény: A település délnyugati irányból szomszédos Polgárdival. Településszerkezeti 
terve nem tartalmaz Polgárdi fejlesztését befolyásoló megállapítást. 

 
 
Mezőszentgyörgy: A település déli és délnyugati irányból szomszédos Polgárdival. Tele-
pülésszerkezeti terve nem tartalmaz Polgárdi fejlesztését befolyásoló megállapítást. 
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Soponya: A település déli délkeleti irányból szomszédos Polgárdival. Településszerkezeti 
terve nem tartalmaz Polgárdi fejlesztését befolyásoló megállapítást. 
 

 
 
Szabadbattyán: A település északi északkeleti irányból szomszédos Polgárdival. Telepü-
lésszerkezeti terve nem tartalmaz Polgárdi fejlesztését befolyásoló megállapítást. 
 

 
 

Tác: A település keleti irányból szomszédos Polgárdival. Településszerkezeti terve nem 
tartalmaz Polgárdi fejlesztését befolyásoló megállapítást. 
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Úrhida: A település északi irányból szomszédos Polgárdival. Településszerkezeti terve 
nem tartalmaz Polgárdi fejlesztését befolyásoló megállapítást. 
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1.5 Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.5.1 A hatályos településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési 
stratégia megállapításai 

 
Polgárdi város rendelkezik hatályos településfejlesztési koncepcióval, de integrált telepü-
lésfejlesztési stratégia, vagy integrált városfejlesztési stratégia a városra a korábbi évek-
ben még nem készült. 
 
Polgárdi város településfejlesztési koncepcióját a város képviselő-testületének 2008. április 
29. napján tartott ülésén a 34/2008. (IV. 29.) Önk. sz. határozatával fogadta el. 
A fenti döntés időpontja alapján a koncepció még nem a 314/2012. Korm. rendelet elvárá-
sai szerint készült. A jelenleg hatályos jogszabályi elvárások és tartalmi elavultság miatt a 
koncepció felülvizsgálata mára időszerűvé vált. 
 
A koncepcióban megfogalmazott jövőkép szerint: 
„Polgárdi városa vonzó, minőségi életkörnyezetet nyújtó, versenyképes gazdaságra épülő, 
kisvárosi szerepkör intézményi- és kapcsolatrendszerét működtető térségi központtá vál-
jon, s ezáltal hosszú távon fenntartható életminőséget biztosítson.”  
 
A koncepció az alábbi 4 kiemelt terület (prioritás) jelentős javulását, bővítését tűzte ki célul, 
melyeket stratégiai (átfogó) célok szolgálnak: 
 

- Életminőség szintjének emelése – Élhető város 
 A népességet megtartó életkörnyezet és életlehetőségek fejlesztése 
 Épített és természeti környezet minőségi fejlesztése, a műszaki infrastruktúra 

fejlesztése 
- Intézményrendszer fejlesztése – Művelt város 

 A kor igényeihez igazodó, magas színvonalú ellátó és szolgáltató intézmény-
rendszer működtetése 

- Gazdasági környezet élénkítése - Vállalkozó város 
 Fenntartható és versenyképes helyi gazdaság fejlesztése, megfelelő potenciál-

lal rendelkező gazdasági társaságok letelepítése 
 A humánerőforrás bázisának kialakítása 

- Turisztikai arculat kialakítása – Vendégszerető város 
 Turisztikai termékek fejlesztése, idegenforgalmi beruházások, turisztikai háttér 

infrastruktúra létrehozása 
 
A koncepció stratégiai célokhoz kapcsolódóan további 30 részcélt (fejlesztési programok) 
fogalmazott meg. 
 
1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
Polgárdiban jelenleg nincs hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződés. 
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1.6 Településrendezési tervi előzmények 
 
1.6.1 Hatályban lévő településrendezési eszközök 
 
A településrendezési eszközök közül rendelkezik településszerkezeti tervvel (TSZT) és 
helyi építési szabályzattal (HÉSZ). 
 
Polgárdi Város településszerkezeti tervét Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 19/2002. (VII.02.) számú határozattal fogadta el, melyet azóta többször módosí-
tott. 
Polgárdi Önkormányzat Képviselő-testülete a 17 /2004. (IV. 28.) önkormányzati rendeleté-
vel alkotta meg Polgárdi Város Helyi Építési Szabályzatát. 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) sze-
rint településszerkezeti tervet, a települési önkormányzat képviselő-testülete dolgoztatja ki 
és állapítja meg a településfejlesztési koncepció alapján, a helyi építési szabályzat pedig a 
településszerkezeti terv alapján készül el. 
 
Az előző alfejezetben leírtak szerint a város településfejlesztési koncepcióját 2008-ban 
fogadta el a város képviselő-testülete. 
Eszerint a TSZT és a HÉSZ elfogadása megelőzte a településfejlesztési koncepciót, va-
gyis nem építhetett az abban megfogalmazásra kerülő célokra. 
 
A fenti időpontok alapján tehát a településfejlesztési koncepció mellett a településrendezé-
si eszközök sem 314/2012. Korm. rendelet elvárásai szerint készültek.  
A településfejlesztési koncepció kapcsán tett észrevétel tehát itt is megerősíthető, misze-
rint a jelenleg hatályos jogszabályi elvárások és tartalmi elavultság miatt a dokumentumok 
felülvizsgálata mára időszerűvé vált. 
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1.6.2 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

 
A hatályos külterületi településszerkezeti tervet 2002-ben fogadta el a város képviselő-
testülete, mely nem tartalmazott nagy volumenű fejlesztési elképzeléseket, inkább a tele-
pülésre jellemző rövid távú megoldást igénylő településrendezési feladatokra adott javasla-
tokat. Minimálisan tartalmaz tervezett területfelhasználást, leginkább a meglévő állapotokat 
konzerválta.  
 
A hatályos településszerkezeti terv általánosságban az alábbiakat tűzte ki célul: 

1. Az átmenő forgalom pozitív hatásainak kiaknázása és megállítása, fogyasztásra 
késztetése a településközponti területek kijelölésével és azok intenzívebb beépíté-
sű egységekkel történő beépítéssel. 
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2. Az átmenő-forgalom negatív hatásainak megszüntetése, illetve gyengítése - az át-
menő teherforgalom megszüntetésével – elkerülő út építésével, és forgalomtechni-
kai eszközökkel. 

3. A meglévő beépített területek zárványaként megjelenő beépítetlen, hasznosításra 
váró ingatlanok bekapcsolása a településszerkezetbe a területfelhasználási egysé-
gek rendszerébe illesztésével, az infrastrukturális fejlesztéssel együtt. 

4. Az erdőterületek bővítése, a mezőgazdálkodásra nem alkalmas területeken a ter-
mészetszerű extenzív gazdálkodást ajánlva. A tervezett gazdasági zóna és a meg-
lévő lakóterületi felhasználású területek között elmaradt a véderdősáv telepítés 
mely védené a szomszédos lakóterületet. 

5. A külterületi zöldfelületek, mezőgazdasági és erdőterületek biológiailag aktív felüle-
tekként való megtartásával biztosították a szomszédos településekkel való össze-
növés elkerülését, a környezetminőség javítását, táj- természeti értékek és termő-
föld védelmét, a terhelt területek ellensúlyozását. 

6. A természetes zöldfelületek közül különösen az erdőterületek, vízfolyás melletti 
gyep-rét felületek és mocsaras területek, valamint vízfolyások, vízfelületek védel-
mét biztosították, a jelenlegi állapotukban való megőrzés elsődleges feladat. 

7. A mezőgazdasági termelő tevékenységek erősítése, a termőföld védelme érdeké-
ben a kialakult mezőgazdasági célú tájhasznosítás fenntartandó. 

8. Polgárdi belterületén a népesség növelése érdekében, a településen új összefüggő 
lakóegységekkel beépített területek kijelölése volt indokolt, a tervben a lakóingatla-
nok telepítésének lehetőségét az alábbi módokon javasolták: 

- a meglévő belterületi beépítetlen területek beépítése, 
- a csekély beépítési mértékű tömbök feltárása, 

9. A településszerkezeti terv kidolgozásánál érvényesítették a természeti-, táji és a 
művi épített környezet értékeinek védelmét. 

 
A terv a város külterületének 4 pontján irányzott elő fejlesztést: a hulladékkezelő területé-
nek bővítést, az M7 autópálya és a 7. számú főút között gazdasági ipari terület fejlesztést 
valamint 2 helyen egészségügyi turisztikai erdő telepítést. Ezek közül csak a hulladékgaz-
dálkodással foglalkozó Vertikál Kft. telephelyének bővítése valósult meg. 
A belterületi városrészen nagy arányú gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület került 
kijelölésre, melyek nagy része nem került felhasználásra. Szintén nem valósult meg a vá-
ros belterületét átszelő 7. számú főút mentén kijelölt tervezett településközont vegyes terü-
let. A tömbbelsők feltárását célzó kismértékű lakóterületi fejlesztések szintén nem kerültek 
megvalósításra. 
 
Összegezve: A településszerkezeti terv jóváhagyása óta eltelt évek alatt nem mutatkozott 
akkora fejlesztési igény, ami a kijelölt, tervezett lakó, vegyes és gazdasági területek vonat-
kozásában igazolná a meghatározott területi méretek szükségességét. Az infrastruktúra 
ésszerű kialakítása és a környezeti terhelések elkerülése végett érdemes a terv felülvizs-
gálata során egy ütemezési javaslatot adni a fejlesztési területek hasznosítására azért, 
hogy a már kialakult településszerkezethez igazodóan alakuljanak ki az új létesítmények. 
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1.7 A település társadalma 
1.7.1 Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatott-

ság, jövedelmi viszonyok, életminőség 
1.7.1.1 Népességszám alakulása 
Polgárdi lakónépessége 2016. január 1-i adat szerint 6856 fő volt. Ugyanekkor az állandó 
népessége pedig 6907 fő. 

