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1.9 A település gazdasága 

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 
Polgárdi város gazdasági súlyát és szerepkörét érintően Fejér megye területfejlesztési 
programja név szerint nem említi a várost. A település a programban a szennyvíz- és ivó-
víz hálózatot érintő fejlesztések vonatkozásában van nevesítve. 
 
Gazdasági szerepkörét az 1.2.2 alfejezetben leírtak szerint a megye területfejlesztési kon-
cepciója a várost és térségét a funkcionális térségek leírása során a „Székesfehérvár von-
záskörzete (F3)” térségbe helyezi, mely térséget erősen agglomerálódó hatások jellemzik.  
Ennek megfelelően a megyei programban a funkcionális térségre vonatkozó területi priori-
tások gazdaságfejlesztési céljai Polgárdi vonatkozásában is elsősorban ebben az együtt-
működési térségben értelmezhetőek. 
 
A városban a regisztrált (az adminisztratív nyilvántartások szerint jogilag létező) vállalko-
zások száma 684 db, de a működő (ha az év folyamán volt árbevétele, vagy foglalkozta-
tottja) vállalkozások száma csak 258 db (2014). Szembetűnő, hogy a két mutatószám 
2011-ben még 618, illetve 287 db volt. Tehát az elmúlt években a annak ellenére, hogy a 
vállalkozások száma a városban növekedett, mégis kevesebb működik közülük ténylege-
sen, mint három évvel korábban.  
 
Működési formájukat tekintve ebből 160 db volt egyéni vállalkozó, 98 db pedig társas vál-
lalkozás, melyek közül korlátolt felelősségű társaság formában 77 db, a betéti társaság 
formában 18 db, részvénytársaságként 2 db, szövetkezeti formában pedig 1 db vállalkozás 
működött. 
 
A működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma a megye esetében 56,89 db működő 
vállalkozás/1000 lakos. Polgárdi értéke: 37,77 db működő vállalkozás/1000 lakos, ami a 
kedvezőtlenebb a megye egészéhez képest.  
 
A vállalkozások abszolút és lakosságarányos száma nem mutatja kielégítően a város rela-
tív gazdasági erejét ezért fontos megvizsgálni és összehasonlítani a működő vállalkozások 
szerkezetét alkalmazottal létszáma szerint is.  
 
18.táblázat Működő vállalkozások megoszlása az alkalmazotti létszám szerint (2014) 

Területi egység  működő vállalkozások száma – alkalmazotti létszám 
alapján  

 1-9 fő 10-49 fő 50-249 fő 249- X fő 

 mikro kis  közép  nagy  

Polgárdi város  242 13 3 0 

Fejér megye  22630 925 162 46 

Polgárdi város részese-
dése a megyei 
szummából (%) 

1,07 1,41 1,85 0,00 

Forrás: KSH 
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Polgárdi a megye népességének 1,64 %-át adja, a megyében működő vállalkozásoknak 
csak 1,09%-ának van itt a székhelye, vagyis a város a lakosság arányánál csekélyebb 
részt képvisel a megye vállalkozási összetételében. Csak a középvállalkozások kategóriá-
ban figyelhető meg felülreprezentáltság, vagyis nagyobb aktivitás, mint a megyében. 
Az alacsonyabb gazdasági potenciált jelzi az is, hogy a város gazdasági szervezeteinek 94 
%-a 10 főnél kevesebbet foglalkoztató mikro vállalkozás. A város gazdasági potenciálját a 
térségben leginkább a 3 működő középvállalkozás jelenti, nagyvállalatok pedig egyáltalán 
nincsenek jelen.  
 
A város relatív helyzetét tükrözi mindezek mellett a működő vállalkozások ágazatok szerin-
ti megoszlása. 
 
19. táblázat Működő vállalkozások száma gazdasági áganként (2014) 
 

Gazdasági ág 

Polgárdi Fejér megye  

vállalkozások 
száma 

(db) 

aránya 
(%) 

vállalkozások 
száma 

(db) 

aránya 
(%) 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat  29 11,24 916 3,86 
Bányászat, kőfejtés 0 0,00 18 0,08 
Feldolgozóipar 27 10,47 2004 8,43 
a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 0 0,00 61 0,26 
vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgaz-
dálkodás, szennyeződésmentesítés 

2 0,78 76 
0,32 

Építőipar 28 10,85 2512 10,57 
Kereskedelem, gépjárműjavítás  41 15,89 4398 18,51 
Szállítás, raktározás  12 4,65 1035 4,36 
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás  10 3,88 933 3,93 
Információ, kommunikáció  1 0,39 1043 4,39 
Pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági 
ágban 14 

5,43 803 
3,38 

Ingatlanügyletek  3 1,16 802 3,38 
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  28 10,85 3817 16,06 
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység  19 7,36 1322 5,56 
Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 0 0,00 0 0,00 
Oktatás  6 2,33 1088 4,58 
Humán-egészségügyi, szociális ellátás  8 3,10 988 4,16 
Művészet, szórakoztatás, szabadidő  3 1,16 542 2,28 
egyéb szolgáltatás 27 10,47 1402 5,90 
Összesen 258 100,00 23760 100,00 

 
Forrás: KSH 

 
A gazdaság szektorális megoszlása jellemző képet rajzol annak szerkezetéről. A fejlett 
gazdaságokra a szolgáltatások nagyon magas (75-80%), a mezőgazdaság nagyon ala-
csony (2-3%) aránya jellemző.  
Polgárdi esetében a helyi erőforrások alapján a mezőgazdaság erősebb szerepe (11,24%) 
egyértelmű, ami jóval meghaladja a megyei értéket (3,86%). Az ipar, építőipar aránya mi-
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nimálisan haladja meg a megyei értéket (Polgárdi: 21,32 %; megye: 19,08 %). A város 
(67,44 %) és a megye (77,06 %) esetében is a meghatározó a szolgáltató szektor szerepe. 
Ezen belül is jellemzően a kereskedelem, gépjárműjavítás gazdasági ág a legjelentősebb. 
Szembetűnő azonban, hogy – annak ellenére, hogy helyi szerepe így is jelentős – megyei 
szinten a szolgáltatások aránya jóval meghaladja Polgárdi értékét. Ennek oka minden bi-
zonnyal a mezőgazdaság erősebb jelenlétében keresendő, amely a működő vállalkozások 
körében jellemzi a város gazdaságát. 

20. táblázat: Polgárdi vállalkozásainak tőkeellátottsága és a bruttó hozzáadott érték megyei 
összehasonlításban (2013) 

Adattípus 
Polgárdi Fejér megyei 

járásközpon-
tok 

Enying Székesfe-
hérvár 

Székesfehér-
vári járás 

Fejér 
megye 

Magya-
rország 

Egy lakos-
ra jutó 
jegyzett 
tőke  
(1000 Ft) 

62,8 1326,9 98,7 1512,1 1023,5 797,9 1730,3 

Egy lakos-
ra jutó 
bruttó hoz-
záadott 
érték (1000 
Ft) 

392,8 2261 338 2537 1793 1619,5 2039 

Forrás: TEIR 
 
A polgárdi vállalkozások jegyzett tőke mértéke, valamint az egy lakosra jutó bruttó hozzá-
adott érték alapján elmaradnak a megyei és országos értékektől, átlagos jegyzett tőkéjük 
jóval alacsonyabb. Jól látható a járás és a megye szempontjából is meghatározó a Polgár-
dihoz közeli Székesfehérvár meghatározó szerepe. 
A Polgárdival lakosságszámban és adottságaiban leginkább közelálló Enyinggel összevet-
ve szembetűnő, hogy az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték Polgárdi esetében az egy 
lakosra jutó jegyzett tőke alacsonyabb mértéke ellenére magasabb. E tekintetben magya-
rázat lehet a két város gazdasági szerkezetének összevetése, mely szerint Enying eseté-
ben a mezőgazdasági ág aránya magasabb (16%), melynek hozzáadott érték teremtő ké-
pessége alacsonyabb, más gazdasági ágaknál. 
 

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
1.9.2.1 Mezőgazdaság 
Polgárdi története és jelenlegi gazdasági szerkezete alapján tradicionális agrártelepülés, 
melynek fejlődésében meghatározó szerepet játszott a kiváló adottságokra alapozott me-
zőgazdaság. A II. világháborút megelőzően a Batthyány család uradalmi gazdálkodása 
mellett a parasztgazdaságok jelentették a mezőgazdaság színterét. 
A mezőgazdaság szocialista átszervezésének folyamata eredményeként 1959-re két ter-
melőszövetkezet - a Kossuth Mgtsz és a Vörös Csillag Mgtsz - jött létre melyek mellett az 
állami gazdaság is működött.  
1959. március 25-én Polgárdi szocialista község lett, az egyénileg gazdálkodó földműve-
sek 80%-a belépett a termelőszövetkezetbe. 
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A rendszerváltást követően a kárpótlási folyamat jelentősen átalakította a tulajdonviszo-
nyokat, a földterület használók száma megsokszorozódott, de a tőkehiány miatt a föld-
használat, és az ehhez tartozó termelési módszerek megváltoztatásában azonban nem 
történt döntő áttörés. 
Bár az ipartelepítések és a gazdasági szerkezet változása folytán az ipar és a szolgáltatá-
sok erősödtek, a mezőgazdaságnak városi és térségi szinten egyaránt máig jelentős sze-
repe van. 
 
Tekintettel arra, hogy a város közigazgatási területének döntő része kiváló termőhelyi 
adottságú szántóterület, így a termékszerkezetben is a szántóföldi növénytermesztés (ga-
bonafélék, kukorica) túlsúlya jellemzi. A növénytermesztési adottságok jó alapot jelentenek 
az állattenyésztéshez, melyek közül kiemelkedő a szarvasmarha tenyészállat-nevelés és 
tejtermelés. 
A szarvasmarha állomány döntő része a nagyobb gazdasági szervezeteknél található, A 
sertés és baromfi állomány viszont szinte teljesen az egyéni gazdálkodóknál koncentráló-
dott. 
 
A 2010. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás (ÁMÖ) adatai szerint a földterület haszná-
lat esetében 688 db gazdaság működött a városban, melyből egyéni gazdaság 682 db 
volt. Eszerint a földművelés ágazatban a gyakorlatilag meghatározó a kisméretű egyéni 
gazdaságok száma.  
Az összehasonlító táblázat adatai szerint az egyéni gazdálkodók meghatározó mennyisé-
ge a kistérség/járás, illetve a megye vonatkozásában is megállapítható. Azonban a mező-
gazdasággal foglalkozó kisszámú gazdasági szervezet használatában lévő földterület mé-
rete mutatja, hogy az egyéni gazdaságokkal szemben, mennyivel hatékonyabb termelésre 
képesek. 
 
21. táblázat: A földterület használók összehasonlító táblázata 

Területi egység 
neve 

Gazdaságok 
száma 

összesen 

(db) 

Használatában 
lévő földterü-

let 
(m2) 

Fejér megye összesen 23 823  
- gazdasági szervezetek 337 2 453 453 175 
- egyéni gazdaságok 23 486 1 158 961 651 
Székesfehérvári kistér-
ség 4 222  

- gazdasági szervezetek 65 1 167 766 111 
- egyéni gazdaságok 4 157 172 899 724 
Polgárdi 688  
- gazdasági szervezetek 6 22 385 920 
- egyéni gazdaságok 682 12 547 320 

Forrás: Általános Mezőgazdasági Összeírás 2010 
 
A korábbi agrárszervezetek alapjain jöttek létre a térség ma is meghatározó mezőgazda-
sági nagyvállalatai az "EGYETÉRTÉS" Mezőgazdasági Kft. (2014-ig szövetkezet), Enyingi 
Agrár ZRt. (az Enyingi Állami Gazdaság jogutódja). Utóbbi Szarvasmarha-tenyésztési Fő-
ágazata napjainkban az ország egyik legnagyobb szarvasmarha-tartója. A szarvasmarha-
tenyésztés bázisa a Polgárdi, Kiscséripusztai Tehenészet, mely országos génbank szere-
pet is betölt.  
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Az ÁMÖ adatai szerint a művelési ágak között kimagasló a szántók nagysága, melyek te-
rülete az összeíráskor 3221 ha volt. Szembetűnő a gyümölcsösök alacsony részaránya. 
Ezzel szemben a gyepterületek aránya viszonylag magas, ami az állattenyésztésnek ked-
vez. A szőlőterületek elsősorban a Somlyó-hegy lejtőjéhez köthetőek. 
A gyümölcsösök részarányát az erdőterületek kiterjedése is meghaladja. Ennek jelentős 
része a város északkeleti oldalán található. 
 
22. táblázat: A használt földterület művelési ágak szerint 

Művelési ág hektár 
Szántók nagysága  3221  
Konyhakertek nagysága  17  
Szőlőterületek összesen  25  
Szőlő termőterületek nagysága  23  
Gyümölcsös területek összesen  4 
Gyümölcsös termőterületek nagysága  4  
Gyep területek nagysága  110  
Mezőgazdasági területek nagysága  3378  
Erdők nagysága  62  
Nádasok nagysága 4 
Halastavak területe 0 
Nem hasznosított mezőgazdasági területek nagysága 4 
Gazdasághoz tartozó egyéb területek nagysága 46 

Forrás: Általános Mezőgazdasági Összeírás 2010 
 
Helyi termékek piacra jutását segítette elő az ÚMVP IV. LEADER intézkedésén belül a 
MEZOFÖLD HACS által kiírt "Térségi Helyi Termék Piac kialakítása" célterület keretében 
elnyert támogatás felhasználásával a helyi piac kialakítása 2014-ben. 
A beruházás keretében megépült 1669 m2 alapterületű helyi termék piac kialakításával egy 
olyan szolgáltatáscsomag jött létre, amely nagyban elősegítheti a helyben megtermelt 
és/vagy feldolgozott termékek piacra jutását 
 
1.9.2.2 Ipar 
Az előző fejezetekben láthattuk, hogy a Polgárdi gazdasága - annak ellenére mezőgazda-
ságilag fontos területen fekszik – az elmúlt évtizedekben átalakult. 
A város iparának alapjai a XIX. sz.-i mezőgazdasági fellendüléshez kapcsolódnak. Rész-
ben a polgárosodáshoz kapcsolódó helyi kisipar fejlődésével, másrészt a mezőgazdasági 
termékek feldolgozásához kapcsolódóan. Az első ilyen jelentős üzem a Sebők János által 
1890-ben létesített gőzmalom volt. 
Emellett a polgárdi Batthyány uradalom ipari tevékenysége is számottevő volt. A birtokon 
gróf Batthyány Lajos századfordulótól ipari vállalkozásokat hozott létre. Gazdasági üzemeit 
kavics- és kőbányával, mészteleppel, krétagyárral, rézgálicüzemmel bővítette.  
A XX. század második felében az államosítás, valamint a vidéki ipartelepítés átalakította a 
helyi ipar szerkezetét. A helyi kézműves kisipar helyébe például a 60-as években a kisipari 
termelőszövetkezet (KTSZ) lépett.  
1990-től a szocialista gazdasági modell helyébe lépő piacgazdaság ismételten átalakította 
a település ipari szerkezetét, az új vállalkozások tömeges megjelenésével, befektetők be-
településével valamint új üzemek létesülésével. 
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Polgárdi természeti adottságai kapcsán külön kell szólni a bányászatról, mely az ókor óta 
jelen van a helyi gazdaságban, mivel a Somlyó- és a Szár-hegy mészkövét évszázadok 
óta hasznosítják, de a termelés 20. században vett nagyobb lendületet. Kezdetben Batth-
yány család kőfejtőjében, majd a II. világháborút követően az államosított bányában, ahol 
1958-től a gépesítés adott nagy lendületet a letermelésnek, mely ekkor elérte a Szár-
hegyet is. Az ’50-es évektől a ’90-es évekig intenzív termelés folyt, a kitermelt követ Duna-
újvárosba a Dunai Vasműbe szállították. A termelés Vasmű technológiai változásai miatt a 
’90-es évektől visszaesett, de a kitermelt anyag kb. 40%-át jelenleg is a Dunaferr vásárolja 
meg. Emellett a mészkövet főleg útépítési célokra használják fel. A kőfejtőt jelenleg az érdi 
székhelyű Mészkő és Dolomit Kft. üzemelteti. 
 
Az iparban működő vállalkozások között nagyvállalkozás nem működik. A cégek többsége 
hazai, illetve helyi tulajdonú. A város ipara sokszínű, meghatározó ipari ágazatot nehéz 
kiemelni.  
A városban működő cégek közül méretét tekintve a legjelentősebb a Vertikál Zrt., mely 
több mint 20 éves múltra tekint vissza a hulladékgazdálkodási és a településüzemeltetési 
szolgáltatások területén. 1991-ben - többségi önkormányzati tulajdonnal - alakult részvény-
társasággá Polgárdi székhellyel.  A két évtized alatt a Zrt. szakmai befektetőként – a helyi 
önkormányzatokkal szoros együttműködéssel – több azonos tevékenységet ellátó cégben 
szerzett érdekeltséget, ezáltal kialakítva a Vertikál cégcsoportot, mely napjainkban már 
egységes arculatával, országos szintű, komplex hulladékgazdálkodási rendszert működtet. 
 
1995 óta működik a városban a kazángyártással foglalkozó Gebotech Kft., mely hazai csa-
ládi tulajdonban üzemel.  
Szintén 20 éves múlttal rendelkezik Hembach Kft műanyag gyártó és feldolgozó üzeme, 
amely fólia gyártásával és fogalmazásával foglalkozik.  
A külföldi tulajdonú ipari vállalatként ki kell emelni a Jack Filter Hungária Kft-t. Az ausztriai 
székhelyű cég mely évtizedek óta a porleválasztási-, levegő- és klímatechnikai szűrő mé-
diák vezető gyártói között van. 
 
A város üzleti infrastruktúrája az elmúlt években jelentősen fejlődött, több iparosításra al-
kalmas zóna került kialakításra. 
A helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges vállalkozói környezet és az üzleti infrastrukturális 
háttér fejlesztésének egyik jelentős lépése volt az egykori szovjet laktanya területén ipari 
terület kialakítása. 
A város önkormányzata a „Polgárdiban a volt szovjet laktanya területén gazdasági-ipari 
terület létesítése” című KDOP-1.1.1/A-2008-0002 kódszámú pályázat keretében 120 000 
000.- Ft EU-s támogatás felhasználásával barnamezős fejlesztésként egy 103 746 m2-es 
közművesített ipari terület létrehozása valósult meg kis- és középvállalkozások számára. 
Közművesítés kiterjedt a vízellátásra, a szennyvízelvezetésre, a csapadékvíz elvezetésére 
és úthálózat kiépítésére. 
Az összességében több mint 300 millió forintos projekt eredményeként ma már 7 vállalko-
zás működik az új ipari területen, számos új munkahelyet teremtve. 
 
Az elmúlt évek másik jelentős gazdaságfejlesztési beruházása a sárbogárdi székhelyű V-
DBK Fővállalkozói Kft. által létrehozott inkubátorház volt. A KDOP-1.1.1/B-09-2010-007 
kódszámú „Vállalkozói Inkubátorház létrehozása Polgárdiban” című projekt mintegy 180 
millió forintból valósulhatott meg, melyből 126 millió forint EU-s támogatásból származott. 
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A 2011-ben megvalósult projekt eredményeként létrejött inkubátorház 7 kezdő mikro és 
kisvállalkozásnak ad helyet. Az inkubátorházban 648,1 m2-es iroda blokk, valamint egy 
906,5 m2-es üzemcsarnok egység került kialakításra. A fentiek alapján a teljes üzemi terü-
let 1 554,6 m2. A 648,1 m2 irodablokkhoz és 906,5 m2 üzemcsarnok tartozik. 
 
1.9.2.3 Szolgáltatások 

 

1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő 
fejlesztési elképzelése 

1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munka-
erő képzettsége, K+F stb.) 

1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
A város lakásállományáról a 1.7.1.9 Életminőség alfejezetben, illetve az 1.10.5 Lakás- és 
helyiséggazdálkodás is szóltunk. 
 
Polgárdi teljes lakásállománya 2015-ben 2343 db volt. A lakásállomány a 10 évvel korábbi 
adathoz képest (2005-ben 1954 db) növekedett, ami 19,9 %-os bővülést jelent. 
A lakásállomány döntően kétszobás (865 db) és háromszobás (842 db) lakásokból áll, A 
146 db egyszobás lakással szemben 490 db lakás négy vagy annál több szobával rendel-
kezik. 
A városban a lakásépítések száma 2005-2010 között jelentősen megnövekedett. Évente 
több tucat lakás épült. Összesen ebben az időszakban 187 db, ebből a legtöbb 2007-ben 
41 db. 2011-2015 között csak 13 db. 
Jól látható, hogy a lakásépítési hullám egybeesik a 2008-as válságot megelőző kedvező 
hitelhez jutási időszakkal, majd a válságot követően jelentősen visszaesett. Ez alapján 
vélelmezhető, hogy a hitellehetőségek is jelentősen generálták az építkezéseket. 
Mindez a népességi adatok szerint egybeesik a lakosságszám növekedésével is. 
 
Ezzel párhuzamosan a KSH adatai szerint 2006-óta Polgárdiban egy lakás sem szűnt 
meg, de a lakott és a nem lakott lakások megoszlása jelentősen változott. A 2001-es nép-
számlálási adatok szerint a városban 36 db nem lakott lakás volt, a 2011-es felmérés sze-
rint a nem lakott lakások száma 129 db-ra növekedett. Vagyis míg 2001-ben a lakások 
1,89 %-ban nem lakott senki, ez az arány 2011-ben 5,84 %-ra emelkedett.  
 
A város lakásállományának legnagyobb részét, kisvárosi jellegéből adódóan, családi há-
zak alkotják. A családi házak mellett több lakótelep, valamint lakótelepszerű lakókörzet 
található a városban. 
 
Az ingatlanpiaci viszonyokat tekintve a kínálati oldal jelentős. A nagyobb hazai online in-
gatlan értékesítési portálok (www.otthonterkep.hu, www.ingatlan.com, www.ingatlannet.hu) 
Polgárdiban 2017 májusában 65 db eladó lakóingatlant kínáltak eladásra. Kiadó ingatlano-
kat nem hirdettek ezeken a felületeken. 
 
Lakóingatlanok esetén Polgárdi településen az elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár 
123.268 forintról 141.750 forintra nőtt, ami 18.482 forintos emelkedést jelent. A lakóingat-
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lanok között 2017 májusában a legmagasabb négyzetméter ár 193.333 forint, a legalacso-
nyabb 83.750 forint, valamint az átlag ár 144.867 forint.  
A lakóingatlanok átlagos mérete 136 m2, átlagáruk 19.623.421 Ft. 
A lakóingatlanok megyei átlagára 202.918,- Ft/m2. A megyében a lakóingatlanok átlagos 
mérete 129 m2, átlagáruk 25.990.405 Ft. 
Fejér megye átlagos értékeivel összevetve Polgárdi Székesfehérvár közelsége és az autó-
pálya miatt kedvezőbb helyzetben van a megye periférikusabb településeinél, de a me-
gyeszékhely vonzereje és az ottani ingatlanpiaci árak jelentősen megemelik a megyei át-
lagárakat, ami miatt Polgárdiban a jó fekvés ellenére relatíve olcsóbban leht lakóingatlant 
vásárolni. 
Polgárdiban a lakástípusok között a családi házak átlagos négyzetméter ára 143.377 fo-
rint, a tégla lakásoké 145.000 forint, a panellakásoké 161.194 forint. 
 
A gazdasági célú ingatlanok áráról sajnos nem állnak rendelkezésre statisztikai adatok. 
Értéküket a piaci viszonyok határozzák meg. 
 
A város jelentős agrár jellege miatt érdemes kitérni a termőföld árára is. Termőföld járási 
átlagára 2016-ban 1.201.000 – 1.400.000,- Ft közötti volt. A „Földet a gazdáknak” program 
2015. őszi meghirdetése hatására a 2016-ban a termőföld-forgalom jelentősen növekedett. 
A székesfehérvári járásban 400%-ot meghaladó mértékben nőtt a forgalom, amely első-
sorban a szántó területeket érintette. 
 
1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és in-

tézményrendszere 

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 
Az önkormányzat költségvetése  
 
Az önkormányzat működésének alapja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatainak el-
végzését, a közszolgáltatások ellátását finanszírozni tudja. A gazdálkodás alapját a költ-
ségvetés jelenti. 
Polgárdi Város Önkormányzata költségvetését pozitív egyenlegű, a stabilitásának fenntar-
tására törekvő gazdálkodás jellemzi.  
 
A gazdálkodást, vagyis a költségvetés tervezését és megvalósítását az elmúlt években 
befolyásolták és módosították azok a központi intézkedések, jogszabályok, amelyek a fe-
ladatellátás rendszerét, illetve a gazdálkodás módját jelentősen átalakították. 
A közoktatási feladatok állami átvételével 2013. január 1-jétől az e célra biztosított és 
egyéb önkormányzati átengedett források jelentős része az önkormányzati költségvetésből 
a központi költségvetésbe került átirányításra. 
 
A költségvetés szerkezetében, az egyes tételek nagyságrendjében az utóbbi évek során 
bekövetkezett jogszabályok és kormányzati intézkedések módosulásokat generáltak. Az 
önkormányzatok egyes feladatait 2013-tól az állam finanszírozza. 
Ennek részeként 2013-ban a város általános iskolája is állami fenntartásba került. 
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A feladatellátásban jelentős változást eredményeztek a közigazgatás átalakulásával kap-
csolatos intézményi változások, melyek járási hivatalok megalakulásával párhuzamosan a 
polgármesteri hivatal létszámának csökkenését eredményezte. 
A gazdálkodást befolyásoló intézkedés volt 2015 márciusától a szociális ellátások szabá-
lyainak és finanszírozásának alapvető megváltozása, amely az 1.8.1.3 alfejezetben részle-
tesen bemutatásra került.  
 
Szintén befolyásolja az önkormányzat gazdálkodását az önkormányzati törvény azon elő-
írása, mely szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Utóbbi 
szabály miatt a költségvetési kiadások és bevételek különbözetét csak belső finanszírozási 
tétellel lehet finanszírozni. 
 