1. ábra: Polgárdi város lakónépességszám változása 2000-2015 

 
Forrás: KSH 

A város lakónépessége és állandó lakossága az ezredforduló óta növekedett. Az elmúlt 15 
évben a lakónépesség száma folyamatosan hullámzott, de egyik évben sem csökkent a 
2001. évi érték alá. 
A legmagasabb értéket 2009-ben érte el 6973 fővel. 2011 óta gyakorlatilag megállapodott 
lakosságszám jellemzi a települést. 
Polgárdi népességváltozása mind a megyei, mind pedig az országos arányokhoz képest is 
pozitív képet mutat, hiszen a népszámlálási adatok alapján országos és megyei szinten is 
a népesség fogyása a jellemző. 
4. táblázat: Polgárdi város népességszám változása 2001-2011 

Adattípus 2001 2011 

Lakó- 
népesség 

2011/2001  

(%) 

Lakó-népesség / 
állandó népes-

ség 2001 

Lakó-népesség / 
állandó népes-

ség 2011 

Állandó népesség (vá-
ros) 

6 313 6 831 
 

100,87% 99,58% 
Lakónépesség (város)  6 368 6 802 106,82% 

Állandó népesség (me-
gye) 

426 541 418 622 
 

101,82% 101,73% 
Lakónépesség (megye) 434 317 425 847 98,05% 

Állandó népesség (or-
szág) 

10 078 138 9 773 777 
 

101,19% 101,68% 
Lakónépesség (ország)  10 198 315 9 937 628 97,44% 
Forrás: KSH 2001. és 2011. évi Népszámlálás 
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1.7.1.2 Népsűrűség 

Polgárdi város népsűrűsége a 2011. évi népszámlálás alapján 94,3 fő/km2 volt, ami növe-
kedést mutat a 2001. évi 88,2 fő/km2 adathoz képest. A megyei mutatókhoz viszonyítva 
ezen a területen is kedvezőbb a kép, mivel Fejér megye népsűrűsége 2001 és 2011 között 
99,6 fő/km2-ről 97,7 fő/km2-re csökkent. 

1.7.1.3 Népmozgalom 

A város növekedő lakosságszámára a természetes szaporodás és a vándorlási adatok 
adhatnak magyarázatot. 

Az összefoglaló népmozgalmi adatokból látható, hogy az előző népszámláláshoz képest a 
természetes fogyás üteme csökkent, ami a pozitív vándorlási különbözettel együtt ered-
ményezte a lakosság számának növekedését. 

 
5. táblázat: Polgárdi város népmozgalmi adatai (2001-2011) 

Adattípus 2001 2011 

Élveszületések (előző népszámlálás óta, 
fő) 801 694 

Halálozások (előző népszámlálás óta, 
fő) 1230 1075 

Természetes szaporulat, illetve fogyás 
(előző népszámlálás óta, fő)  - 429 -381 

Vándorlás különbözete (előző népszám-
lálás óta, fő) 959 815 

Teljes népmozgalom (tényleges szapo-
rodás) (előző népszámlálás óta, fő) 530 434 

Forrás: KSH 
 
Az éves adatokat áttekintve látható, hogy a városba történő odavándorlás és elvándorlás 
különbözete az elmúlt évtizedben folyamatosan pozitív volt. 
6. táblázat: Polgárdi város népmozgalmi adatai 2. (2001-2011) 

Év 
Élveszületések 

száma 

(fő) 

Halálozások 

száma 

(fő) 

Belföldi állandó oda-
vándorlások száma 

(eset) 

Belföldi állandó 
elvándorlások 

száma  

(eset) 

2000 69 114     

2001 61 85     

2002 81 117 262 150 

2003 54 109 209 171 

2004 71 90 129 166 

2005 68 92 207 124 

2006 53 85 204 204 

2007 74 111 370 161 

2008 67 102 219 178 

2009 74 99 245 118 
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2010 56 109 218 132 

2011 54 111 202 136 

2012 59 107 165 114 

2013 53 123 166 103 

2014 70 94 167 122 
Forrás: KSH 

1.7.1.4 Korösszetétel 
A fenti kedvező demográfiai mutatókban a vándorlási különbözet jelentőségét erősíti a 
város korösszetételének vizsgálata. 
7. táblázat: Polgárdi város népességének korösszetétele (2001, 2011) 

Adattípus 2001 
adott korcso-

port részesedé-
se – 2001 (%) 

2011 
adott korcso-

port részesedé-
se – 2011 (%) 

 -14 1218 19,13 1059 15,57 

15-19 389 6,11 418 6,15 

20-29 1089 17,10 793 11,66 

30-39 877 13,77 1251 18,39 

40-49 954 14,98 947 13,92 

50-59 754 11,84 946 13,91 

60-64 283 4,44 415 6,10 

65- 804 12,63 973 14,30 

Összesen:  6368 100,00 6802 100,00 
Forrás: KSH 2001. és 2011. évi Népszámlálás 
 

A népszámlálási adatok szerint Polgárdi népességének korösszetétele a két népszámlálás 
időszaka alatt az idősebb korosztályok aránya növekedett. Az ifjúsági korosztályba (0-29 
év) tartozók aránya a 2001. évi 42,34 %-ról 2011-re 33,37 %-ra csökkent. A 30-39 évesek 
aránya 4,62 %-kal emelkedett, ami valószínűsíthetően a munkaképes korú odavándorlók-
nak köszönhető. 

A városban az eltartott népesség rátája (a gyermeknépesség (0–14 éves) és az idős né-
pesség (65–X éves) összege a 15–64 éves népesség százalékában) 2001-ben 46,53 %, 
míg 2011 ugyanez a mutató 42,6 % volt.  

A város öregedési indexe (öregedési index: az idős népesség (65–X éves) a gyermekné-
pesség (0–14 éves) százalékában) 2001-ben 66,01%, míg 2011-ben ugyanez a mutató 
91,88 % volt.  
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8. táblázat: Polgárdi város népességének korösszetétele 2. (2001, 2011) 

  
Forrás: KSH 2001. és 2011. évi Népszámlálás 
 
Összességében tehát a város népessége lassan idősödő tendenciát mutat. Bár az eltartott 
népesség aránya csökkent 2001 és 2011 között, de az eltartott népességen belül az idős 
népesség száma és aránya emelkedik. A város lakosságának növekedésében szerepet 
játszik a pozitív vándorlási mérleg, mely egyenlőre még ellensúlyozni tudja a természetes 
fogyásból adódó veszteséget. 
 

A népesség nemek szerinti megoszlása kiegyenlítettnek tekinthető. 2011-ben a városban 
a népesség 50,57 %-a nő, 49,43 %-a férfi. A nemek közötti arány 2001-hez képest meg-
fordult. Akkor a nők aránya a népességen belül 49,98% volt, míg a férfiaké 50,02 
 

1.7.1.5 Nemzetiségi összetétel 
 
Hazai nemzetiségek 

A városban a 2011 népszámlálás alapján jelen lévő nemzetiségek: cigány (49 fő), német 
(37 fő), román (9 fő), örmény (3 fő). A városban jelentősebb számban jelen lévő nemzeti-
ség a roma. A nemzetiségi csoport önkormányzattal rendelkezik. 

2001 óta a cigány és a német nemzetiség létszámában volt jelentősebb változás. Az előző 
népszámlálás idején még csak 26, illetve 9 fő sorolta magát a két nemzetiséghez. 

A városban a Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik. 
 
Nem hazai nemzetiségek 

Az egyéb, nem hazai nemzetiségűek (32 fő) aránya a településen nem számottevő, de 
megjegyezzük, hogy a 2001 évi népszámlálási adatok között nem hazai nemzetiségűek 
nem találhatóak. 

1.7.1.6 Képzettség 
 
Az adatokból láthatjuk, hogy Polgárdi népességének iskolázottsága javult, de a megyei és 
az országos értékekhez képest elmaradást mutat, valamennyi képzettségi szinten. Csök-
kent az általános iskolát be nem fejezettek száma, és növekedett az érettségit és a felső-
fokú oktatást végzettek száma. A csökkenésnél a megyei és országos aránynál magasabb 
értékek ez esetben a változások intenzitását is jelzik. A befejezett iskolatípusok tekinteté-
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ben azonban a megyei és az országos fejlődés intenzitásától azonban némileg elmarad a 
város.  
 

9. táblázat Polgárdi város lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos összehasonlításban 
(2001, 2011)  

Adattípus 2001 2011 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők aránya (városi) (%) 3,2 2,1 

megyei  0,6 0,5 

országos  0,7 0,6 

15-X éves korosztályban legalább 
általános iskolai végzettséggel ren-
delkezők aránya (városi) (%) 

84,1 91,3 

megyei  89,9 95,5 

országos  88,8 95,1 

18-X éves korosztályban legalább 
középiskolai érettségivel rendelke-
zők aránya (városi) (%) 

22 32 

megyei  34,7 45,6 

országos  38,2 49 

24-x éves korosztályban egyetemi 
vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők 
aránya (városi) (%) 

5,4 8,9 

megyei  10,8 16,3 

országos  12,6 19 

Forrás: KSH 2001. és 2011. évi Népszámlálás 
 
A legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 2011-re ugyan nőtt, de to-
vábbra is ugyanolyan távol van a megyei és országos értékektől. Az érettségivel rendelke-
ző népesség, bár tendenciájában, Polgárdiban is növekvő, de ennek mértéke (8%) elma-
radt a megye (11,9%) és az ország (10,8%) növekedésének ütemétől. A felsőfokú képzett-
ség tekintetében hasonló a helyzet. 
 

1.7.1.7 Foglalkoztatottság 
 
Polgárdiban 2014 év végén 4897 fő munkaképes korú lakost tartottak nyilván, akik közül 
229 főt tartottak nyilván álláskeresőkén. A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaválla-
lási korú népességhez viszonyítva ebben az évben átlagosan 5,21% volt, amely 0,89 %-
ponttal tért el az országos átlagtól (6,1) azaz kedvezőbb, mint az országos átlag. 

A munkanélküliek számának változásából láthatjuk, hogy a 2008-as válságot követően 
jelentősen emelkedett a munkanélküliek száma. Mérséklődés 2013-tól tapasztalható, azó-
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ta ismét a 2008 előtti szinten van, ami foglalkoztatási szempontból a város stabilitását mu-
tatja. 