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok kötelező feladatainak ellátásához biztosított 
központi költségvetési támogatást is új alapokra helyezte. A korábbi normatív alapú támo-
gatás helyett bevezetésre került a feladatfinanszírozási rendszere. 
 
Emellett a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján 
Polgárdi adósságállományának 60%-át vállalta át az állam az adósságkonszolidáció kere-
tében. Eszerint 494.414.429,- Ft összeg állami átvállalása történt meg. 
 
A fentiek alapján a gazdálkodás a változásokat követően az alábbiak szerint alakult.  
 
23. táblázat: A költségvetés kiadási és bevételi tételeinek alakulása (2013-2015) 

  2013 2014 2015 

  (Ft) (Ft) (Ft) 

1. Bevételek: 1 026 718 1 018 583 1 061 325 

1.1. Saját bevételek 55 944 51 872 95 491 

1.2. Helyi adók 127 683 153 031 220 984 

1.3. Átengedett központi adók 13 336 15 947 15 935 

1.4. Egyéb sajátos bevételek 2 815 2 705 2 539 

1.5. Normatív támogatások 506 269 390 432 379 453 

1.6 Felhalmozási bevételek 10 948 20 512 0 

1.7. Működésre átvett pénzeszközök 100 117 112 163 84 965 

1.8. Felhalmozási célú támogatások 93 159 89 788 184 443 

1.9. Kölcsönök megtérülése, értékpapírok bevál-
tása 1 924 3 511 830 

1.10. Hitelfelvétel 388 109 639 9 588 

1.11. Pénzmaradvány 103 272 54 498 54 676 

1.12. államháztartáson belüli megelőlegezések 2 516 12 796 12 421 

1.13. Függő bevétel 146 696 1 959 0 

1.14. Intézmény finanszírozás 134 473     

2. Kiadások 961 715 986 181 959 958 

2.1. Működési kiadások:       

2.2. személyi jellegű kifizetések 208 784 244 774 230 561 

2.3. munkaadói járulékok 52 054 60 590 58 301 
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2.4. dologi kiadások 356 578 336 199 289 132 

2.5. pénzbeli jutt. Támogatások 56 317 39 397 19 788 

2.6. speciális célú támogatások 33 559 34 046 37 705 

2.7. intézmény üzemeltetés 272 822 229 831 248 782 

2.8. társulásnak átadott pe 0 40 944 61 045 

2.9. hiteltörlesztések 91 394 152 700 0 

2.10.Fejlesztési kiadások 154 648 29 630 241 529 

2.11.Felújítási kiadások 7 457 46 476 8 101 

2.12. Támogatási kölcsönök 0 1 000 1 000 

2.13. Államháztartáson belüli megelőlegezések 
visszafizetés 0 425 12 796 

 
Forrás: Önkormányzati költségvetési beszámolók 
 
Összességében elmondható, hogy az önkormányzat gazdasági helyzete évről évre nehe-
zebb és egyre nagyobb problémát jelent az intézmények fenntartása és a kötelező felada-
tok ellátása.  
Polgárdi Város Önkormányzatát kiegyensúlyozott, hiány elkerülésére törekvő gazdálkodás 
jellemzi. 2013 és 2015 között a közhatalmi bevételek aránya ugyan nőtt, de ez a költség-
vetési szerkezet megváltozásának köszönhető. A helyi adók jelentik ennek a legnagyobb 
részét, melynek összege 2014-ben 153.031 eFt, 2015-ben pedig 220.984 eFt volt. 
Ennek legnagyobb részét a helyi iparűzési adó jelentette, amelynek befolyt összege az 
elmúlt években folyamatosan növekedett. 
 
24. táblázat: A helyi iparűzési adó bevétel alakulása  (2005-2014) 

Év 
Helyi iparűzési adó 

(eFt) 

2005 68 748 

2006 92 546 

2007 68 787 

2008 51 924 

2009 84 061 

2010 80 268 

2011 98 334 

2012 112 652 

2013 110 829 

2014 135 780 

2015 195 007 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
Az elmúlt években az Önkormányzat sok racionalizálási intézkedést, takarékossági szigorí-
tást valósított meg ahhoz, hogy az intézményei zavartalanul működhessenek, az önkor-
mányzat fizetőképes maradjon és a tervezett feladatokat teljesíteni tudják, továbbá, hogy a 
kitűzött fejlesztési feladatokat, célokat is megvalósítsák. 
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Tekintettel arra, hogy a bevételek – vagyonelem értékesítés nélkül – is meghaladták a be-
vételeket a fenti átalakulások ellenére Polgárdiban a költségvetésben tervezett feladatok 
teljesültek, a folyamatos feladatellátás, az intézmények alapvető működési feltételei bizto-
sítottak voltak. Az önkormányzat működőképességét sikerült fenntartani, a likviditás folya-
matosságát biztosítani. 
 
Vagyongazdálkodás 
 
Az önkormányzat vagyongazdálkodását Polgárdi Önkormányzat Képviselő-testületének  
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 4/2016 (IV.2..) ön-
kormányzati rendelete szabályozza 
Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos helyi politikák, alapelvek és feladatok Polgárdi 
Város Önkormányzata közép- (2012-2017) és hosszú (2012-2022) távú vagyongazdálko-
dási tervében kerültek meghatározásra, melyet 104/2012.(IX.25.) önkormányzati határoza-
tával fogadott el a képviselő-testület. 
Az önkormányzati vagyonrendelet előírja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja szerint vagyonkimutatást kell készíteni és a zárszám-
adásról szóló rendelettel egyidejűleg a képviselő-testület elé kell terjeszteni tájékoztatás 
céljából. 
Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását az alábbi táblázat foglalja össze. 
 
25. táblázat: Az önkormányzati vagyon alakulása (eFt) (2005-2014) 

Év Törzsvagyon Üzleti vagyon Kötvény és hitelállo-
mány 

2005 2 401 607 868 206 70 785 

2006 2 598 450 912 163 192 783 

2007 2 540 007 166 129 777 031 

2008 2 466 376 1 562 023 839 094 

2009 2 341 317 2 214 470 802 766 

2010 2 538 151 4 394 499 802 766 

2011 2 464 443 7 714 263 942 625 

2012 2 464 066 1 075 577 942 625 

2013 2 968 418 589 574 315 925 

2014 2 892 948 584 067 1 000 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
Gazdasági Program 
 
A gazdasági program elkészítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 116. § írja elő az önkormányzatok számára. A gazdasági program a 
képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. 
 
Polgárdi város 2015-2019. évre vonatkozó gazdasági programját 66/2015.(IV.28) önkor-
mányzati határozatával fogadott el a képviselő-testület. 
A program két fő részből áll. az I. rész a vagyongazdálkodás céljait határozza meg, míg a 
II. rész a különböző szintű fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal kapcsolatos 
célkitűzéseket, feladatokat összegzi. 
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1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § 
(1) bekezdésében kötelezően ellátandó feladatként határozza meg a településfejlesztés, 
településrendezés feladatokat.  
A településfejlesztés komplex és sokszereplős folyamat, melyben az önkormányzat egyfe-
lől, mint fejlesztő másrészt, mint a fejlesztési folyamat résztvevői közötti koordinátor jelenik 
meg. 
A Mötv. 42. §-a szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át többek között a 
településfejlesztési eszközök (településfejlesztési koncepció és az integrált településfej-
lesztési stratégia) és a településszerkezeti terv jóváhagyása, illetve a gazdasági program 
elfogadása. 
 
A jogszabályi felhatalmazások alapján a stratégiai jellegű településfejlesztési kérdésekben 
döntési jogkörrel az önkormányzat képviselő-testülete rendelkezik. A képviselő-testület az 
általa elfogadott rendeletek és határozatok révén dönt többek között a településfejlesztési 
koncepció illetve az erre alapozott integrált településfejlesztési stratégia, továbbá a kon-
cepció alapján kidolgozott településrendezési eszközök megállapításáról. 
 
A településfejlesztési tervek megvalósulását segíti, hogy az Mötv. 116. §-a alapján a kép-
viselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési 
tervben rögzíti, mely a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghala-
dó időszakra szólhat. 
 
A tervezett fejlesztések megvalósításának mindig van valamilyen pénzügyi vonzata, ezért 
ki kell emelni, hogy a tervekben foglalt elképzelések éves szintű megjelenítése az önkor-
mányzati költségvetésben történik, melyről a képviselő-testület költségvetési rendeletet 
alkot. 
A testület dönt a fejlesztési célra rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságáról, a forrás-
szerzést lehetővé tevő pályázatok benyújtásáról és ahhoz szükséges önerő biztosításáról, 
a hitel felvételről. 
 
A képviselő-testület döntéseinek előkészítésében fontos szerepet játszanak a képvise-
lő-testület különböző bizottságai.  
A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) szerint Polgárdiban 
jelenleg 4 állandó bizottság működik: a Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi és Vagyonnyilat-
kozatokat kezelő Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Kulturális és 
Közművelődési Bizottság. Emellett lehetőség van eseti bizottságok létrehozására is. 
Településfejlesztési szempontból a Pénzügyi Bizottság szerepe kiemelendő, mivel az 
SzMSz szerint a képviselő-testület elé kizárólag a Pénzügyi Bizottság által nyújthatók be: 

a) a helyi közszolgáltatások fejlesztésével foglalkozó elképzelések, 
b) a vállalkozások támogatásával kapcsolatos elképzelések, 
c) távlati és középtávú fejlesztési programok, 
d) településfejlesztési programok, koncepciók. 

 
Emellett a település városiasodásának segítése érdekében javaslatot tesz plusz pénzfor-
rások bevonására és megteremtésére. 
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A Bizottságnak a költségvetés és a zárszámadás véleményezése kapcsán beleszólása 
van a fejlesztési kiadásokba. A pénzügyi érintettség kapcsán részt vesz a beruházásokkal 
kapcsolatos döntések előkészítésében, megvalósításuk ellenőrzésében.  
 
A városfejlesztéssel összefüggő döntések előkészítése és végrehajtása elsősorban a pol-
gármester, jegyző valamint a polgármesteri hivatal egyes, érintett részlegeinek a feladata.  
A polgármester feladata és hatásköre, hogy lefolytassa a településfejlesztési és a telepü-
lésrendezési eszközök partnerségi egyeztetését, valamint a testület elé terjessze azok, 
illetve a gazdasági program tervezetét, a költségvetési rendelet tervezetét. Ő gondoskodik 
a város önkormányzati költségvetésének végrehajtásáról. 
 
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. §. (1) 
alapján a jegyző településfejlesztést segítő feladata és hatásköre többek között hogy: 

„a) elkészíti a helyi önkormányzat gazdasági programtervezeteit, a költségvetéséről 
szóló koncepciót, majd a költségvetési törvény elfogadása után a költségvetési rende-
let, illetve az ahhoz kapcsolódó, azt megalapozó rendeletek tervezetét;” 
„j) részt vesz az önkormányzatot érintő térségi fejlesztési programok megalapozásá-
ban, véleményezésében, koordinálja a programok végrehajtásának helyi feladatait, in-
formációt szolgáltat azok megvalósításáról;” 

 
A városfejlesztéssel összefüggő döntések előkészítésében és végrehajtásában a Polgárdi 
Polgármesteri Hivatal szakembereinek vannak operatív feladatai. 
 

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység 
Az önkormányzat lehetőségeihez mérten számos közvetlen és közvetett eszközzel igyek-
szik biztosítani a helyi gazdaság fejlődését. A gazdasági szereplők működésének segítése 
munkahelyteremtés és -megőrzés, valamint az adóbevételek növelése és kiszámíthatósá-
ga érdekében is fontos feladat. 
 
Az elmúlt években az önkormányzat csak számos gazdaságfejlesztést célzó tevékenysé-
geket hajtott végre, illetve a jövőbeli elképzelések között is hangsúlyozott szerepet kapnak 
az ez irányú tevékenységek. 
 
Az önkormányzat tevékenységében deklaráltan is megjelenik a gazdaság fejlesztésére 
való törekvés, a vállalkozásokat segítő attitűd. A képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzata e területen a Pénzügyi Bizottság szerepét emeli ki: 
„47. § (1) A képviselő-testület elé kizárólag a Pénzügyi Bizottság által nyújthatók be: 
a) a helyi közszolgáltatások fejlesztésével foglalkozó elképzelések, 
b) a vállalkozások támogatásával kapcsolatos elképzelések,” 

„52. § (1) A Pénzügyi Bizottság 
k) közreműködik a vállalkozás-barát környezet kialakításában, javaslatot tesz az ezt előse-
gítő és szükséges intézkedések megtételére,” 
 
Az elmúlt években az önkormányzat számos gazdaságfejlesztést célzó tevékenységeket 
hajtott végre.  
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A közvetlen gazdaságfejlesztő hatással bíró eszközök elsősorban a beruházásokhoz és a 
vállalkozások hatékony működéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása. Polgárdi ese-
tében közül ki kell emelni a gazdasági fejezetben bemutatott ipari terület kialakítását a volt 
szovjet laktanya területén, vagy az M7 autópálya közelében újabb gazdasági területek kije-
lölését, vagy akár az útfejlesztésekkel az elérhetőség biztosítását. Bár nem az önkormány-
zat valósította meg, de ilyen közvetlen eszköz az inkubátorház kialakítása is. Az elmúlt 
évek útfejlesztései elérhetőség biztosítása,  
 
Az önkormányzat közvetett eszközei például a tudatos és jól felépített városmarketing te-
vékenység (pl. vállalkozások bemutatkozási lehetősége az önkormányzat honlapján), vagy 
a helyi közigazgatás adminisztratív segítségnyújtása, a helyi gazdaság szabályozása (pl. 
építési szabályok, terület használat szabályozása, engedélyezések, stb.), illetve a partner-
ségi együttműködések a gazdasági szereplőkkel. 
 
A gazdaságfejlesztés prioritása Polgárdi város 2015-2019. évre vonatkozó gazdasági 
programjában is kifejezésre került. Szembetűnő, hogy a fejlesztési programokat összefog-
laló II. fejezetében először a helyi iparral és vállalkozásfejlesztéssel, az idegenforgalom-
mal, az azt segítő infrastrukturális háttér fejlesztésének céljai, valamint a munkahelyterem-
tés kap hangsúlyt és csak ezt követi a további településfejlesztési- és üzemeltetési elkép-
zelések rögzítése 
 

1.10.4 Foglalkoztatáspolitika 
Polgárdi város közvetlenül foglalkoztatással, kapcsolatos dokumentumokkal (pl.: foglalkoz-
tatási paktum, közfoglalkoztatási terv stb.) nem rendelkezik. Mivel 2011. január 1-től a 
Munkaügyi Központok koordinálják a közfoglalkoztatást, ezért az önkormányzatok közfog-
lalkoztatási tervkészítési kötelezettsége is megszűnt. 
 
Az önkormányzat foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos céljai szempontjából a hatályos 
gazdasági programot áttekintve megállapítható, hogy az önkormányzat kettős szerepet 
játszik a foglalkoztatáspolitikában.  
Egyrészt a helyi foglalkoztatás érdekében a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítésé-
ben vállal feladatot. Ennek keretében segíti a helyi gazdaság megerősödését az infrastruk-
turális háttér kiépítésével, valamint közvetett koordináló és ösztönző szerepben aktívan 
részt vesz a helyi munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolásában. 
Másrészt a helyi közfeladatok ellátása során, intézményein és a közfoglalkoztatás rend-
szerén keresztül, mint aktív munkaerő-piaci szereplő is jelen van. 
 
Az előbbiekhez kapcsolódva a város foglalkoztatáspolitikájának fontos eleme az ipari terü-
let és a további gazdasági területek fejlesztése, hogy a vállalkozók számára munkahely 
megőrzési és munkahely teremtési lehetőséget biztosítson. 
 
Foglalkoztatóként az Önkormányzat 66 főnek biztosít munkahelyet. Emellett a közfoglal-
koztatásban, mint aktív munkaerő-piaci eszközben rejlő lehetőségeket is intenzíven ki-
használja. 2015-ben az önkormányzat 34 fő közfoglalkoztatottnak adott munkát. A tárgyévi 
költségvetési rendeletében 2016-ra az önkormányzatnál foglalkoztatott  közfoglalkoztatot-
tak éves létszám-előirányzatát 30 főben határozta meg. 
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26. táblázat: Polgárdi Város Önkormányzatának 2015. évi létszámadata és 2016. évi terve 

    

8 órás 
foglalkoztatott 

(fő) 

6 órás foglal-
koztatott 

(fő) 
Közmunkás  

(fő) 
Összesen  

(fő) 
1. Önkormányzat 12   34 46 
2. 2016. évi terv 10   30 40 
3. Polgármesteri Hivatal 23     23 
4. 2016. évi terv 25     25 
5. Óvoda 28     28 
6. 2016. évi terv 28     28 
7. Könyvtár 3     3 
8. 2016. évi terv 3     3 
9. Összesen 66 0 34 100 
10. 2016. évi terv össze-

sen 66   30 96 

Forrás: Önkormányzat adatközlése 

 
27. táblázat: A közfoglalkoztatás adatai Polgárdiban (2008-2014) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Közfoglalkoztatásban 
részt vettek száma 
fő] 

19 50 75 24 100 150 172 

Közfoglalkoztatásra 
fordított összeg [eFt] 12916 9693 21272 12733 10795 14319 43973 

Forrás: Önkormányzat adatközlése 
 
Az önkormányzat minél szélesebb körben igyekszik kihasználni a közfoglalkoztatás továb-
bi lehetőségeit, ezért együttműködik más intézményekkel is. Ez alapján a helyi lakosság 
egy része más közmunkaprogramokban részt vesz. 
28. táblázat: Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma Polgárdiban 

 2013 év  2014 év  2015 év  2016 01-08.hó  

Hosszabb időtartamú közfoglal-
koztatás támogatása (fő) 21  49  32  48  

Országos közfoglalkoztatási 
program támogatása (fő) 18  12  12  17  

Járási startmunka mintaprogram 
támogatása összesen (fő): 2  1  2  0  

-- Mezőgazdaság -  -  -  -  

-- Belvízelvezetés 1  0  0  -  

-- Mezőgazdasági földutak kar-
bantartása -  -  -  -  

-- Bio- és megújuló energiafel-
használás -  -  -  -  
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-- Belterületi közutak karbantartá-
sa -  0  1  -  

-- Illegális hulladéklerakók fel-
számolása 1  0  -  -  

-- Téli és egyéb értékteremtő 
közfoglalkoztatás -  -  -  -  

-- Helyi sajátosságokra épülő 
közfoglalkoztatás -  -  1  0  

-- Egyéb startmunka mintaprog-
ram - - - -  

Mindösszesen (fő): 41  62  46  65  

Közfoglalkoztatási mutató 0,84% 1,26% 0,94% 1,35% 

Ellátásban nem részesülő állás-
keresők száma zárónapon (fő) 212  176  134  126  

Álláskeresési ellátásban részesü-
lő álláskeresők száma zárónapon 
(fő) 

43  46  43  43  

Foglalkoztatás helyettesítő támo-
gatásban részesülő álláskeresők 
száma zárónapon     

74  33  36  35  

Regisztrált álláskeresők száma 
zárónapon (fő) 329  256  214  203  

Nyilvántartott álláskeresők relatív 
mutatója 6,72% 5,22% 4,38% 4,22% 

Közfoglalkoztatási ráta 10,74% 18,46% 18,44% 24,22% 

Munka-vállaló korúak (15-64 év) 
létszáma (fő) 4 897  4 891  4 877  4 811  

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%+ 
 

Forrás: http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu  

 

1.10.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakásokkal és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel 
való gazdálkodást Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és he-
lyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 
szabályozza, illetve az ebben meghatározott esetekben és terjedelemben az önkormány-
zat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 4/2016 (IV.2.) önkormányzati ren-
delet előírásait is figyelembe kell venni. 
 
Az önkormányzat bérlakás állományát az alábbi táblázat foglalja össze: 
 

http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/
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29. táblázat Polgárdi önkormányzati bérlakásainak jellemzői (2016) 

Bérlakások száma kom-
fortfokozat alapján 

Bérlakások száma szoba-
szám alapján 

Bérlakások száma városré-
szenként 

Összkomfortos 5 1 szobás 2 Belváros  3 

Komfortos 2 1,5 szobás 2 Kertváros I. 1 

Félkomfortos 0 2 szobás 3 Kertváros II. 2 

Szükséglakás 1 2,5 szobás 1 Laktanya, TSZ 2 

Komfort nélküli 0 3 szobás 0 Összesen 
8 

Összesen 
8 

3-nál több szobás 0 

 
-ebből szociális bérla-
kás 

3 Összesen 8 

Forrás: Önkormányzat adatközlése 

 
A bérlakások elszórtan helyezkednek el a városban. A bérlakások között a rendelet szociá-
lis bérlakásokat, illetve szakember lakásokat különböztet meg. A bérlakások komfortfoko-
zata szerint az 5 db szakember lakás összkomfortos, 2 db bérlakás komfortos, illetve 1 db 
szükséglakás.   
 
A rendelet előírása szerint az önkormányzati lakásokat elsősorban szociális helyzet alap-
ján (szociális bérlakás) kell hasznosítani. 
A szociális alapon történő bérbeadás mellett biztosítja az Önkormányzat a lakástörvény-
ben az önkormányzatok részére előírt elhelyezési és bérbeadói kötelezettségeket, vala-
mint az önkormányzatnál és költségvetési szervénél, az önkormányzat társulása fenntartá-
sában működő költségvetési szervnél, az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő 
gazdasági társaságoknál és a Polgárdi Rendőrőrsön foglalkoztatott szakemberek (a to-
vábbiakban: szakember lakás) elh jére, de legfeljebb 5 év határozott időre.elyezését is, a 
meghatározott jogviszony fennállása ide 
Amennyiben a megüresedett szakember lakásra a lakásbérleti jogviszony megszűnésétől 
számított 30 napon belül nincs bérbe vételi igény, a lakást elsősorban szociális bérlakás-
ként, amennyiben arra nincs igény, piaci alapon kell bérbe adni. Ebben az esetben a hatá-
rozott idejű bérleti szerződés időtartama legfeljebb 1 év. 
Piaci alapon történő lakásbérbeadás esetén a bérbeadó pályázati kiírást tesz közzé, 
amelyre a pályázók megadott tartalommal ajánlatot tehetnek. 
 
30.táblázat A lakbér mértéke az önkormányzati bérlakások esetében Polgárdiban (2016) 

Komfortfokozat  szociális bérlakások piaci alapon bérbe 
adott lakások  

szakember lakások  

Összkomfortos 300,- Ft/m2/hó 700,- Ft/m2/hó 300,- Ft/m2/hó 

Komfortos 260,- Ft/m2/hó 400,- Ft/m2/hó 200,- Ft/m2/hó 

Félkomfortos 130,- Ft/m2/hó 350,- Ft/m2/hó 150,- Ft/m2/hó 

Komfort nélküli 100,- Ft/m2/hó 300,- Ft/m2/hó 100,- Ft/m2/hó 

Forrás: Önkormányzat adatközlése 
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A fenti lakbérek mérsékléséről az önkormányzat rendelkezhet. 
Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiséget – kötelező elhelyezési feladat kivételével – 
nyílt, vagy zártkörű versenytárgyalás útján kell bérbe adni az önkormányzati vagyonrende-
letben meghatározott szabályok figyelembe vételével határozott időre szóló bérleti szerző-
déssel legfeljebb 5 év időtartamra. 
A lakások és helyiségek elidegenítése a szintén a rendeletben szabályozott módon történ-
het, amennyiben a Képviselő-testület külön határozattal eladásra kijelöli azokat. 

1.10.6 Intézményfenntartás 
Polgárdi Város Önkormányzata az Mötv. 13. §-ában meghatározott helyben biztosítható 
feladatok ellátásáról részben az önállóan fenntartott költségvetési szervek, részben pedig 
önkormányzati társulás keretében fenntartott költségvetési szervek útján gondoskodik. 
Emellett egyes feladatok esetében az ellátásról külső szolgáltatókkal, partnerekkel kötött 
szerződések megállapodások keretében gondoskodik.  
Az Önkormányzat önálló költségvetési szervként 3 db intézményt tart fenn. 
  
31.táblázat: Polgárdi Város Önkormányzata által fenntartott önálló költségvetési szervek (2016) 

  Név Székhely 

1. Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 8154 Polgárdi, Kossuth utca 143. 

2. Városi Könyvtár 8154 Polgárdi, Kossuth utca 128. 

3. Polgárdi Polgármesteri Hivatal 8154 Polgárdi, Batthyány utca 132. 

Forrás: Önkormányzat adatközlése 
 
Az Önkormányzat az önálló költségvetési szervként működő intézmények mellett önként 
vállalt feladataihoz kapcsolódóan további intézményeket is fenntart, illetve biztosítja műkö-
dését. 
Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását családi napközi keretében biztosítja 
az önkormányzat által fenntartott Peti-Panni Családi Napközi I. és Peti Panni Családi Nap-
közi II. működtetésével. 
Emellett az egészségügyi alapellátás működéséhez biztosítja az Egészségügyi Központot, 
valamint a köztestületi tűzoltóság működtetéséhez szükséges létesítményt. 
 
Emellett az önkormányzat a Polgárdi Térségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntar-
tó Társulás keretében, a Társulás által fenntartott Polgárdi Város Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálata elnevezésű költségvetési szerv útján biztosítja a gyermekjóléti szol-
gáltatást. 
A szociális alapellátási feladatokat a – szintén a Társulás által fenntartott - Polgárdi Gon-
dozási Központ útján biztosítják. 
 
A hulladékgazdálkodásról a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás útján gondoskodnak. 
 
Az 1.1.2 alfejezetben jeleztük, hogy 2014. december 31-ig Polgárdi és Nádasdladány tele-
pülések közös önkormányzati hivatalt tartottak fenn. 
A Polgárdi Polgármesteri Hivatal a hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyek, valamint az 
önkormányzat munkaszervezeti feladatainak ellátása mellett a fent nevesített két önkor-
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mányzati társulás munkaszervezeti feladatait, illetve a társulások költségvetése végrehaj-
tásával és gazdálkodásával kapcsolatos feladatait is ellátja. 
A polgármesteri hivatal látja el mindezeken túl a vonatkozó jogszabályokban meghatáro-
zott működtetési, és gazdálkodási feladatokat a Polgárdi város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat működéséhez kapcsolódóan is. 
 