 
2. ábra:  Regisztrált munkanélküliek száma Polgárdiban (2004- 2014)  

 

 
Forrás: TEIR 

A munkanélküliségben ciklikusság kevésbé mutatható ki.  
3. ábra: Nyilvántartott álláskeresők száma havi bontásban, 2015-2016 

 
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

 

A városban, a legnagyobb létszámban az ipar és építőipar nemzetgazdasági ágban dol-
goztak 2011-ben.  
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4. ábra: A foglalkoztatottak ágazati megoszlása foglalkoztatási főcsoportok szerint Polgárdiban 2011 

 
Forrás: KSH 

1.7.1.8 Jövedelmi viszonyok 
Jövedelem 

Polgárdiban 2014-ben az összes adófizető darabszáma 3259 db volt, melyből 2 956 db 
főállású adófizető volt.  Az összes adófizető darabszáma 2010-ben 3132 db, 2012-ben 
3071 db volt. A jövedelemszint elemzését segíti az adósávokban elhelyezkedő befizetések 
értékének elemzése. 

10. táblázat: Polgárdi város befizetett SZJA értéksávonként 

Összes adó 0-300 000 Ft sávon 2014 [Ft] 11 398 663  

Összes adó 2 500 001-3 000 000 Ft sávon 2014 [Ft] 98 579 236  

Összes adó 3 000 001-4 000 000 Ft sávon 2014 [Ft] 117 909 257  

Összes adó 4 000 001-5 000 000 Ft sávon 2014 [Ft] 77 327 314  

Összes adó 5 000 001-10 000 000 Ft sávon 2014 [Ft] 106 483 061  

Összes adó 10 000 001-20 000 000 Ft sávon 2014 [Ft] 26 709 554  

Összes adó 20 000 000 Ft feletti sávon 2014 [Ft] 0  

Összes adó 300 001-600 000 Ft sávon 2014 [Ft] 13 226 931  

Összes adó 600 001-800 000 Ft sávon 2014 [Ft] 16 248 126  

Összes adó 800 001-1 000 000 Ft sávon 2014 [Ft] 16 608 626  

Összes adó 1 000 001-1 200 000 Ft sávon 2014 [Ft] 20 214 371  

Összes adó 1 200 001-1 500 000 Ft sávon 2014 [Ft] 88 467 114  

Összes adó 1 500 001-1 800 000 Ft sávon 2014 [Ft] 91 411 005  

Összes adó 1 800 001-2 000 000 Ft sávon 2014 [Ft] 57 944 207  

Összes adó 2 000 001-2 500 000 Ft sávon 2014 [Ft] 100 290 857  

Forrás: TEIR 
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2013-ban az egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem Pol-
gárdiban (689.255,2 eFt) jelentősen elmaradt a Székesfehérvári járás átlagos összegétől 
(893.184,3 Ft), de elmarad a Fejér megyei átlag értéktől (819.840,3 Ft).  

A száz lakosra jutó adófizetők száma a 2013-ban nagyjából kiegyenlített, a több éves érté-
kek azonban  jóval alacsonyabbak a Fejér megyei értékeknél. 
 
1. ábra: Száz lakosra jutó adófizetők száma Polgárdiban (fő) 

 
Forrás: TEIR 

A jövedelmi viszonyokra a foglalkoztatott nélküli háztartások arányából is következtetni 
lehet. Ez az érték a településen a 2001. évi népszámlálás adataihoz (31,4%) képest 2011-
re (31,7%) az országos tendenciákkal ellentétben növekedett, de még a Fejér megyei át-
lag alatt van (35,5%). Az arány növekedése egyébként járási és megyei szinten is jellemző 
volt, de az országos aránynál (38,3%) összességében még így is jobb a helyzet. 
 

Segélyezés 

Az önkormányzati segélyezés rendszere és a segélyek típusai folyamatosan változtak az 
elmúlt években, így a különféle szociális ellátásban részesülők száma az ellátások bonyo-
lult és változó rendszerében szinte meghatározhatatlan és időben is folyamatosan változó. 

Összességében megállapítható, hogy a város önkormányzata biztosítja a jogszabályban 
meghatározott rendszeres segélyeket, támogatásokat, valamint az eseti segélyeket, me-
lyeket a helyi rendeletben szabályozott.  

1.7.1.9 Életminőség 
A születéskor várható élettartam a megyében 2015-ben a nők esetében 78,72 év, míg a 
férfiak esetében 71,88 év.  
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2001-ben ugyanezen értékek még 76,41 és 68,54 év voltak. 
A helyi lakásviszonyok alapvető meghatározói az életminőségnek. A városban a háztartá-
sok életminősége az alábbiak szerint változott 2001 és 2011 között. 

11.táblázat Háztartások, családok életkörülményei (2001 és 2011) 

  

2001 2011 

város  megye  város  megye  

    

lakások összesen: 1893 159670 2330 173501 

  az összes lakás %-ában  az összes lakás %-ában 

 a lakás komfor-
tossága szerint          

összkomfortos  45,01 60,12 57,51 67,62 

komfortos  34,92 23,89 35,41 26,13 

félkomfortos 5,97 4,05 2,79 2,50 

komfort nélküli  10,30 8,41 4,03 4,00 

szükség- és 
egyéb lakás 3,86 3,83 0,26 0,46 

 a lakás felsze-
reltsége szerint          

hálózati vízveze-
tékkel 91,65 92,65 97,55 97,20 

házi vízvezetékkel 
0,37 1,18 0,99 1,64 

meleg folyóvízzel 
86,85 90,51 94,55 95,24 

közcsatornával 65,50 53,64 81,76 78,15 

házi csatornával 
26,73 40,38 16,78 20,69 

fürdőszobával         

vízöblítéses WC-
vel 85,95 88,97 95,36 95,95 

Forrás: KSH 2001. és 2011. évi Népszámlálás 

A helyi lakásviszonyokban a két népszámlálás közötti évtizedben jelentős változások zaj-
lottak Polgárdiban Az összkomfortos lakások aránya több mint 12 %-kal növekedett, ami 
meghaladja a megyei növekedés mértékét. Ezzel párhuzamosan az alacsony komfort fo-
kozatú lakások (félkomfortos, komfort nélküli, szükség- és egyéb lakás) aránya jelentősen 
csökkent. A lakások felszereltségében is pozitív elmozdulás történt, az infrastrukturális 
ellátottsága egy évtized alatt jelentősen javult. A közcsatorna hálózatba kapcsolt lakások 
aránya a megyei átlagot is meghaladja.  
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1.7.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 
 
A helyi társadalom rétegződését már az 1.7.1 alfejezet is érinti, bemutatva a rétegződés 
lehetséges mutatóit (korösszetétel, jövedelmi viszonyok, képzettség, stb.).  
Azonban az ezek alapján kialakult társadalmi csoportokra (a különbségek megjelenése az 
életvezetésben, életminőségben) vonatkozóan települési szintű objektív, tudományos jel-
legű kutatások, szociológiai felmérések nem állnak rendelkezésre. 
 
Helyi hírek és az önkormányzati beszámolók alapján azonban megállapítható, hogy a helyi 
társadalmat jellemzően nem feszítik ilyen társadalmi konfliktusok. 
 
A 3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező városrészek alfejezetben található városrészi adatok 
alapján jelentős térbeli társadalmi rétegződés sem alakult ki, amely területi szintű konfliktu-
sokhoz vezethetne. A városrészekben nagyjából keverten élnek, de látható, hogy a régi 
városmag környezetét jelentő Falusias és Kertváros I. megnevezésű városrészekben ma-
gasabb az alacsony komfortfokozatú lakások száma, valamint az alacsony presztízsű fog-
lalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya, és a tartós munkanélküliek aránya. 
Ezzel szemben a Kertváros II., Belváros és Laktanya, TSZ elnevezésű városrészekben az 
előzőnél jobb életminőséggel egyidejűleg magasabb a felsőfokú végzettségűek a 25 éves 
és idősebb népesség arányában. 
 
Az előző alfejezetekben bemutatott pozitív vándorlási különbözet helyi társadalomra gya-
korolt hatásai nem ismertek. Adott esetben egy külön vizsgálat tárgya lehet, hogy hogyan 
alakul az „őslakos” polgárdi lakosok viszonya a városba az elmúlt 5-10 évben betelepültek 
között. 

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők 
1.7.3.1 Történeti és kulturális adottságok 
Településtörténet 
Polgárdi területe évezredek óta lakott, ahonnan számos őskori és ókori lelet került elő. Az 
I. században mint Pannónia része a Római Birodalomhoz tartozott, így a római korból 
származó leletek kiemelkedőek. A mai ismeretek szerint innen, vagy a környékről szár-
maznak a Seuso-kincs néven ismert római kori ezüst tárgyak is.  
 
A város mai közigazgatási területén a középkorban három település volt: Cinca, Polgárdi 
és Bökény-somlyó. 
Polgárdi első említése 1277-ből való oklevélben jelenik meg, mely szerint IV. (Kun) László 
Polgárdit a Bökény nemzetséghez tartozó Jakab comesnek adományozta.  
Bökénysomlyó, a honfoglalás korában virágzó település volt, nevét az oklevelek 1083-ban 
említik először. Az államalapítás után a Somlyó-hegyen épült fel Szent István király testőr-
parancsnokának rezidenciája, melynek szomszédságában klarissa rendi kolostor helyez-
kedett el. Az Árpád-kori monostor romjának maradványai még a 20. század elején is látha-
tók voltak, melyeket az elmúlt évszázadban a bányászat tüntetett el. 
Cinca szintén Árpád-kori település, melynek nevét az oklevelek 1212-ben említik először. 
Mára mindkét hajdani település Polgárdi határába olvadt. 
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A település 1397-ben Batthyány György esztergomi várkapitány birtokába került. Ekkortól 
kezdve 1945-ig a Batthyány család meghatározó szerepet játszott a település életében.   
 