Az 1.8.1.1 fejezetben jeleztük, hogy az általános iskola 2013. január 1-jétől állami fenntar-
tásba került. Fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) - Székesfehér-
vári Tankerülete. Az iskola működtetési költségeit valamint az iskolai gyermekélelmezés 
költségeit az önkormányzat költségvetéséből fedezi. 
 
Az intézmények fenntartása jelentős költségterheket jelent az önkormányzat számára. An-
nak érdekében, hogy az intézmények üzemeltetése költséghatékony módon történjen, az 
önkormányzat folyamatosan és tervezetten végzi a szükséges fejlesztéseket felújításokat, 
illetve energetikai célú fejlesztéseket hajt végre. A megvalósult fejlesztések a további alfe-
jezetekben az intézmények bemutatásánál szerepelnek. 
 

1.10.7 Energiagazdálkodás 
Az energiagazdálkodás területén az önkormányzat külön koncepcióval, fejlesztési doku-
mentummal nem rendelkezik, azonban a hatályos gazdasági programjában célul tűzi az 
energia ellátás korszerűsítését, az energiaracionalizálást. A településfejlesztési célok kö-
zött szerepel az intézmények energiaellátásának megújuló energiaforrásokkal történő biz-
tosítása. 
Emellett Polgárdi Város Önkormányzata képviselő-testülete a 167/2015. (X.26.) határoza-
tával fogadta el a Polgárdi Város Fenntarthatósági terve c. dokumentumot, melyben töb-
bek között az energiagazdálkodásra vonatkozó feladatok is megfogalmazásra kerültek. 
Ebben többek között szerepel a közvilágítás energiatakarékos megújítására, a külterülete-
ken is a gázellátás fejlesztésére, továbbá az alternatív energiaforrások arányának bővíté-
se, sőt a kapcsolódó szemléletformálás is. 
 
Megállapítható, hogy az önkormányzat már az elmúlt években is folyamatosan törekedett a 
racionális energiagazdálkodásra, a megújuló energiaforrások hasznosítási arányának nö-
velésére. Több olyan lépés is megemlíthető, amelyek a hatékonyabb energiafelhasználást 
támogatják. Másrészt a város az elmúlt időszakban számos energetikai megújítást hajtott 
végre az intézményeiben. 
2014-2015-ben valósította meg 37.369.214,- F Európai Uniós támogatás felhasználásával 
az önkormányzat a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” c. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0337 
azonosítószámú projektjét, amely az önkormányzati épületek energiatakarékosságának, 
megújuló energiafelhasználásának fokozására irányult. 
A projekt megvalósításával az önkormányzati középületek villamos energia igényének egy 
részét kiváltotta a kiépítésre kerülő megújuló energiaforrás hasznosító berendezés. A ház-
tartási méretű napelemes kiserőműveket az alábbi közintézményeken helyezték el: Széc-
henyi István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, Széchenyi István 
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola III. sz. épület, Orvosi Rendelő. 
Emellett az Önkormányzat a KDOP-3.1.1/C-09-2009-0002 azonosító számú "Polgármeste-
ri Hivatal épületének átalakítása, bővítése és a sportpályát kiszolgáló épület korszerűsítése 



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

email: iroda.albaexpert@gmail.com 
80 

 

energiaracionalizálás és szolgáltatási színvonal növelése érdekében" című pályázatával 
99.449.067 Ft támogatást nyert. 
Ennek keretében többek között megvalósulhatott a polgármesteri hivatal épületének átala-
kítása felújítása és bővítése. Ezen belül energia-racionalizálást szolgáló fejlesztések is 
megvalósultak: külső nyílászáró cserék, homlokzati szigetelések, a fűtésrendszerhez új 
kazán beállítása. Továbbá megvalósult az épület akadálymentesítése is. 
 
1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások 
Hagyományosan a településüzemeltetési feladatok körébe szokták sorolni tágabb érte-
lemben mindazokat az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat, közszolgáltatási és 
infrastrukturális ellátási feladatokat, amelyek a településen élő lakosság, vállalkozások, 
intézmények közszolgáltatásokhoz, komfortérzethez kapcsolódó igényeinek kielégítésé-
hez, illetve az élhető, fenntartható települési környezet megteremtéséhez és fenntartásá-
hoz szükséges. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) azon-
ban már elválasztja ezeket a szolgáltatásokat és a településüzemeltetési tevékenységet. 
Az Mötv. 13. § (1) bekezdésében felsorolt, 21 kiemelt helyi közügy, valamint helyben bizto-
sítható közfeladat között 2. pontban nevesíti a településüzemeltetési feladatokat, melyek a 
következők: köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek par-
kolásának biztosítása 
 
A településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok egy részét az Önkormányzat az általa 
létrehozott Polgárdi Városgondnokság Kft. révén végzi el.  Egyes szolgáltatásokat külső 
partnerek bevonásával biztosít. 
 
• köztemetők kialakítása és fenntartása, 
Tekintettel arra, hogy Polgárdiban a temetők egyházi tulajdonban vannak, a város Önkor-
mányzata a köztemető fenntartásáról a temetők tulajdonosával kötött együttműködési 
megállapodás útján gondoskodik 
Szociális temetés esetére a temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2001. (II. 13.) önkor-
mányzati rendelet szerint a Református Egyház és a Római Katolikus Egyházközség tulaj-
donában lévő temetők kijelölt parcelláit lehet igénybe venni. 
 
• közvilágítás,  
A város villany és közvilágítás ellátását az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. bizto-
sítja.  
 
• kéményseprő ‐ipari szolgáltatás, 
Az Önkormányzat a kéményseprő ‐ipari szolgáltatást a Fejér Me  Kéményseprő és 
Tüzeléstechnikai Zrt. (Kémény Zrt.) szolgáltatása útján biztosítja. 
 
• a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
A feladatot a Polgárdi Városgondnokság Kft. látja el. 
 
• közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 
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A feladatot a Polgárdi Városgondnokság Kft. látja el. 
 
• gépjárművek parkolásának biztosítása 
A városban díjköteles parkolók nincsenek. A parkolóhelyek kialakítását és fenntartását 
részben az Önkormányzat, részben az érintett ingatlan tulajdonosok, üzemeltetők végzik. 
 
1.12 A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1 Természeti adottságok 
 
Polgárdi területe földrajzilag az Alföldön, mint nagytájon belül a Mezőföld középtájhoz, to-
vább szűkítve a Sárrét és a Káloz–Igari-löszhátak kistájakhoz tartozik.  
A két kistáj közötti határvonalat közelítőleg az M7 autópálya nyomvonala jelenti, így a vá-
ros északi része (egyben belterülete) még a Sárréthez, míg déli fele pedig a Káloz–Igari-
löszhátak területének része. 
 
5. térkép: Polgárdi területét érintő földrajzi kistájak  

 
Forrás: Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 

 
A Sárrét a Bakony hegységtől DK-re fekvő a Sár folyása mentén elterülő, egykor mocsaras 
kistáj.  
Földtani szempontból  a Sárrét a jelenlegi formáját a plesztocén időszakban kezdődő süly-
lyedés határozta meg. A medencealjzat fő kőzetei a Velencei-hegységből ismert karbon 
gránit, valamint különböző paleozoos metamorf képződmények. A kistáj medencéje két, 
egymással párhuzamos ÉNy-DK-i irányú vető mentén szakaszosan süllyedt be.  
A pleisztocén végén, esetleg az óholocénba is átnyúlva a poligenetikus medence középső 
és K-i része süllyedt erősebben. A késő pleisztocénban bekövetkezett tektonikus lezökke-
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nés hatására kialakult medencébe a környező hegységekből dolomittörmelék, helyenként 
agyag került ide. Erre rakódott a patakok által szállított folyóvízi kavics- és homoktakaró. A 
holocén elején kialakult tóban nagy mennyiségű mésziszap rakódott le. A folyamatos süly-
lyedés miatt az újholocénra a Sárrét egykori tómedencéje teljesen elláposodott, megindult 
a tőzegképződés.  
Az alaphegység felszíni kibúvásai több helyen is megfigyelhetők, pl. Kőszárhegynél és 
Polgárdinál devon-karbon kristályos mészkőből, homokkőből álló sasbércek találhatók.  
Káloz–Igari-löszhátak területe földtanilag pliocénkorú agyagos, homokos tengeri üledék, 
pannon tábla rög. Az eredetileg élénkebb domborzatú felszínre homokos lösztakaró került 
a jégkorszak végén, melynek vastagsága több helyen a 10 métert is meghaladja. A löszös 
tájat a felszínformáló erők a jelenkorban is folyamatosan alakítják. A felszíni vizek könnyen 
mélyebb árkot hoznak létre, a vízfolyások mellet néhol folyami homoksávok is megjelen-
nek. A lösz laza szerkezetének köszönhetően hiányosabb növényzetű területeken a fel-
színt a szelek és a nagy intenzitású, heves esőzések is könnyen károsítják. 
 
Domborzat és talajviszonyok 
 
Domborzatilag a Sárrét 103 és 222 m közötti tszf-i magasságú, központi része (Sárréti-
medence) medencesíkság, D-i része enyhén hullámos, tektonikusan preformált völgyekkel 
szabdalt, domblábi helyzetű hátak sorozata. Geomorfológiailag lépcsős szerkezetű. 
A domborzat érdekes elemei a síkságból kiemelkedő kisebb hegyek. Füle község területén 
a Kő-hegy, illetve Polgárdi, Kőszárhegy és Szabadbattyán települések között a Somlyó-
hegy és a Szár-hegy által alkotott vonulat. Legmagasabb pontja 228 m. A vonulat hossza 
2,5 km, szélessége 150-500 m. A Szár-hegy uralkodó kőzete devon kristályos mészkő 
(Polgárdi Mészkő Formáció) 
A Káloz–Igari-löszhátak egyenetlen síkság, mely ÉNy-DK-i csapású DK felé lejtő völgyközi 
hátak sorozatából és az őket tagoló, ugyanilyen irányú völgyekből, valamint szárazvöl-
gyekből áll. A kistáj 105-172 m tszf-i magasságú. Területe néhol meredek, néhol enyhébb 
lejtőkkel tart a Sárvíz, illetve a Sió völgye felé. 
 
A kistájaknak megfelelően Polgárdi domborzata is tagolt, változatos terepviszonyok jellem-
zik. A város tengerszint feletti magassága átlagosan 151 m. A belterület egységesen D-i 
irányba lejt, a város területén a szintkülönbség kb. 38 m. 
 
Talajtani adottságok alapján, Polgárdi területén a réti csernozjom a domináns talaj típus. 
A Sárrét talajtakarója összesen 10 talajtípusból tevődik össze. Ezen belül a kistáj legna-
gyobb kiterjedésű talajtípusát a Nádasdladány és Polgárdi vonaláig terjedő harmadidősza-
ki üledékeken, attól K-re pedig löszös üledékeken képződött réti csernozjom talajok (41%) 
képviselik, melyek 80%-ban mezőgazdaságilag hasznosítottak, a fennmaradó területüket a 
települések foglalják el. 
A Káloz–Igari-löszhátak területén csernozjom, mészlepedékes csernozjom (összesen 80% 
körüli) és réti csernozjom (közel 10%,) talajok a meghatározóak. Kisebb területeken réti 
talajok, szikes talajok és lejtőhordalék talajok is megjelennek, valamint az erodált területe-
ken humuszkarbonát talajokat is találunk. Ezek a jó vízellátású, melyrétegű talajok a me-
zőgazdaság számára rendkívül jók, földminőségi értékük kimagasló, melynek köszönhető-
en a kistáj egyike a legnagyobb átlagos termékenységű kistájaknak. 
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Forrás: http://www.holvan.hu/link/cim/Polg%C3%A1rdi  

 
Éghajlat 

A két kistáj területe mérsékelten meleg, száraz éghajlatú. 
 
Éves napfénytartam 
A Sárrét területén az évi napsütés 1980 óra körüli. Nyáron 800 óra alatti, télen 185 óra 
körüli a napfénytartalom. 
Az évi középhőmérséklet ÉK-en 10,2-10,4 oC, máshol 9,8-10,2 oC, a nyári félévi 17 oC  
körüli. 
Évente 194-198 napon át (ápr. 2-6. és okt. 18-20. között) a napi középhőmérséklet megha-
ladja a 10oC-ot.  A fagymentes időszak hossza D-en és Ny-on 205 nap (ápr. 6-7. és okt 30. 
között). A nyári abszolút hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga 34,0 oC körüli, a téli ab-
szolút minimumoké -16 oC. 
 
A Káloz–Igari-löszhátak területét a csekély borultság mellett általában derült, napsütéses 
időjaras jellemzi. Az évi napsütéses órák száma 2000, a nyári 800, a téli 200 körüli. A bo-
rult napok száma 80-90 körül mozog. 
Az évi középhőmérséklet 10,0-10,1 oC, a júliusi középhőmérséklet eléri a 21-21,5 oC-ot, 
míg tele enyhe, a januári középhőmérséklet általában -1,5 oC körül alakul. Az éves hőin-
gadozás azonban jelentős, a hőmérséklet nyáron gyakran 33-34 oC körüli, télen pedig -15-
16 oC-ra is süllyedhet. A területen az évi fagymentes napok száma 194-195 koruli, 
 
Csapadék 
A Sárrét területén a csapadék évi összege sokévi átlagban 530-560 mm, de É-on az 530 
mm-t sem éri el. A vegetációs időszakban 310-330 mm, É-on kevéssel 310 mm alatti eső 
várható. A legtöbb, 24 óra alatt lehullott eső 79 mm volt (Füle). Hótakarós nap a téli félév-
ben 32-34 körüli várható, 20 cm átlagos maximális vastagsággal. 
Az ariditási index 1,26-1,30, É-on 1,33 körüli.  
A Káloz–Igari-löszhátak területe a Dunántúli-középhegység szél- és csapadékárnyéka el-
lenére az évi csapadékösszeg általában mégis eléri a 600 mm-t, melyből 340-360 mm a 
tenyészidőszakban hullik. A kistájon az egy nap alatt hullott legnagyobb csapadékot a  
Kislángon mérték (84 mm). 
 

http://www.holvan.hu/link/cim/Polg%C3%A1rdi
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Szél 

A Sárrét esetében az uralkodó szélirány az É-Ény-i, második helyen a DK-i áll. Az átlagos 
szélsebesség 2,5-3 m/s, a dombhátakon kevéssel meghaladja a 3 m/s-ot. 

A Káloz–Igari-löszhátak területén a leggyakoribb szélirány szintén északi és észak-nyugati. 
 
Vízrajz 
A Mezőföld területén állandó vagy időszakos vízfolyás kevés található. Polgárdi vízrajzi 
helyzetét meghatározza a pleisztocén időszak után kialakult felszín. A jelentős természe-
tes felszíni vízfolyások elkerülik. Vízrajzilag meghatározó eleme a Cinca-Csíkgát (Cinca-
patak), valamint a kapcsolódó belvízcsatornák. Kezelője a Cinca Térségi Vízi Társulat. 
 
A Cinca-Csíkgát a Sió bal oldali mellékvize Fejér megyében, a Balatonfő és környéke vizeit 
gyűjti össze a Balatontól keletre. 
A Cinca-Csíkgát a Sárrét kistájon, Jenő község közelében ered. Polgárdi területét a patak 
33+291 – 35+167 km szelvények között érinti. 
A patak a város belterületén ÉNY-DK-irányban halad keresztül Felső folyásán követi a 
Dunántúl völgyeinek tipikus irányát: dél-délkelet felé folyik. Polgárdi déli oldalán nyugatias 
irányba fordul és meanderezni kezd keresztezve a Káloz–Igari-löszhátak északi területét.  
 
Az állóvizek között a 1,5 ha területű horgásztó érdemel említést, amelynek vízutánpótlását 
szintén a Cinca-Csíkgát biztosítja. 
 
6. térkép: Polgárdi és környékének vízrajza 

 
Forrás: Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) 
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Növényzet 
 
A város és térsége növényföldrajzi értelemben a Mezőföldi flóratarományba (Colocense) 
tartozik. 
A Sárrét flórája és vegetációja alapján egyaránt átmeneti jelleget mutató, középhegység-
peremi potenciális erdőssztyepp-terület, mélyebb fekvésű részein lápi- és mocsári vegetá-
cióval. A ma nagyrészt jelentősen degradált, ill. főleg mezőgazdasági területként hasznosí-
tott tájban, a természetközeli vegetáció elszigetelt foltokban maradt fenn. Klímazonális 
vegetációtípusa a tatárjuharos-lösztölgyes, ill. más hegylábi- és dombvidéki elegyes töl-
gyesek, melyek ma fragmentális állományok vagy az erdőgazdálkodás során átalakított, 
eljellegtelenedett (pl. Nádasdladány, Füle) erdők. Fajgazdag erdőssztyepp-flóra elsősor-
ban – az évszázadok óta legfeljebb extenzíven hasznosított (legeltetés, üdébb völgytalpa-
kon kaszálás) – löszvölgyekben maradt fenn. A löszpusztagyepek számos típusa (pusztai 
csenkesz – Festuca rupicola, pusztai és csinos árvalányhaj – Stipa pennata, S. 
pulcherrima), a félszáraz gyepek és a sztyeppcserjések őrzik a pannon és kontinentális 
sztyeppterületek fajainak zömét (szennyes ínfű – Ajuga laxmannii, csuklyás ibolya – Viola 
ambigua, sugaras zsoltina – Serratula radiata, kései pitypang – Taraxacum serotinum, 
pusztai meténg – Vinca herbacea, leánykökörcsin – Pulsatilla grandis, budai imola – 
Centaurea sadleriana, cseplesz meggy – Prunus fruticosa, törpemandula – P. tenella, gór 
habszegfű – Silene bupleuroides, változó gurgolya – Seseli varium, csajkavirág – 
Oxytropis pilosa, harasztos káposzta – Brassica elongata, erdei szellőrózsa – Anemone 
sylvestris, taréjos búzafű – Agropyron pectiniforme, macskahere – Phlomis tuberosa). A 
kistáj paleozoós kőzetek alkotta kiemelkedésein (főleg a Szár-hegy devon mészkő plató-
ján) különlegesség a középhegységi szubmediterrán sziklagyep-fajok (deres csenkesz – 
Festuca pallens, ezüstaszott – Paronychia cephalotes, szirtőr – Hornungia petraea, borzas 
szulák – Convolvulus cantabrica, sziklai üröm – Artemisia alba), ill. a mészkedvelő-tölgyes 
szigetszerű megjelenése. Növényföldrajzilag jelentősek a mélyebb fekvésű – lecsapolt, 
elgyomosodott, tőzegbányászat áldozatául esett – részek fennmaradt láprétfoltjai (fátyolos 
nőszirom – Iris spuria, lápi nyúlfarkfű – Sesleria uliginosa) és fragmentális szikesei (sziki 
őszirózsa – Aster tripolium subsp. pannonicus, sziki útifű – Plantago maritima) is. 
Gyakori élőhelyek: OC, P2b, L2a, RC, OB, B1a; közepesen gyakori élőhelyek: H5a, H4, 
E1, BA, P2a, RB; ritka élőhelyek: A3a, B5, D2, D34, I1, J1a, M2, M6, L1, G2, H3a, K1a, 
P45.  
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60; özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 3, 
selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, akác (Robinia 
pseudoacacia) 4, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, aranyvessző-fajok (Solidago 
spp.) 5. (Forrás: http://www.novenyzetiterkep.hu: BAUER Norbert, CSOMÓS Ágnes) 
A Káloz–Igari löszhátak tájegység az erdőssztyepp-zóna része, a löszplató nagy része 
potenciálisan erdős terület; azonban legnagyobb részét ma művelt területek, főként nagy-
táblás szántóföldek borítják. A természetes és természetközeli növényzet fragmentált (át-
lagosan néhány hektáros) foltokban maradt fenn, lösz-sztyepprétek, mocsarak, mocsárré-
tek képviselik. Értékesebb, regenerációra képes vegetáció főként a Bozót-patak völgyé-
ben, az abból kiágazó löszvölgyekben, valamint a tájegység déli részén, a Sió-völgyébe 
torkolló völgyrendszerekben él. A fásszárú vegetáció leggyakrabban akácos ültetvények-
ből áll, de fennmaradtak a tájra egykor jellemző lösztölgyes erdők kicsiny foltjai, valamint 
az ártéri ligeterdők, a mocsárerdők, a patakmenti füzesek és a fűzlápok fragmentumai is. 
Elterjedtek, és jelenleg is terjednek a galagonyás és kökényes cserjések. 
A száraz löszpusztagyepek állományai fajgazdagok, a jellegzetes elemek jelen vannak 
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http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/110
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(kései pitypang – Taraxacum serotinum, magyar kutyatej – Euphorbia glareosa). A félsz-
áraz löszgyepekben további sztyepprét-fajok élnek (sugaras zsoltina – Serratula radiata, 
borzas peremizs – Inula hirta), és erdőssztyepp-elemekben is gazdagok (erdei szellőrózsa 
– Anemone sylvestris, tarka sáfrány – Crocus reticulatus). A kistáj délnyugati része felé 
erősödik a flóra kollin-montán jellege, az erdei fajok aránya megemelkedik (pl. fekete 
zászpa – Veratrum nigrum, erdei borkóró – Thalictrum aquilegiifolium, magyar zergevirág – 
Doronicum hungaricum, bogláros szellőrózsa – Anemone ranunculoides, törpe keltike – 
Corydalis pumila), melyek unikális lösztölgyes-fragmentumokban élnek. Az erdők peremén 
további erdőssztyepp-fajok figyelhetők meg (macskahere – Phlomis tuberosa, nagyezerjó-
fű – Dictamnus albus, törpemandula – Prunus tenella). A völgyalji mocsarakat nádasok, 
kisebb arányban gyékényesek, tavikákások, illetve magassásrétek képviselik. A mocsárré-
tek közepesen fajgazdagok, jellemző bennük a szürke aszat (Cirsium canum). 
Gyakori élőhelyek: RC, B1a, D34, E1, H5a; közepesen gyakori élőhelyek: OB, RB, OC, 
BA, P2a, P2b, B5, J6; ritka élőhelyek: OA, RA, M2, H4, B3, J3, A1, A23, J1a, J2, B2, L2x. 
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bál-
ványfa (Ailanthus altissima) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, amerikai kőris (Fraxinus 
pennsylvanica) 1, amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 1, japánkeserűfű-fajok 
(Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. 
(Forrás: http://www.novenyzetiterkep.hu: HORVÁTH András) 
 
Állatvilág 
A Mezőföld állatvilága a Pannonicum (Alföld) faunakörzeten belül az Eupannonicum 
(Nagyalföld) faunajárás része.  
A Sárrét állatvilágát gazdag kétéltűfauna jellemzi, rovarvilága kevéssé kutatott. 
Fejér megye állatvilága a növényvilágához hasonlóan rendkívül változatos a mai átalakult 
élőhelyek mellett is. Mint az ország területének nagy részén itt is az ismeretek jobbára a 
gerinces állatvilág szintjén nevezhetők közel teljesnek.  
A legjobban vizsgált és legismertebb gerinces csoport a madarak. A megye változatos 
élőhelyei a legkülönbözőbb fajok számára adnak lehetőséget a szaporodásra, táplálkozás-
ra. A természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű fajok néhány kivételtől eltekintve 
mind előfordulnak a megyében.  
A város térségében is jellemzőek a Magyarországon elterjedt apróvadak (nyúl, fácán) va-
lamint a nagyvadak között az őz, róka. Rágcsálói a mezei nyúl, ürge, hörcsög, egérfélék, 
valamint hozzájuk kapcsolódóan a kistermetű ragadozók. 
 
1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet 
1.12.2.1 tájtörténeti vizsgálat 
A település tájkarakterét a síkvidéki és domborzati adottságok változatossága határozza 
meg, amelyen az emberi beavatkozások nyoma is megtalálható. 
Az elmúlt századokban az ember által használt területek fokozatosan növekedtek. 
A település nagy része mezőgazdasági művelésű terület, szántó. Az erdőterületek aránya 
igen alacsony. 
 
1.12.2.2 tájhasználat értékelése 
Polgárdi területe földrajzilag az Alföldön, mint nagytájon belül a Mezőföld középtájhoz, to-
vább szűkítve a Sárrét és a Káloz–Igari-löszhátak kistájakhoz tartozik.  
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A két kistáj közötti határvonalat közelítőleg az M7 autópálya nyomvonala jelenti, így a vá-
ros északi része (egyben belterülete) még a Sárréthez, míg déli fele pedig a Káloz–Igari-
löszhátak területének része. 
A Sárrét a Bakony hegységtől DK-re fekvő a Sár folyása mentén elterülő, egykor mocsaras 
kistáj.  
A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak ter-
mészetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adott-
ságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi 
tájértékek fennmaradásáról. 
A külterületek nagy részére jellemző, hogy intenzív mezőgazdasági művelés alatt állnak. A 
nagy szántóföldi táblák között nagyon kevés fasor, erdősáv található, s ennek több hátrá-
nyos következménye is van. A szél sebességét a fasorok jelentősen csökkenteni tudnák, s 
ezzel a talajnak a szél általi elhordását (defláció) jelentősen mérsékelni lehetne. A problé-
ma különösen a téli, kora tavaszi időszakban jelentkezik, mikor a szántóföldek még nin-
csenek növényzettel borítva. A fasorok ökológiai szerepe is rendkívül nagy: ezeken az 
ökológiai folyosókon keresztül lehet biztosítani a vadon élő állat- és növényvilág vándorlá-
sát a kultúrterületek között, és ezzel biztosítani, hogy a természetes élővilágban ne követ-
kezzen be az elzártság miatt a genetikai állomány leromlása. A fasorok, erdősávok biztosí-
tanak megfelelő életteret az énekesmadaraknak is, melyek a kártevők irtásában jelentős 
szerepet játszanak. Jelentős erdőtag a nyilvántartás szerint a település északi részén, az 
M7 úttól délre pedig erdőtagként nyilvántartott fasorok találhatók. 
 
1.12.3 Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület nincs a településen.  

 
1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre terve-

zett terület, érték, emlék 
Nemzetközi természetvédelmi oltalom (Natura2000, UNESCO) alatt álló területek Polgárdi 
területén nincsenek. 
Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen nem lettek kijelölve. 
Polgárdiban az önkormányzat által helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánított 
területek nincsenek. 
 