A város környéke az ország három részre szakadása után az Oszmán-Török Birodalom és 
a Magyar Királyság határterületének számított. Fehérvár 1543-as elfoglalása után ugyan 
területileg a török uralom alá került, de a magyar földesurak is többször adóztatták. 
A török kiűzésének időszakában a keresztény hadak ellátása, beszállásolása jelentett sú-
lyos terheket. 
A török hódoltság időszakában a népességszám jelentősen csökkent, de a XVII. század 
végére a település gazdasági teljesítőképessége már javult, melynek egyik jele, hogy 
1700-ban Batthyány Ádám a Polgárdiban levő birtokait visszavette a zálogbirtokosoktól, 
bérlőktől. 
A Rákóczi-szabadságharcban Polgárdi a kuruc csapatok egyik környékbeli bázisának 
számított, amiért labanc megtorlásban részesült. Emiatt és a korabeli pestisjárvány követ-
keztében 514 lakos vesztette életét, így a XVIII. század második negyedében ismét Pol-
gárdi benépesítése, a lakosság gazdasági erejének stabilizálása lett az alapvető feladat.  

 
A település életében a XVIII. század a gazdasági fellendülés időszaka, Polgárdi Fejér me-
gye dinamikusan gyarapodó községévé vált. Megszilárdult a helyi közigazgatás, a Batth-
yány család ösztönözte a helyi gazdaság fejlődését, a református egyházközösség a XVII. 
század közepén indult helyi tevékenysége ekkor jelentés közösségszervező erővé vált, a 
Batthyányiak a római katolikus hitélet is megszilárdult.  
A gazdasági fellendülést bizonyítja, hogy a század végére megötszöröződött a lakosság 
száma. Az adózók 1715. évi összeírása szerint Polgárdit 78 adózó család népesítette be; 
eszerint a lakosság létszáma megközelítette a 400 főt. Az 1768. évi népszámlálás idején 
községben. Polgárdi népessége megközelítette a 2000 főt. A reformkorban pedig a 2900 
főt 
 
A helyi lakosság tevékenyen részt vett az 1848-49-es szabadságharcban is. A település 
birtokos családjának tagja Batthyány Lajos az első független, felelős minisztérium elnöke-
ként és vértanúságával írta be magát az ország történelmébe. 
 
A szabadságharc leverését követően a XIX. század második fele szintén a gazdasági fel-
lendülésről szólt. A magyarországi mezőgazdasági fejlődésbe a település kiváló adottságai 
révén jól tudott bekapcsolódni. A fejlődés a nagybirtokok mellett a parasztgazdaságokban 
is megindult, melyet igazol, hogy a lakosság száma tovább növekedett, 1869-ben 3263 fő 
élt a településen.  
 
A XIX. század második felének polgárosodása keretében a közigazgatás is átalakult. Pol-
gárdi nagyközségi státuszt kapott, 1872. január l-jétől képviselő-testülete és elöljárósága a 
település belső ügyeit a törvényi keretek között önállóan intézte. 
A polgári közigazgatás megszilárdulásával egyidőben megkezdődött a helyi társadalom 
önszerveződése, melyben a sorra alakuló gazdasági, kulturális, szociális, politikai egyesü-
letek töltöttek be meghatározó szerepet. 
A XIX. század utolsó harmadától létrejött egyesületek az I. világháborúig működtek, újjá-
szervezésük, illetve újabbak létrehozása az 1920-as években kapott új lendületet. 
Összességében – az ország más területeihez hasonlóan – a mezőgazdaságra alapozott 
fejlődés hatására Polgárdiban is egy módos parasztpolgári réteg alakult ki, és erősödött 
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meg, amely a térség nagybirtokos uradalmai mellett fontos szerepet töltöttek be a gazda-
ságban és ezzel párhuzamosan a helyi közéletben is fontos tényezővé váltak. 
 
A polgári fejlődés a település fejlesztésével is párosult. Számos nagyobb beruházásra ke-
rült sor, pl. a Cinca-patak rendezése, a Vásártér kialakítása, a községháza bővítése, illetve 
1890-ben épült a mezőgazdasági feldolgozóipar első jelentős üzeme a gőzmalom is. 
A fejlődést segítette a településen áthaladó két vasút vonal, nagyban gazdagítva az áru-
termelő gazdaság szállítási lehetőségeit. 
A XX. század első felében Polgárdi Fejér megye dinamikusan fejlődő térségévé vált. Az 
1930-as népszámlálás szerint lakossága már 4393 fő volt, melynek 41,5 %-a (!) még külte-
rületeken lakott. 
A II. világháború viszontagságai Polgárdit is megviselték. A polgári lakosság veszteségei 
mellett 1944 kora nyarán átélte a zsidó családok elhurcolását is, majd a decembertől a 
front is elérte a települést, így szovjet megszállás alá került. 
A konszolidáció időszakában a mezőgazdasági termelés újbóli megindítását követően a 
település hamar talpra állt és néhány év alatt a középparaszti gazdaságok elérték a hábo-
rú előtti termelés színvonalát. 
Az 1949-től megerősödő államosítási folyamat azonban megtörte a parasztpolgári egyéni 
gazdaságok fejlődését. A mezőgazdaság szocialista átszervezésének folyamata eredmé-
nyeként 1959. március 25-én Polgárdi szocialista község lett, az egyénileg gazdálkodó 
földművesek 80%-a belépett a termelőszövetkezetbe. 
A következő évtizedekben az ipar és a szolgáltatások is állami meghatározottságúak let-
tek. A településen új oktatási és szociális intézmények épültek a lakosság ellátása érdeké-
ben. 
Polgárdi lehetőségei tovább javultak miután 1972-ben megépült a települést érintő M7-es 
autópálya. 
Az 1970-es évekre konszolidálódtak a társadalmi viszonyok. Az urbanizáció és a foglalkoz-
tatási szerkezet átalakulása miatt azonban a külterületeken élő népesség már jelentősen 
csökkent. Az 5767 fő lakónépességű nagyközség lakosságának már csak közel 11 %-a élt 
a külterületeken. 
 
A rendszerváltást követően Polgárdiban is jelentős változások következtek be. A gazdaság 
szerkezete átalakult, melyben a mezőgazdaság szerepe háttérbe szorult. A településen a 
helyi vállalkozások mellett külső cégek is letelepedtek, területén három ipari zóna is kiala-
kításra került. 
Új infrastrukturális fejlesztések (pl. csatornázás) valósultak meg. 1996-ban megépült a 
modern térségi hulladéktelep. 
A lakosság száma kiegyensúlyozott, a tartós munkanélküliség alacsonynak mondható. 
Polgárdi 1997. július 1-jétől városi rangot kapott. 
 
Kulturális értékek 
Jelen részfejezetben azokat a helyi, regionális vagy országos jelentőségű értékeket vizs-
gálja, amelyek fejlesztési potenciált, vagy a közösségépítés, vagy a helyi identitás alapját 
jelentik. 
E tekintetben a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Közkincs-kerekasztala kultu-
rális szakemberek bevonásával összeállított kistérségi kulturális értékleltára szerint a város 
az alábbi kulturális értékekkel bír: 
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12.táblázat Polgárdi természeti-, épített, szellemi - kulturális és egyéb vonzerejét jelentő adottságai, 
értékei 

Természeti Épített Szellemi- kulturális Média  Egyéb 

hagyomá-
nyok 

alkotók- alko-
tócsoportok 

  

Itt található 
Közép-Európa 
legmagasabb 
fája – amely, 
sajnos, már 
kiszáradt -, a 
híres mamutfe-
nyő a volt 
Batthyány kas-
tély közelében. 

A római katolikus 
és a református 
templom. 

A Batthyány-
kastély, ma a 
Fővárosi Szociá-
lis Otthon része. 

A Somlyóhegyen 
állt monostor 
romjának közép-
kori eredetű fal-
maradványa. 

Polgárdi 
Napok 

Népi 
Hímzőszakkör 

Clara Voce 
Vegyeskar 

Nyugdíjas Klub 
kamarakórusa 

 

 

www.polgardi.h
u 

Polgárdi Hírek 

(A Polgárdi 
Önkormányzat 
tájékoztató., 
időszakos kiad-
ványa) 

Az egykori 
kastély köze-
lében nyug-
szik gróf And-
rássy gyula, a 
Monarchia 
utolsó kü-
lügyminiszter
e. 

Forrás: Székesfehérvári Kistérség településeinek kulturális értékleltára (2011) 

 
Polgárdi Város Képviselő-testülete 2013-ban a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 6.) Korm. rendelet előírásai alapján vizsgálta meg a 
települési értéktár létrehozásának lehetőségét és 69/2013. (VI.12.) önkormányzati határo-
zatával úgy határozott, hogy a település értéktár létrehozásának lehetőségével nem kíván 
élni. 
 
Emelett a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt 
alapján meghatározott Hungarikumok Gyűjteménye, Magyar Értéktár és a Fejér megyei 
értéktár sem tartalmaz Polgárdi vonatkozású tartalmat. 
  
A település történetét és a fenti helyi értékeket áttekintve a város identitásának gyökereit a 
főnemesi uradalom településen játszott szerepe és a parasztpolgári fejlődés egykori pár-
huzamos jelenléte adja. Az előbbi kulturális értéket jelentősen táplálja a Batthyány kastély 
jelenléte, és famíliához kapcsolódó történelmi emlékek. 
A parasztpolgári kultúrát az elmúlt évtizedeknek sikerült elhomályosítani, az ehhez kapcso-
lódó szokásokra ma már leginkább csak a hagyományőrző helyi rendezvények és a ha-
gyományőrző csoportok, egyesületek tevékenysége emlékeztet. 
Az átformálódó identitáson túlmenően a város stabil lakosságszáma továbbra is a telepü-
lés lakosságának kötődését is jelzi, ami a jövőben is a közösségépítés alapja lehet.  
Ezek a hagyományok jelentős fejlesztési potenciált hordoznak magukban, amelyek gazda-
ságfejlesztési szempontból is jól kihasználhatóak. 
 
1.7.3.2 Civil szerveződések 
 
Polgárdi történelmi összefoglalójából látható, hogy a városban jelentős hagyományai van-
nak a helyi társadalom önszerveződésének.  
A városban, napjainkban is számos civil szervezet működik melyeknek – elődeikhez ha-
sonlóan - meghatározó szerepe lehet a helyi identitás kialakításában, erősítésében, vagy 

http://www.polgardi.hu/
http://www.polgardi.hu/
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egyes helyi feladatok ellátásában, mivel tevékenységeiken keresztül rugalmasan és haté-
konyan segíthetik a közösség különböző igényeinek kielégítését.  
 
A városban 2016-ben 22 bejegyzett önálló helyi civil szervezet működik. Ebből 1 db végel-
számolás, illetve törlés alatt áll. A jogilag bejegyzett civil szervezetek mellett számos „önte-
vékeny csoport” is működik a településen, amelyek nem rendelkeznek önálló jogi szemé-
lyiséggel, de tevékenységük elismert a településen. Ilyen például a Polgárdi Hímző Szak-
kör, a Polgárdi Nyugdíjas Klub, a Polgárdi Nyugdíjas Énekkar, vagy a 484. sz. gróf Batth-
yány Lajos cserkészcsapat. 
A formálisan is működő civil szervezetek közül jelentősebbek a Polgárdi Horgász Egyesü-
let, a Clara Voce Vegyeskart működtető Polgárdi Vegyeskar Egyesület, a Polgárdiért Köz-
alapítvány, a Juventas Gyermek és Ifjúsági Egyesület, valamint a Polgárdi Összhang Kul-
turális, Városszépítő és Érdekvédelmi Egyesület. 
A szervezeti formák között a legjellemzőbb az egyesületi forma (15 db), a többi szervezet 
alapítványként, illetve a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság köztestületként van bejegyez-
ve. 
A Polgárdi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Polgárdi Polgárőr Egyesület és a Polgár-
di Városi Sportegyesület szorosabban kapcsolódik az önkormányzati feladatellátáshoz, így 
velük együttműködési megállapodás keretében működik együtt az önkormányzat 
 
13. táblázat: Bejegyzett civil szervezetek Polgárdiban (2016) 

sor-
szám 

civil szervezet neve  székhely cél szerinti besorolás  

1 D-18 Postagalambsport 
Egyesület 

8154 Polgárdi, Ady 
Endre u. 26.  

sporttevékenység 

2 Juventas Gyermek és Ifjú-
sági Egyesület 

8154 Polgárdi, 
Damjanich utca 
25. 

szabadidős és hobbite-
vékenység 

3 Összefogás Polgárdiért 
Egyesület 

8154 Polgárdi, 
Liszt Ferenc u.1/a. 

településfejlesztési te-
vékenység 

4 Polgárdi Horgász Egyesület 8154 Polgárdi, Jáki 
József út 19. 

szakmai, gazdasági 
érdekképviseleti tevé-
kenység 

5 Polgárdi Lövészklub Egye-
sület 

8154 Polgárdi, 
Szabadság út 41.  

sporttevékenység 

6 
Polgárdi Összhang Kulturá-
lis, Városszépítő és Érdek-
védelmi Egyesület 

8154 Polgárdi, 
Liszt F. utca 2/a.  

településfejlesztési te-
vékenység 

7 Polgárdi Polgárőr Egyesület 
8154 Polgárdi, 
Batthyány utca 
132. 

polgári védelmi, tűzoltási 
tevékenység 

8 Polgárdi Területfejlesztő 
Egyesület 

8154 Polgárdi, 
Liszt Ferenc utca 
1/A.  

településfejlesztési te-
vékenység 

9 Polgárdi Városi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 

8154 Polgárdi, 
Kossuth utca 
167/a.  

polgári védelmi, tűzoltási 
tevékenység 

http://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/szures.xhtml
http://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/szures.xhtml;jsessionid=5C6AACC40AD45B5D9CBE3C722A9A68B2
http://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/szures.xhtml;jsessionid=5C6AACC40AD45B5D9CBE3C722A9A68B2
http://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/szures.xhtml;jsessionid=5C6AACC40AD45B5D9CBE3C722A9A68B2
http://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/szures.xhtml;jsessionid=5C6AACC40AD45B5D9CBE3C722A9A68B2
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sor-
szám 

civil szervezet neve  székhely cél szerinti besorolás  

10 Polgárdi Városi Sportegye-
sület 

8154 Polgárdi, 
Batthyány u. 132.  

sporttevékenység 

11 Polgárdi Vegyeskar Egye-
sület 

8154 Polgárdi, 
Május 1 utca 42. 

kulturális tevékenység 
(Clara Voce Vegyeskar) 

12 Postagalambsport Egyesü-
let D 9 Polgárdi 

8154 Polgárdi, 
Kossuth u. 76. 

sporttevékenység 

13 
Veterán Motoros Baráti Kör 
Sportegyesület "végelszá-
molás alatt" 

8154 Polgárdi, 
Munkácsy ltp. 9/4. 

sporttevékenység 

14 Fekete Sas Motoros Club 8154 Polgárdi, 
Arany J. u. 14. 

sporttevékenység 

15 "Kék Madár" Vadásztársa-
ság 

8154 Polgárdi, 
Május 1. u. 28. 

sporttevékenység 

16 "INDIÁN NYÁR" Szociális 
Alapítvány 

8153 Polgárdi-
Ipartelepek, Som-
lyói u. 2. 

szociális tevékenység 

17 POLGÁRDI GYERKŐC 
ALAPÍTVÁNY 

8154 Polgárdi, 
Kossuth L. u. 143.  

kulturális tevékenység 

18 Polgárdi Iskoláért Alapít-
vány 

8154 Polgárdi, 
Kossuth Lajos utca 
139. 

kulturális és információs, 
kommunikációs tevé-
kenység 

19 POLGÁRDIÉRT Közalapít-
vány 

8154 Polgárdi, 
Batthyány u. 132.  

településfejlesztési te-
vékenység 

20 RHODÉ Alapítvány 8154 Polgárdi, 
Kossuth utca 135. 

kulturális tevékenység 

21 
FOGYATÉKOSOKAT 
ÁPOLÓ, GONDOZÓ OTT-
HONÉRT POLGÁRDI 

8154 Polgárdi, 
Somlyói u. 2/a. 

szociális tevékenység 

22 Polgárdi Önkormányzati 
Tűzoltóság 

8154 Polgárdi, 
Kossuth utca 
167/a. 

polgári védelmi, tűzoltási 
tevékenység 

 
Az önkormányzat törekszik a civil szervezetekkel történő hatékony együttműködésre, mely 
abban is megmutatkozik, hogy saját tárgyévi költségvetései terhére rendszeresen támogat-
ja a helyi formális és non-formális civil szervezetek tevékenységét az civil szervezetekkel 
kötött támogatási szerződések, valamit együttműködési megállapodások alapján. 
 
14. táblázat: Polgárdi civil szervezetek önkormányzati támogatása 

Év  
Támogatott civil szerveze-

tek száma  
(db) 

Civil szervezetek költ-
ségvetési támogatásá-

nak összege  
(eFt) 

2005 8 13785 

2006 11 17233 
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2007 14 29266 

2008 15 29766 

2009 16 29766 

2010 15 28931 

2011 17 29549 

2012 10 24242 

2013 8 30067 

2014 10 30786 

2015 9 37 705 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
A civil szervezetek mellett a településen működő egyházak tevékenysége szintén fontos a 
helyi közösség szervezésében. 
A városban a református és a katolikus egyház is évszázadok óta jelentős szereplője a 
település életének. Az első világháborút megelőző esztendőkben izraelita és az unitárius 
hitközséget is alapítottak a településen. 
Napjainkban a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség és a Polgárdi Református Egyház-
község, valamint azok templomai köré szerveződő gyülekezetek helyi szerepét szükséges 
megemlíteni. Emellett kisebb unitárius gyülekezet is működik a városban. 
A 2011 évi népszámlálás adatai szerint a városban a római katolikusok (2202 fő) száma a 
legmagasabb, majd a reformátusoké (802 fő). Érdekesség, hogy a népszámlálási adatok 
unitárius vallású lakosságot nem jeleznek, ellenben kisszámú evangélikust igen. 
Az egyházak helyi szerepvállalása a város szempontjából fontos, ezért az önkormányzat a 
két egyházközséget rendszeresen évi költségvetési támogatásban részesíti. 

1.8 A település humán infrastruktúrája 

1.8.1 Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 
1.8.1.1 Oktatás-nevelési intézményhálózat  
Polgárdiban a magyarországi köznevelési rendszer átalakításának eredményeként 2013. 
január 1-jétől önkormányzati feladat az óvoda fenntartása maradt. Az általános iskola ál-
lami fenntartásba került. Az átrendezés, a 3000 fő feletti lakosságszám esetén az önkor-
mányzatok feladatává teszi az iskola-épületek üzemeltetését, amihez kapcsolódóan az 
Önkormányzat hozzájárulást fizet az államnak. 
2013. január 1-jétől létrejött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Polgárdi 
Tankerülete, melyhez hét iskola tartozott. A polgárdi járás 2015. évi megszűnésével a KLIK 
Polgárdi tankerülete is megszűnt. A város oktatási intézménye azóta a KLIK székesfehér-
vári tankerületéhez tartozik. 
 
Óvodai feladatellátás 
Polgárdiban az óvodai feladatellátás a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda elne-
vezésű intézményben történik, melynek fenntartója és működtetője a város önkormányza-
ta.  
 Az 1979-ben alapított óvodához a Kossuth L. u. 143. (I. sz. épület) sz. alatti székhelyén 
kívül a József A. u. 22. (II. sz. épület) sz. alatti telephely kapcsolódik. Az intézmény alapító 
okirata szerinti engedélyezett maximálisan felvehető gyermeklétszám 191 fő 8 (6+29) cso-

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAqLru5PHOAhWHiCwKHV0vDQkQFgg1MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.polgardi.hu%2Fintezmeny.php%3FCsop%3DPolgardiRomaiKatolikusEgyhazkozseg%26CsopID%3D53&usg=AFQjCNF4R3RnE1z0LE6pd1R08vWiqG3Yiw&sig2=kBvP6QHp2ji7K10vLe2nYg
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portban. A 2014/15-ös nevelési évre vonatkozóan a beiratkozott 172 gyermek alapján a 
kihasználtság 90 %-os.  
 