1.12.3.3 Ökológiai hálózat 
A Nemzeti Ökológiai Hálózat hálózat funkcionális elemei (magterületet, puffer övezet, öko-
lógiai folyosó) közül az alábbiak megtalálhatók a település területén.   
Polgárdi esetében az M7 autópálya nyomvonalától D-re a Cinca-Csíkgát patak mentén 
magterületet, valamint ökológiai folyosó került lehatárolásra. 
 
Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideá-
lis nagyság esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközössé-
geknek az élőhelyei és genetikai rezervátumai. 
 
A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-nagyobb 
megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai 
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folyosók biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhely komplexumokat kötik össze, egyben biz-
tosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között. 
 
7. térkép: Polgárdi nemzeti ökológiai hálózati elemei 

 
Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 

 
1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
Tájhasználati konfliktus a területen lényegében nincs, a jelentősebb illegális hulladéklera-
kók felszámolásra kerültek, rekultivációval tájba illesztésük megtörtént. A rekultiválandó 
területek között a bánya területére a bányatulajdonosnak kötelezettsége van, a bányászat 
befejezésével, illetve a munkálatok folyamán a rekultivációt fokozatosan végzik. 
 
1.13 Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 
A város zöldfelületi rendszerét a zöldterületek (közparkok, közkertek), erdőterületek és az 
egyéb övezetek zöldfelületei alkotják. Polgárdi belterületéhez (475 ha) viszonyítva a belte-
rületi zöld terület (2,8 ha) aránya (0,6%) alacsonynak mondható. A településen két közpark 
található, valamint a Könyves Kálmán utcán találhatunk egy kettős fasort, mely tulajdon-
képpen a település egyetlen fasora. Megállapíthatjuk, hogy a város belterületének jelentős 
része alacsony beépítettségű – családi házas – lakóterület, amely jellegéből adódóan na-
gyobb zöldterületi arányt képvisel.  

 
1.13.1.1 Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert 

meghatározó elemek 
A belterületi részek Polgárdiban túlnyomórészt falusias illetve kertvárosi jellegűek. A város 
régebbi részei (Kossuth utca, Dózsa György utca környéke) a hagyományos paraszti gaz-
dálkodás és életmód jegyében épültek, ezeken a területeken több régi parasztház is áll 
még. A város egyéb részein modern családi házak jelenléte jellemző. A Munkácsi-, Fáy- és 
ún. "TSz"-lakótelepek jelentenek ez alól kivételt, a szépen parkosított lakótelepek kétszin-
tes lakóházaival. 
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A belterületen örvendetesen sok a zöldterület. A Városháza előtt igényesen kialakított park 
létesült, itt került felállításra Batthyány Lajos szobra is. A Batthyány-liget a Cinca mentén a 
711. sz. út és a Deák Ferenc utca közötti területen jött létre, emellett említést érdemel a 
Május 1. utca teljes hosszában kialakított park is. A Városházánál található park után a 
Batthyány-liget a város leginkább gondozott parkja, itt sétány, padok, szabadtéri színpad 
található, valamint a Batthyány-emlékmű. A többi zöldterületen a kaszáláson kívül más 
tevékenység nem történik, néhol azonban (mint pl. a Május 1. utcában is) a lakók padokat, 
tűzrakóhelyet létesítettek, s a park a közösségi élet színtere is lett. 
A város külterületeit borító erdők (89,8 ha) és rétek (86,3 ha) csak kis területi arányt képvi-
selnek. A mezőgazdasági művelés alá eső területek közül a szőlők (26,4 ha), gyümölcsö-
sök (6,7 ha), valamint a szántók (3056 ha) tesznek ki nagyobb területet. 
A külterületek nagy részére jellemző, hogy intenzív mezőgazdasági művelés alatt állnak. 

 
1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése 
A városban magas a zöldfelületek aránya. 
A kedvező adottságokból kiindulva Polgárdi város környezeti jövőképét elsősorban a zöld-
felületek, parkok állapotának megőrzése és fejlesztése, valamint a természeti területek 
állapotának fenntartása, javítása határozza meg. 
A természetes zöldfelületek közül különösen az erdőterületek, vízfolyás melletti gyep-rét 
felületek és mocsaras területek, valamint vízfolyások, vízfelületek védelmét biztosították, a 
jelenlegi állapotukban való megőrzés elsődleges feladat. 
 
1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 
A város belterületi részein kevés a közösségi célú zöldfelület, a rekreációs, park-jellegű 
terület. 
A vonalas zöldfelületek fejlesztésének elmaradása, továbbá a koncepcionálisan átgondolt 
zöldfelületi rendszer kialakításának és a kijelölt zöldterületek funkció bővítésének elmara-
dása, a területek degradációját, továbbá szintén a városkép romlását vonja maga után. 
A belterületi fejlesztésére, illetve új, közösségi, rekreációs célú zöldfelületek kijelölésére és 
kialakítására mindenképpen szükség van a városban. 
Az egyedi fák, fasorok telepítésével biztosítható a zöldfelületi kapcsolat kialakítása a na-
gyobb összefüggő zöldterületek között. Az utak mentén olyan fasorok kialakítása indokolt, 
melyek a jelenlegi városi környezet miatti intenzív igénybevételnek (pl. sózás, légszennye-
zés) is ellenállnak.  
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1.14 Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1 Területfelhasználás vizsgálata 
1.14.1.1 A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

Polgárdi jelenlegi településszerkezete elsősorban a közlekedési hálózatban betöltött sze-
repéből és a mindig meghatározó mezőgazdasági területhasználatból adódik. Legfőbb 
szerkezetalakító eleme az északkelet – délnyugat irányban haladó 7. számú országos főút 
és M7 jelű autópálya, amik kettészelik a város belterületét. Ez a két gyorsforgalmi és főút 
keresztezi egymást. Meghatározó szerkezet formáló elem még a Tapolca – Székesfehér-
vár – Budapest vasútvonal, továbbá a Nagykanizsa – Székesfehérvár – Budapest vasút-
vonal is. 

Az M7 autópálya és a Tapolca – Székesfehérvár – Budapest vasút nyomvonala alapvető-
en meghatározza a belterületi városrész határát. A belterület bővítése ezen nyomvonala-
kon túlra nem történt és a továbbiakban sem javasolt. 

Területhasználat szempontjából meghatározó a közigazgatási terület középső részén ke-
resztben álló közel szabályos téglalap alakú központi belterület, amely a település magját 
alkotja az ellátó funkciók többségével. A központi belterülettől északnyugatra található a 
hulladékgazdálkodással foglalkozó Vertikál Zrt. területe. A külterületen található lakott tele-
pülésrész Kiscséripuszta és Nagycséripuszta, ahol a mezőgazdasági üzemi felhasználás-
sal vegyes lakófunkció jellemző. Továbbá lakott külterületi településrész még 
Tekerespuszta és Polgárdi Ipartelep is. A közigazgatási terület többi részén a mezőgazda-
sági területek dominálnak, amiken itt-ott kisebb központosodás figyelhető meg majorok 
formájában. 

A város lakott területét a következő településrészek alkotják: 
1. Polgárdi belterület 

Itt helyezkednek el a városias funkciók és a környék ellátásához szükséges igazga-
tási, oktatási (általános iskola és gimnázium), egészségügyi intézmények is. A 7. 
számú főút mentén több kereskedelmi létesítmény is letelepedett. A lakófunkció kö-
rében egyaránt megtalálhatók itt a kisvárosias lakóházak, valamint a kertvárosias 
ill. a falusias beépítés is jellemző. A kereskedelmi szolgáltató, igazgatási és oktatá-
si funkciók Kossuth Lajos utca és Deák Ferenc utca torkolatánál helyezkednek el, 
ezen a környékén sűrűsödve alakult itt ki a városközpont.  

2. Nagycséripuszta 
A Nagykanizsa – Székesfehérvár – Budapest vasútvonaltól délre elhelyezkedő te-
lepülésrész lakóterülettel és mezőgazdasági üzemi területtel.  

3. Kiscséripuszta 
A Nagykanizsa – Székesfehérvár – Budapest vasútvonaltól északra található tele-
pülésrész lakóterülettel és mezőgazdasági üzemi területtel. 

4. Polgárdi Ipartelep 
A Tapolca – Székesfehérvár – Budapest vasútvonaltól északi irányba lévő lakóterü-
let és gazdasági területek. Itt található  a Batthyány-vadászkastély, ahol idősek ott-
hona kapott helyet. 

5. Tekerespuszta 
A város közigazgatási területének délnyugati részén helyezkedik el a településrész 
a közigazgatási határ mellett. Tekerespusztán lévő intézmény fogyatékos szemé-
lyek ápoló-gondozó otthona illetve rehabilitációs intézete. 
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1.14.1.2 Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a 

minőségi osztályok 
Beépítésre szánt területek 
Az ingatlan-nyilvántartási adatokból kiderül, hogy a település építési telkeinek jelentős ré-
sze lakóingatlan. A középületek, közintézmények jellemzően a város központi részén talál-
hatók. A gazdasági és üzemi épületek többnyire a belterületi részek határán, ill. a külterü-
leten elszórtan épültek. 
 
Beépítésre nem szánt területek 
A beépítésre nem szánt területekre vonatkozóan a termőföld művelési ágakat tartalmazó 
részletes vizsgálatot a V-01 jelű, az ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ágak és minő-
ségi osztályok című tervlap tartalmazza. 
  
1.14.1.3 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 
A hatályos településrendezési tervekben a település igazgatási területén az alábbi 
területfelhasználási egységek kerültek meghatározásra: 
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Beépítésre szánt területek 
Lakóterületek 

- Nagyvárosias lakóterület [ Ln ] 
Az épület magasság nagyobb, mint 12,5 méter. 
A megengedett legnagyobb beépítettség: 80 % 

- Kisvárosias lakóterület [ Lk ] 
Az épület magasság legfeljebb 12,5 méter. 
A megengedett legnagyobb beépítettség: 60 % 

- Kertvárosias lakóterület [ Lke ] 
Az épület magasság legfeljebb 7,5 méter. 
A megengedett legnagyobb beépítettség: 30 % 

- Falusias lakóterület [ Lf ] 
Az épület magasság legfeljebb 7,5 méter. 
A megengedett legnagyobb beépítettség: 30 % 

Kertvárosias területek fejlesztésére a terv főleg tömbfeltárásokra tett javaslatot. Nagyváro-
sias lakóterület fejlesztésre a volt laktanya területét jelölte a terv. 
 
Vegyes területek 

- Településközonti vegyes terület [ Vt ] 
A megengedett legnagyobb beépítettség: 80 % 

- Központi vegyes terület [ Vk ] 
A megengedett legnagyobb beépítettség: a település legnagyobb mértékű lakóterü-
leti beépítettségnél legfeljebb 25%-kal megnövelt érték. 

A vegyes területek fejlesztésére belterületen lévő beépítetlen területeket jelöl ki a terv, a 
volt laktanya területén rehabilitrációval, barnamezős fejlesztéssel egybekötve. 

 
Gazdasági területek 

- Kereskedelmi szolgáltató terület [ Gksz ] 
A megengedett legnagyobb beépítettség: 60 % 

- Egyéb ipari gazdasági terület – nem jelentős mértékű zavaró hatású ipari termelő 
tevékenységek céljára szolgáló terület [Geip-MÜ ] 

- A megengedett legnagyobb beépítettség: 50 % 
- Egyéb ipari gazdasági terület – mezőgazdasági üzemi terület [ Geip MÜ ] 

A megengedett legnagyobb beépítettség: 50 % 
Zöldmezős fejlesztésként kijelölt jelentős mértékű tervezett gazdasági területek találhatók 
a tervben a központi belterület keleti határában, a 7. számú főút és Május 1. u .által hatá-
rolt területen valamint az M7 autópálya és 7. számú főút keresztezésétől keleti irányba 
elterülő területrészen. 
 