6. ábra: Óvodába beírt gyermekek és az óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 

 
Forrás: KSH, TEIR 

Az óvodáskorú gyermekek létszáma az elmúlt 6 évben enyhe csökkenést mutat, így a ko-
rábbi 200 fős maximális létszámot 2014-ben a fenntartó 191 főre.  
Az óvoda 16 fő óvodapedagógussal és a pedagógiai munkát és működést segítő munka-
társakkal együtt összesen 27 munkahelyet jelent a településen. 
 
Általános iskolai feladatellátás 

A város általános iskolája a Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola állami fenntartásban működik. Az intézmény székhelye mellett 2 telephe-
lyen is zajlik a feladatellátás. 

Az iskolának a hagyományos 8 évfolyamos iskolai oktatási feladata mellett a sajátos 
nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása is alapfeladata. Profilját bővíti a hat 
évfolyamos alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (billentyűs tanszak klasszikus 
és elektroakusztikus zeneművészeti ágon) 

A 20 tantermes intézményben 2014-ban a nappali oktatásban 19 általános iskolai osz-
tály működött. Az általános iskolai nappali oktatásban résztvevő tanulók száma az elmúlt 
évtizedben folyamatos csökkenést mutat. 
7. ábra: Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő) 

 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft. – TeIR 
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Az általános iskolában nemzetiségi oktatásban részesülő tanuló nincs. A város iskolájába 
más településről bejáró általános iskolai tanulók száma elenyésző (2014-ban 11 fő). Ennek 
oka, hogy a környező településeken vagy önálló iskola működik, vagy több település 
együtt működtet iskolát. 
Az általános iskola beiskolázási területe Polgárdi, Polgárdi-Ipartelep, Kiscséripuszta, de 
fogadnak tanulókat Füléről, Kőszárhegyről, Szabadbattyánból és Kislángról is.  
A Polgárdi-kiscséripusztai általános iskolás és óvodás korú gyermekek napi kétszeri autó-
buszos személyszállítását az önkormányzat szolgáltatásvásárlással biztosítja. 
 
Az iskolai közétkeztetést az Önkormányzat az egyházi tulajdonú Aradi Ignác Művelődési 
Ház 212,31 m2-es nagytermében valósítja meg, amelyért a Római Katolikus Egyházkö-
zség bérleti díjat nem számol fel. 
 
Az önkormányzat 2014-ben a KEOP 4.10.0/N/14 jelű pályázat keretében 37.369.214,- Ft 
Európai Uniós támogatást nyert fotovoltaikus rendszerek kialakítására. 
A projekt keretében többek között az intézmény 2 telephelyén (Kossuth u. 139. és Kossuth 
L. 146.) is háztartási méretű napelemes kiserőműveket helyeztek el. 
 
Az intézmény fejlesztését segítette az „Iskolafejlesztés Polgárdiban” című, TÁMOP 
3.1.4.12/2-2012-0194 kódszámú projekt megvalósítása is, melyhez az intézmény 
65.835.505,- Ft támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program "Innovatív 
Iskolák Fejlesztése" című pályázat keretében 
 A támogatás több területen biztosított fejlesztési lehetőséget az iskola számára, hozzájá-
rulva ezzel az oktatás minőségének javításához, valamint az iskolának lehetősége nyílt a 
programok lebonyolításához szükséges eszközök beszerzésére, a tanulók jutalmazására 
is. 
 
Középfokú oktatás 

Középfokú oktatási intézményként a városban a Polgárdi Széchenyi István Általános Isko-
la, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola működött, esti tagozatos gimnáziumi osztá-
lyokkal. 
A jelentkezők hiánya miatt azonban az iskola gimnáziumi osztályát évek óta nem tudták 
elindítani, ezért 2016-ban az a döntés született, hogy a gimnázium név kikerül az intéz-
mény elnevezéséből. 

 

Felsőfokú oktatási intézmény nem működik a városban, sem a járásban. Ugyanakkor a 
város akár napi szinten elérhető távolságában több felsőfokú oktatási intézmény is találha-
tó (pl. Székesfehérvár, Budapest, Veszprém, Dunaújváros, stb.). 
 
1.8.1.2 Egészségügyi ellátás 
 
Alapellátás 
Polgárdi egészségügyi ellátórendszere a város méretéből eredően, települési szinten nem 
teljes körű. A helyi egészségügyi ellátás a háziorvosi (felnőtt- és gyermekorvosi) alapellá-
tás, fogorvosi ellátás, központi ügyelet, a védőnői szolgálat és egy gyógyszertár képviselik 
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az egészségügyi szolgáltatásokat. A városában kórház, szakrendelések, mentőszolgálat, 
nem működnek.  
 
A településen az egészségügyi alapellátás az Egészségügyi Központban történik. Az ön-
kormányzat összesen 3 háziorvosi, 1 gyermekorvosi és 1 fogorvosi körzet praxisban gon-
doskodik. Az orvosok vállalkozóként végzik feladatukat.  
Az iskola-egészségügyi ellátást a házi gyermekorvos, az iskolafogászati ellátást pedig a 
fogorvos Polgárdi város közigazgatási területére kiterjedően látja el. 

Hétköznap valamint a hétvégén (ünnepnapokon) a sürgősségi ellátást az Egészségügyi 
Központban működő központi orvosi ügyelet látja el. 2006. január 1-től Polgárdi Város Ön-
kormányzata biztosította Polgárdi, Füle, Kisláng, Mátyásdomb, Mezőszentgyörgy, valamint 
2009. január 1-től Lepsény lakosságát. Ez mintegy 15.500 ember ellátását jelenti.  
A központi orvosi ügyelet feladatának ellátását 2016-tól egészségügyi szolgáltató bevoná-
sával oldják meg. 
A Központi Orvosi Ügyeleten minden hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvé-
gén és ünnepnapokon 8 órától másnap reggel 8 óráig lehet igénybe venni az orvosi ellá-
tást. 
 
A városban az egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma 2014-ben 1707,3 fő 
volt. Ugyanebben az évben a megyei átlag 1697,8 fő volt az országos átlag pedig 1554 fő.  
 
A lakosság gyógyszer ellátását a Fehér Galamb Gyógyszertár biztosítja. 
 
Az egészségügyi alapellátás részeként az önkormányzat védőnői szolgálatot is működtet. 
Polgárdiban a védőnői szolgálat keretében 3 fő védőnő dolgozik, akik három körzetre 
osztva látják el a várost. Az iskola-egészségügyi ellátás tekintetében a intézmény egysé-
gek megoszlanak a védőnők között. 
A védőnők a családok és a gyermekek egészségének megőrzésére, segítésére irányuló 
megelőző tevékenységet, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlás meg-
előzése érdekében egészségfejlesztést, egészségnevelés végeznek. 
 
15. táblázat: Egészségügyi ellátást biztosító ellátóhelyek főbb jellemzői 

Egészségügyi ellátóhely, 
címe  

Ellátás jellege 
Gyakorolt praxi-

sok száma  
Betöltetlen pra-

xisok száma  
Dr. Rákossy Csaba 
(Rákossy-Med Kft.) 

háziorvosi 
ellátás 

1 0 

Dr. Haja Etelka  
(ÉP-ORV Kft.) 

háziorvosi 
ellátás 

1 0 

Dr. Beh József  
(Doctor Eclipse Kft.) 

háziorvosi 
ellátás 

1 0 

Dr. Lengyelfi Zsu-
zsanna 
(MED-MIX 2000. Kft. 

gyermekorvosi 
ellátás 

1 0 

Dr. Gémesi Gabriella 
Annamária 

fogorvosi ellá-
tás 

1 0 
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Központi Orvosi 
Ügyelet 

háziorvosi 
feladatok sür-
gősségi ellá-
tása 

az ügyelet 
szervezését és 
az orvosok be-
osztását 2016-
ban az 
Emergency 
Service Kft. 
szolgáltató 
végzi 

nem releváns 

Védőnői szolgálat 
(3 körzet) 
(Polgárdi, Munkácsy 
M. ltp. 13.) 

terhes ta-
nácsadás, 
csecsemő 
tanácsadás 

nem releváns nem releváns 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
 
Az önkormányzat által szervezett alapellátáson túl magán egészségügyi szolgáltatásokat 
is igénybe vehetnek a város lakói (pl.: fogászat, szülészet nőgyógyászat, optika) 
 
Szakellátás 
Az egészségügyi ellátás következő szintjét a szakrendelések jelentik. Járóbetegeket ellátó 
rendelőintézet Polgárdiban nem működik. Szakrendelő és diagnosztika a székesfehérvári 
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban érhető el.  
A város vonatkozásában az akut, krónikus, illetve intenzív fekvőbeteg ellátás szintén a 
székesfehérvári kórházban érhető el.  
 
1.8.1.3 Szociális ellátás 
 
Polgárdi Város Önkormányzata közszolgáltatásai között jól szervezett szociális ellátó 
rendszert alakított ki a lakosság számára, amely részben a szociális, valamint gyermekjó-
léti ellátásokat biztosító intézmények fenntartásán, működtetésén alapul, másrészt pedig 
az önkormányzat által biztosított pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátások biztosításán. 
 

Intézmények, szolgáltatások 
 
A gyermekek védelmét az önkormányzat, az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyer-
mekjóléti alapellátásokkal biztosítja: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás 
b) gyermekek napközbeni ellátása 

 
Polgárdiban bölcsődei ellátás nem működik. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatást a Polgárdi Térségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenn-
tartó Társulás által fenntartott Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 
útján biztosítja. 
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Az intézményt szociális intézményt 1998 augusztusában alapította Polgárdi Város Önkor-
mányzata. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatai, illetve az intézmény 
fenntartása 2014. január 1-től kerültek az önkormányzati társuláshoz. Ennek keretében az 
intézmény dolgozói a városon kívül jelenleg öt községben (Kisláng, Mátyásdomb, Lep-
sény, Mezőszentgyörgy, Szabadhídvég) látják el a feladatot. 
 
Az intézmény feladata a családsegítés keretében a szociális, vagy mentálhigiénés problé-
mák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az 
ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata, a gyermek testi, lelki, családban való nevelkedésé-
nek elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése és a családból 
kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozás, illetve utógondozás. 
 
Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a 2016. év végéig családi napközi 
keretében biztosította az önkormányzat által fenntartott Peti Panni I. és Peti Panni II. csa-
ládi napköziben (Polgárdi, Szabadság utca 45.). 
Polgárdi Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 44/A. § módosítása okán a Peti-Panni Családi Napközi I.-et 
és a Peti-Panni Családi Napközi II.-t 2017. január 1-től Peti-Panni Családi Bölcsőde I. né-
ven, illetve Peti-Panni Családi Bölcsőde II. néven működteti tovább 7-7 férőhellyel. 
A feladatellátás 2015.04.01-től került az önkormányzathoz. A korábbi években a Székes-
fehérvári Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett Székesfehérvári Kistérségi Szo-
ciális Alapszolgáltatási Központ Intézmény látta el a családi napközi feladatokat 
 
A családi napköziben nem nevelési-oktatási céllal a húszhetes életkorukat betöltött, de 
hároméves életkorukat még be nem töltött gyermekek gondozhatók. 

A családi napközi az ellátott gyermekek étkeztetését (ebéd, uzsonna) vásárolt szolgálta-
tással a szabadbattyáni Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda útján biztosítja. 
 

A szociális alapellátás keretében az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokat biztosítja: 

- Idősek nappali ellátása  
- Szociális étkeztetés  
- Házi segítségnyújtás 
- Családsegítés 

 
Az önkormányzat a szociális alapellátást a Polgárdi Térségi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás keretében látja el 
Ezen belül a családsegítési feladatok ellátásáról Polgárdi Város Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálata útján gondoskodik. 
A többi szociális alapellátási feladatot a – szintén a Társulás által fenntartott - Polgárdi 
Gondozási Központ útján biztosítják. 
A házi segítségnyújtás ellátási területe kiterjed Kisláng és Lepsény településekre is. 2014-
ben öt gondozási körzetben (Polgárdi 3, Kisláng 2) folyt az idősek ellátása. Lepsény 
2015-ben csatlakozott az ellátáshoz. 
Az ellátottak száma 2014-ben átlagosan így alakult: 
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- idősek nappali ellátása 30 fő 
- szociális étkeztetés       77 fő 
- házi segítségnyújtás     44 fő 

 

Az önkormányzati feladatellátás mellett a város szociális ellátásában más szereplők is je-
len vannak. 

A  Dévai Szent Ferenc Alapítvány által 2011-ben alapított polgárdi Don Bosco Iskolaház. 
egy, az önkormányzat által átadott, elhagyott iskolaépületben működik Polgárdi szélén 
(Gyulamajor). A Böjte Csaba és Smohay Katalin által létrehozott ház húsz nehéz sorsú 
gyermekről gondoskodik. 

A gyerekek ebédet és vacsorát kapnak, együtt tanulnak, játszanak és közösségi tevékeny-
ségeket végeznek, valamint biztosítják számukra a rendszeres tisztálkodási lehetőséget és 
sokszor ruhákat is kapnak az iskolaháztól. 
A Don Bosco Iskolaház szoros kapcsolatot ápol a szülőkkel és az iskolával, mivel tudják, 
bármilyen probléma merül föl, arra csak velük közösen lehet hatékony megoldást találni. A 
házba sok önkéntes segítő jár. 
 
A lakosság szociális segítésében jelentős szerepet vállalnak a városban működő egyhá-
zak. 
A református és a római katolikus egyház is jó kapcsolatot ápol az önkormányzattal. 
 
A Polgárdi Református Egyházközség 2013-ban a TÁMOP 5.5.1.B-11/2 jelű pályázat kere-
tében 39.960.000,- Ft Európai Uniós támogatást nyert a „Családi attitűd kialakítása a Pol-
gárdi Református Egyházközségben” c. projektje megvalósítására, melynek célja a családi 
közösségi kezdeményezések és programok megerősítése volt.  
 
A volt Batthyány kastélyban üzemel a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona intézmény 
telephelye.  
A fenntartó Fővárosi Önkormányzat a 315/2015. (III. 23.) számú határozatával, 2015. július 
01-től a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi (8153  Polgárdi- Ipartelepek 
Somlyói u. 2.) és a Fővárosi Önkormányzat szombathelyi Idősek Otthona (9700 Szombat-
hely, Bogáti u.72.) intézményei összevonásra kerültek. A Polgárdi Otthon a szombathelyi 
intézmény telephelyeként működik 
A 165 fő férőhelyes intézményben fővárosi illetőségűek ellátása zajlik.  4 gondozási egy-
ségben nők, férfiak és házaspárok elhelyezése is megoldott. Az itt élők teljes ellátásban 
részesülnek. 
 
Polgárdi-Tekerespuszta településrészen működik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigaz-
gatóság által fenntartott Fejér Megyei Integrált Intézmény (FMISZI). 

A tekerespusztai létesítmény egyben a kilenc telephellyel rendelkező intézmény székhelye 
is. 

Az intézmény típusa szerint: fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona, illetve fogya-
tékos személyek rehabilitációs intézete. 
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Ellátottjaik nagyrészt enyhén, vagy középsúlyosan értelmileg akadályozottak, néhányan 
halmozottan sérült emberek. A lakók többsége cselekvőképességet kizáró illetve korlátozó 
gondnokság alatt áll. 

A Polgárdi-Tekerespuszta székhelyen engedélyezett férőhelyek száma 232 fő. Ezen belül 
fogyatékos személyek rehabilitációs intézeteként 50 fő részére biztosít intézményi ellátást. 
182 férőhely vonatkozásában ápoló-gondozó otthoni ellátást nyújt értelmi fogyatékos sze-
mélyek részére 

Az Alap, és a Polgárdi telephelyeken kizárólagosan a fogyatékkal élők számára adott az 
ápoló, gondozói ellátás.  
Fogyatékos személyek részére Csókakőn 14 férőhellyel ápoló, gondozói, Polgárdiban 8 
férőhellyel rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás folyik. 
2014. január 01. napjától jelenleg a Székesfehérvár Kistérségben élő ellátottak részére 
(működési engedély szerint megyei illetékességgel) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
szolgáltatást biztosít az intézmény. A szolgáltatást 159 db engedélyezett segélyhívó ké-
szülékkel látja el.  
 
Az intézmény fejlesztésére az elmúlt években jelentős támogatásokat sikerült fordítani. 

Az Önkormányzat KEOP 7.1.0/11 jelű pályázati konstrukció keretében 1.667.700,- Ft Eu-
rópai Uniós támogatás felhasználásával valósította meg „A Fejér Megyei Integrált Szociális 
Intézmény Polgárdi-Tekerespusztai telephelyének ivóvízminőség-javítása” című derogáci-
ós vízi közmű projekt előkészítését. Ezt követően a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0064 azonosí-
tó számú projekt keretében elnyert 73.662.835,- Ft felhasználásával pedig azt a kapcsoló-
dó beruházást, amelynek célja a település megfelelő minőségű vezetékes ivóvíz biztosítá-
sa elsősorban a magas arzéntartalom, valamint a vas-, mangán-, ammónia koncentráció 
határérték körüli, határérték feletti tartalmának csökkentése révén.  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pedig a KEOP 5.7.0/15 jelű pályázati 
konstrukció keretében 149.955.309,- Ft Európai Uniós támogatást nyert a „Fejér Megyei 
Integrált Szociális Intézmény polgárdi-tekerespusztai épületének energetikai korszerűsíté-
se” című projektjére, amelyből az intézmény az energiahatékonyságot javító felújítása va-
lósulhatott meg. 
 
Pénzbeli és természetbeni ellátások 

2015-ben jogszabályi változások miatt jelentős változások történtek a  

segélyezés nyújtásában és finanszírozásában. A 2015. év márciusától a segélyezési fela-
datok jelentős része az önkormányzatoktól a járásokhoz került, így a támogatások folyósí-
tását is a járási hivatalok végzi. 

A települési önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátások köre csökkent.  
Az önkormányzatnál maradt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 18. § szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.  
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16. táblázat: Önkormányzati szociális ellátás Polgárdiban (2013-2014) 

Megnevezés 2013 2014 

Rendszeres szociális segélyben részesítettek száma [db] 24 25 

Rendelkezésre állási támogatásban/bérpótló juttatásban (11.08.31-
ig)/foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (11.09.01-től) részesítettek átlagos 
száma fő] 

172 137 

Rendelkezésre állási támogatásra/bérpótló juttatásra (11.08.31-
ig)/foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (11.09.01-től) felhasznált összeg 
[eFt] 

22282 15223 

Időskorúak járadékában részesítettek száma fő] 0 0 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban/kedvezményben részesítettek szá-
ma fő] 270 222 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesítettek száma [db] 0 0 

Ápolási díj támogatást kérő személyek száma [db] 15 14 

Ápolási díjban részesítettek száma [fő] 42 24 

Tárgyévben lakásfenntartási támogatást kérő személyek száma (pénzbeli és 
természetbeni) fő] 128 96 

Aktív korúak ellátásában részesítettek száma [fő] 196 162 

Közfoglalkoztatásban részt vettek száma fő] 150 172 

Közfoglalkoztatásra fordított összeg [eFt] 14319 43973 

A munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesítettek száma db] 0 0 

Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma (pénzbeli és természetbeni) 
fő] 240 147 

Átmeneti segélyezésben részesült személyek száma (pénzbeli és természetbe-
ni) fő] 203 276 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma (pénzbeli és ter-
mészetbeni) [db] 3 0 

Gyermekétkeztetési térítés díj, beiskolázási kedvezményben részesült szemé-
lyek száma [fő] 0 0 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma fő] 569 331 

Egyéb önkormányzati támogatásokban részesült személyek száma [fő] 18 19 

Forrás: Polgárdi Város Önkormányzata adatközlése 
 
Emellett az önkormányzat képviselő-testülete – a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásról szóló 1993. évi III. törvény alapján a települési önkormányzat rendeletében megha-
tározott feltételek szerint – települési támogatást állapíthat meg, illetve azon túlmenően 
más jogcímeket is létrehozhat a települési támogatás körében. 
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Eszerint Polgárdi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról szóló 4/2015 (II.26.) önkormányzati rendeletében az alábbi ellátási formákat 
határozta meg. 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult számára 

a) települési támogatást 
  aa) lakhatási támogatást 
  ab) ápolási támogatást 
  ac) gyógyszertámogatást 

b) rendkívüli települési támogatást 
ba) temetési támogatást 
bb) krízistámogatást 
bc) eseti támogatást 
bd) tüzelő támogatás 
be) újszülöttek egyszeri támogatása 

állapíthat meg meghatározott feltételek szerint. 
 
1.8.1.4 Közművelődés, sport, szabadidő 
 
Polgárdi Város Önkormányzata a helyi közművelődési tevékenység kereteit a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 77. § szerinti közművelődési rendeletében szabályozza. 
„Polgárdi Város Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 11/2002.(VII.2.) Önk. sz. 
önkormányzati rendelet célja: „célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igé-
nyeinek figyelembevételével - a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján 
– egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott közművelődési tevé-
kenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és a finanszírozási 
alapelveket, továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó 
esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához, a város nemzeti és nemzetiségi ha-
gyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei sze-
repének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvá-
nosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.” 
 
Intézmények 
A kulturális intézményhálózat jelenleg kényszerű okok miatt nem diverzifikált. A város 
közművelődési és kulturális feladatokat ellátó intézménye a Városi Könyvtár. A költségve-
tési szervként működő intézmény egyházi tulajdonban lévő ingatlanon működik. 
Korábban a Városi Könyvtár és Művelődési Ház egy intézményként működött. 
Az intézmény épülete a katolikus egyház tulajdona és azt az önkormányzat az egyházzal 
kötött megállapodás alapján 2003 óta üzemeltette. 
A megállapodás lejártát követően az egyházközség 2011. október 31-től „visszavette” az 
Aradi Ignác Művelődési Ház üzemeltetését. 
A polgárdi képviselő-testület 2011. december 1. napján úgy döntött, hogy a Könyvtár in-
tézményegység épületét bérbe veszi a Római Katolikus Egyházközségtől, de a Művelődési 
Ház intézményegységet nem kívánta tovább üzemeltetni.  
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik a művelődési központ befogadá-
sára alkalmas helyiséggel, egyedüli megoldás a közművelődési feladatoknak a városi 
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könyvtár keretein belül történő további ellátása és a Művelődési Ház, mint intézmény fenn-
tartásának megszüntetése volt. 
A Városi Könyvtár és Művelődési Központ Alapító Okiratában az intézmény alaptevékeny-
ségeként a könyvtári és levéltári tevékenység került megjelölésre és az intézmény szakfe-
ladatként látja el a közművelődési feladatokat.  
Jelenleg a Művelődési Ház 153 m2 alapterületű ingatlanrészében a Városi Könyvtár van 
elhelyezve, melynek kizárólagos használatáért az Önkormányzat 2016-ban havi 125.000,- 
Ft bérleti díjat fizet. 
Az ingatlan színháztermének használatáról az Önkormányzat és az Egyházközség ese-
tenként külön megállapodást kötnek. 
 
A Városi Könyvtár sokrétű szolgáltatásaival már több mint 50 éve áll a lakosság rendelke-
zésére. A mintegy 20 ezer dokumentum mellett számos napilapot, hetilapot és egyéb fo-
lyóiratot lehet olvasni és kölcsönözni. A hagyományos könyvtári szolgáltatásokon kívül 
számos szolgáltatást igénybevételére (pl.: fénymásolás, szkennelés, számítógép- és inter-
nethasználat, tanfolyamok) is lehetősége van olvasóinknak. Emellett a Könyvtár különböző 
rendezvényeket, kulturális programokat is szervez. 
A települési könyvtárba beiratkozott olvasók száma 2014-ben 429 fő volt. Ugyanebben az 
évben a könyvtárból kölcsönzött könyvtári egységek száma 21.471 db volt. 
 
A települési könyvtár mellett a városban a Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolában iskolai könyvtár is működik. 
 
Rendezvények 
Polgárdi elsősorban városi, ritkábban térségi szintű rendezvényeket kínál, nagyobb, regio-
nális, esetleg országos hatókörű rendezvények ritkán fordulnak elő. Pl. 2016. április 24-én 
Polgárdiban került sor az Országos Búzaszentelő Ünnepségre. 
A városi rendezvények egy része az állami ünnepek köré épül, egy része pedig a helyi 
hagyományok ápolására és tiszteletére (pl.: Polgárdi Nyári Fesztivál, adventi programsoro-
zat). 
 
Sport 
Polgárdi Város Önkormányzata elkötelezett a sport, ezen belül az ifjúságnevelés, egés-
zségfejlesztés népszerűsítése terén. 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete azzal a céllal, hogy megalapozza a sporttal kapcsola-
tos feladatai ellátásának feltételrendszerét, és szabályozott kereteket adjon a sporttámoga-
tás céljára rendelt önkormányzati pénzeszközök felhasználásához helyi rendeletet alkotott  
 
A sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatokról és a sporttámogatásról szóló 6/2009. 
(IV.17.) Önk. sz. rendelet szerint az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai és kötele-
zettségei: 

a./ meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak végrehajtá-
sáról.  

b./ a helyi sportfejlesztési koncepció célkitűzéseivel összhangban együttműködik a 
sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel.  

c./ fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket.  
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d./ megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásá-
nak feltételeit.  

e./ a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint biztosítja az önkormány-
zati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket. 

 
Az ezzel összefüggésben megvalósítandó sporttal kapcsolatos önkormányzati célkitűzése-
ket és feladatokat konkrétan és részletesen az önkormányzat 2015-2018 időszakra szóló 
sportfejlesztési koncepciója tartalmazza, melyben meghatározott feladatok alapvető célja a 
rendszeres sportolás, versenyeztetés, testedzés, a sport iránti igények felkeltése és ennek 
eredményességének elősegítése. 
 
A városban gyakorolt szabadidős és versenysport tevékenységek folytatásához több sport-
létesítményt áll rendelkezésre  
 a városi sportpálya, (110x68 m méretű labdarugó pálya, talajba süllyesztett öntöző-

rendszerrel, 300 fő ülőhelyes nézőtérrel, öltözőkkel és kiszolgáló helyiségekkel) 
 iskolai tornacsarnok, (az iskola 3. sz. épülete mellett, az önkormányzati tulajdonú) 
 2 db 40x20 m méretű kézilabdapálya (rekortán és beton borítású az általános isko-

la főépülete előtt, önkormányzati tulajdonú) 
 
A divatosabb szabadidősportok infrastrukturális háttere egyelőre még hiányos a városban. 
 
A polgárdi civil szervezetek között több sportcéllal bejegyzett szervezet is működik. A vá-
ros sportélete szempontjából a legjelentősebb a Polgárdi Városi Sportegyesület, melynek 
két szakosztályában (labdarúgás, asztalitenisz) mintegy 200 igazolt játékos sportol rend-
szeresen. 
Az elmúlt évtizedben hosszabb rövidebb ideig kézilabda, sakk és íjász szakosztály is mű-
ködött. 
A labdarúgó csapat (ifjúsági és felnőtt) a megyei I. osztályú bajnokságban szerepel. A két 
szakosztály TAO forrásból fejlesztési támogatásban részesült. 
 

1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 
 
Polgárdi Város Önkormányzata, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmoz-
dításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján, illetve a helyi esélyegyenlőségi progra-
mok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. 
(XII.27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (V.5.) EMMI rendelet. iránymutatásai szerint elkészítette Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját (HEP), amelyet a Képviselő-testület 85/2013. (VI.30.) hatá-
rozatával fogadott el.  
A vonatkozó jogszabály előírja a HEP kétévente történő felülvizsgálatát. Ennek megfelelő-
en Polgárdi Város Képviselő-testülete 2015-ben felülvizsgálta és 159/2015. (IX.29.) hatá-
rozatával elfogadta az aktualizált HEP-et, amely jelenleg 2017 júniusáig hatályos. 
 
Az esélyegyenlőség kérdése társadalmilag több különböző szinten jelenhet meg, így a 
HEP 5 célcsoport helyzetét vizsgálja részletesen: 

- a mélyszegénységben élők és a romák;  
- a gyermekek;  
- a nők;  
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- az idősek;  
- a fogyatékkal élők  

 
A HEP-ben az önkormányzat az alábbi jövőképet fogalmazta meg: 
„Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák és a mélyszegénységben élők egyenlő 
bánásban részesüljenek, kiemelt területnek tartjuk a gyerekek védelmét, gyermekekről 
gondoskodást, folyamatosan odafigyelünk az idősek helyzetére, elengedhetetlennek tart-
juk a nők esetén a képzéseken történő részvétel, valamint a munkaerő-piacon történő el-
helyezkedés elősegítését.  
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életszínvonalának javítására, akadálymen-
tesített környezet kialakítására.” 
 
A jövőkép és célok elérése érdekében Helyi Esélyegyenlőségi Programban intézkedési 
terv került megfogalmazásra. 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében (HEP IT) az egyes célcsoportok-
hoz kötődő és megvalósítandó – a helyzetértékelésben felvetett problémákra megoldást 
nyújtó - intézkedések kerültek részletesen megfogalmazásra.  
 

17. táblázat: A HEP 5 célcsoportjai és az intézkedései 

Célcsoport Intézkedés címe, megnevezése 

Romák és/vagy mély-

szegénységben élők 

Elhelyezkedést segítő programok szervezése  

Szakképzettséget fejlesztő programok  

Közfoglalkoztatás növelése  

Adománygyűjtés  

Önkéntes munka népszerűsítése  

Nők 
Nők munkaerő-piaci esélyének növelése  

Nők képzésének elősegítése  

Gyermekek 

Bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása  

Gyermekek szünidei elfoglaltságának biztosítása  

Óvodai gyógypedagógiai fejlesztés  

Idősek 

Gondozási Központ szolgáltatásainak fejlesztése  

Idősek informatikai ismeretének növelése  
Idősek tájékoztatása az igénybe vehető szolgálta-
tásokról  

Fogyatékkal élők 
Polgárdi Városhivatalos honlapjának akadálymen-
tesítése  
Akadálymentesítés erőforrásainak felkutatása  

Forrás: Polgárdi város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
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