Különleges területek 

- Nagykiterjedésű sportterületek [ Ksp ] 
A megengedett legnagyobb beépítettség: 20 % 

- Temetőterület [ Kt ] 
A megengedett legnagyobb beépítettség: 10 % 

- Szennyvíztisztító területe [ Kszt ] 
A megengedett legnagyobb beépítettség: 40 % 

- Bányaterület [ Kb ] 
A megengedett legnagyobb beépítettség: 10 % 
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- Hulladékkezelés és talajerő-gazdálkodás területe [ Khu ] 
A megengedett legnagyobb beépítettség: 20 % 

- Garázsok területe [ Kgar ] 
A megengedett legnagyobb beépítettség: 40 % 
 

Beépítésre nem szánt területek 
Közlekedési és közműterületek 

- Városi közutak [ Köu ] 
- Autópályák [ Köu-AP ] 
- Országos főutak [ Köu-OFÚ ] 
- Országos mellékutak [ Köu-OMÚ ] 
- Vasútterület [ Kök-VA ] 

 
Zöldterületek 

- Városi közpark  [ Z-KP/V ] 
- Lakóterületi közpark [ Z-KP/L ] 

 
Erdőterületek 

- Egészségügyi, szociális turisztikai erdő [ Ee ] 
- Védelmi erdő [ Ev ] 

 
Mezőgazdasági területek 

- Kertes mezőgazdasági terület [ Mk ] 
- Általános mezőgazdasági terület [ Má ] 
- Szélerőmű park számára tartalék fejlesztési területként fenntartott általános mező-

gazdasági terület [ Má-T/Ksze ] 
- Szabadidő központ számára tartalék fejlesztési területként fenntartott általános me-

zőgazdasági terület [ Má-T/Kszk ] 
 

Vízgazdálkodási területek 
- Vízfolyások terülte [ V-VF ] 
- Állóvizek területe [ V-TÓ ] 
- Vízbázis terület [ V-VB ] 

 
Természetközeli terület [ Tk ] 

 
A területfelhasználási egységek teljes településre vetített területi arányait a következő táb-
lázat mutatja be: 

 
Területfelhasználási egységek Terület mérete 

(ha) 
Közigazgatási terület nagy-
ságához viszonyítva %-ban 

Lakóterületek 448,96 6,2 % 
Vegyes területek 42,8 0,6 % 
Gazdasági területek 243,16 3,3 % 
Különleges területek 69,12 0,9 % 

Beépítésre szánt területek összesen: 804,04 11 % 
   
Közlekedési és közműterületek 291,88 4 % 
Zöldterületek 10,32 0,2 % 
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Erdőterületek 242,28 3,5 % 
Mezőgazdasági területek 5827,47 80,7 % 
Vizgazdálkodási területek 32,21 0,5 % 
Természetközeli terület 7,8 0,1 % 
Beépítésre nem szánt területek összesen: 6411,96 89 % 

   
Polgárdi közigazgatási területe összesen: 7216 100 % 

 
1.14.1.4 Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) 
A település kialakult területfelhasználási rendszere a kialakult funkciókkal többnyire össz-
hangban van. Beépítetlen tömbbelsők és barnamezős fejlesztési területek jellemzik a tele-
pülés beépítésre szánt területeinek egy részét. A település gazdasági helyzete következ-
ményeként még nem történt meg a hatályos szerkezeti tervben kijelölt zöldmezős fejlesz-
tési területek (gazdasági és lakó) felhasználása.  
A település intézményi ellátottsága kielégítő, az igények széles skáláját kielégítő közszol-
gáltatásokat tud nyújtani az egészségügy, szociális ellátás, az oktatás, valamint a közigaz-
gatás területén helyi és a járási körzetben egyaránt. Ugyanakkor azt mindenképpen meg 
kell említeni, hogy kulturális és közművelődési funkciói hiányosak. Az intézményekről to-
vábbi részletek az 1.8.1 Humán közszolgáltatások c. fejezetben találhatók. 
 
1.14.1.5 Alulhasznosított barnamezős területek 
Polgárdiban jelentős mennyiségű alulhasznosított terület, épület található, szinte minde-
gyik funkcionális körben. A lakóterületen tömbbelsők állnak a lakófunkció számára kihasz-
nálatlanul. A beépítetlen lakótelkek is felhívják a figyelmet a terület jelenős kihasználatlan-
ságára. Az ellátó funkciók körében is találni üresen álló, használaton kívüli épületet. Nagy 
lehetőséget rejt magában a belterület szélén az egykori laktanyaterület.  
Fejlesztési igények esetén ezen barnamezős területek felhasználása lenne kedvező a 
rendezettebb, értékesebb településkép elérése érdekében. 
 
1.14.1.6 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 
A szlömösödés kifejezés olyan területekre jellemző, melyek az épített környezetükben és 
társadalmi összetételükben negatív irányban eltérnek az átlagostól. A szlömösödött, deg-
radálódott terület általában a városokra jellemző. 
Polgárdi esetében kiugróan szlömösödött, nagyobb kiterjedésű terület nem határozható 
meg, egy két telek esetében tapasztalható inkább csak itt-ott a nagyobb mértékű degradá-
lódás. 

1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata 
1.14.2.1 Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 
Polgárdi telekstruktúráján egyértelműen nyomon követhető a fejlődés. A szabálytalan, or-
ganikusan nőtt utcák a település természetes növekedésének részeként alakultak ki, mint 
például a József Attila utca, Vörösmarty utca, Rákóczi Ferenc u. és Kossuth u. Mindezt 
alátámasztja az I. katonai felmérés. 
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Az új telekosztások és parcellázások során kialakult tömbök szabályosak és geometriku-
sak, melyek kialakítása során elnyerte a város mai telekstruktúráját. A későbbiekben kiala-
kított tömbökkel a meglévő városmagtól (Cinca patak) nyugati irányba kezdett nőni a város 
területe. 
A belterületi telkekre vonatkozó telekméret vizsgálatot a Telekméret vizsgálat belterületen 
című rajz tartalmazza. 

Az 10 000 m2 feletti telekméret főleg az intézményekre, sportterületekre és úszótelkek-
re, ill. a nagy kiterjedésű gazdasági létesítményekre jellemző. 
 

1.14.2.2 Tulajdonjogi vizsgálat 
 

1.14.3 Önkormányzati tulajdon kataszter 

1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 
A településre külön geodéziai felmérés nem készült, azonban a vizsgálatok során a hiteles 
ingatlan-nyilvántartási adatok kerültek felhasználásra. 

1.14.5 Az építmények vizsgálata 
1.14.5.1 Funkció, kapacitás 
Az épületek nagy része a területhasználatnak megfelelően lakóépület - jellemzően a belte-
rületen koncentrálódva - azon belül is főleg családi ház, 1 lakás számára. Nagyobb társas-
házak a volt laktanya területén találhatók telepszerűen kialakítva (Május 1. lakótelep). Az 
épületek zömében F+3+TT illetve F+4 szint magasak, lépcsőházanként 10-10 lakással. 
Kisebb társasházak találhatók aFáy András lakótelepen, Munkácsy Mihály lakótelepen és 
az Ifjúság utcában telkenként 4, 8, 16 lakással, F+1 szint magasak. Az intézményépületek 
döntően a város központjába koncentrálódnak. 
Kereskedelemmel, vendéglátással, szolgáltatással kapcsolatos épületek elsősorban a 
központi területeken, ill. a fő utak mentén, ill. elvétve a lakóterületeken – a lakófunkcióval 
vegyesen - működnek. 
A gazdasági funkciójú épületek többnyire a belterületek szélén, ill. a külterületen üzemel-
nek. A gazdasági épületek zömében raktárcsarnokok, tároló silók, mezőgazdasági gépga-
rázsok, telep épületei, stb. 
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1.14.5.2 Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 
A kertvárosias és falusias jellegű lakóterületeken a keskenyebb telekméretek miatt az ol-
dalhatáron álló beépítés a jellemző. A központi belterületen szabadonálló helyenként zárt-
sorú. A kisvárosias és nagyvárosias lakóterületeken telepszerű a beépítés. Az intézmé-
nyek, nagyobb kereskedelmi létesítmények és az üzemi épületek esetén jellemző a 
szabadonálló beépítési mód. 
 
1.14.5.3 Magasság, szintszám, tetőidom 
A település nem rendelkezik magas épületekkel, jellemzően földszintes a beépítés. Ezeket 
kiegészítik a helyenként F+T és F+1 magas épületek. A legmagasabb házak F+4 szint 
magasak (lakótelepeken). A tetőidomok zömében magastetők, jellemző a ’70-es években 
épült „kockaházaknál” a sátortetős kialakítás. Lapostető szinte csak a lakótelepeken, illetve 
az intézményépületeknél jellemző. 
 
1.14.5.4 Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípu-

sok 
A történelmi településrészen jellemző a tört vonalvezetésű utca. A tervezett, szabályozott 
utcák megfelelő térarányúak, elég helyet biztosítva a közlekedési és közmű létesítmé-
nyeknek. 
A tömbbelsőkben maradtak nagy belső terek, ahol jellemző a mezőgazdasági, vagy kertes 
területhasználat. Polgárdi lakóépületeinek zöme sátortetős vagy nyeregtetős kialakítású. 
Több területen is jellemző még a kétszintes, lapos tetős, többlakásos társasház is. Jellem-
ző erre a jelenségre a május 1. lakótelep, a Fáy András lakótelep és a Munkácsy Mihály 
lakótelep. 

1.14.6 Az épített környezet értékei 
1.14.6.1 Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 
„Polgárdi területéről számos őskori és ókori lelet került elő, de állandó település nyomai 
nem kerültek elő. Mindez arra enged következtetni, hogy a környék fontosabb vándorlási 
útvonal mentén terült el. A mai Dunántúlt időszámításunk előtt 12-ben foglalták el a Római 
Birodalom csapatai. Az akkor még nagyobb kiterjedésű, partjain ingoványos Lacus Pelso 
(mai nevén Balaton) mentén élt a mai Polgárdi szőlőhegyén Seuso, aki gazdag római pol-
gár, esetleg a római hadsereg magas rangú tisztje, helytartója lehetett. Valamelyik barbár 
betörés alkalmával rejthette el a SEUSO kincseket. 
Polgárdi térségében húzódott egy fontos római út, nem volt messze Gorsium (Tác) sem. 
A középkorban három település volt a mai Polgárdi helyén: Cinca, Polgárdi és Bökény-
somlyó, nyugatra klarissza kolostor helyezkedett el.  
Polgárdi első említése 1277-ből való. A település 1397-ben Batthyány György birtokába 
került, és egészen 1945-ig a Batthyányak kezén maradt. A török fennhatóság Fehérvár 
1543-as eleste után szilárdult meg a környéken, ám határterületről lévén szó sokszor ket-
tős adóztatás áldozata lett (mind a magyar földesurak, mind a törökök fizettették a helybé-
lieket), így népességszáma drasztikusan visszaesett. 
A török kiűzése után Polgárdi környékén hamar megszerveződtek a majorságok. Polgárdi 
községként sok uradalmi szolgát vonzott letelepedésre, majd a 19. században polgári fej-
lődés indult Polgárdiban. A helyi lakosság tevékenyen részt vett az 1848-49-es szabad-
ságharcban is. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90skor
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Klarissz%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/1277
https://hu.wikipedia.org/wiki/1397
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Batthy%C3%A1ny_Gy%C3%B6rgy&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1945
https://hu.wikipedia.org/wiki/Batthy%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/1543
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Majors%C3%A1g&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/1848%E2%80%9349-es_forradalom_%C3%A9s_szabads%C3%A1gharc
https://hu.wikipedia.org/wiki/1848%E2%80%9349-es_forradalom_%C3%A9s_szabads%C3%A1gharc
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A település korán, már 1861-ben kapcsolódott a vasúti hálózatba, a Déli Vasúttársaság 
Buda – Nagykanizsa vonalára, amely sokáig a második legjelentősebb vasútvonal volt 
Magyarországon. Később (1909-ben) a konkurens MÁV is létesített vonalat a településen, 
amikor megépült a Börgönd és Tapolca között a Balatonmelléki Helyi Érdekű Vasút. Így a 
település Érd mellett Magyarország egyedüli olyan települése lehetett, ahol két párhuza-
mos vasútvonal is futott. Természetesen a jó infrastruktúra nagyban gazdagította a telepü-
lést, ahol megjelent az élelmiszer- és az építőipar. 
1972-ben az M7-es autópálya megépültével a település még előnyösebb helyzetbe került, 
végül Polgárdi 1997. július 1-jétől városi rangot kapott.” Forrás: Wikipédia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Első katonai felmérés, 1763 – 1787 

Az első katonai felmérésen a mai Kossuth utca vonala egyértelműen beazonosítható, ami 
a Cinca patakkal párhuzamosan alakult ki. A Kossuth utca mentén található a történeti 
településmag. A Petőfi Sándor utca is már kezd kialakulni ebben az időszakban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Második katonai felmérés, 1806 – 
1869  

A második katonai felmérésen nyomon követhető a város további fejlődése az első katonai 
felméréshez viszonyítva. Az északi területrészen a mai József Attila utca, Rákóczi Ferenc 
utca és Bethlen Gábor utca már kialakult. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1861
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9li_Vas%C3%BAtt%C3%A1rsas%C3%A1g&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Buda_%28t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagykanizsa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1909
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Kir%C3%A1lyi_%C3%81llamvasutak
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rg%C3%B6nd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tapolca
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1972
https://hu.wikipedia.org/wiki/M7-es_aut%C3%B3p%C3%A1lya_%28Magyarorsz%C3%A1g%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/1997
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_1.
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Harmadik katonai felmérés, 1869 - 
1887 

A harmadik katonai felmérés nem tartalmaz nagyobb fejlődést, mint amit a második kato-
nai felmérésen ábrázoltak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magyarország katonai felmérése, 
1941 

Az 1941-ben készült Magyarország katonai felmérésén nyomon követhető a város délkele-
ti részén a fejlődés iránya. Kialakult a Szabadság utca, Jókai Mór u., Esze Tamás u., Dó-
zsa György u. és Táncsics Mihály u. 

 

Napjainkra kialakult településszerkezet összegzése: 

Polgárdi fő városszerkezeti tengelye a Cinca-patak, melynek két oldala beépítés tekinte-
tében látványos különbséget mutat. Keleti oldalán terül el a város nagyobbik része, mely 
lakóterületi minőségében is, intézményi ellátottságában is sokkal fejlettebb, mint a nyugati 
parton megmaradt falusias beépítésű patak menti sáv, ahol csak a templomok és az isko-
la épületeinek környékén jelentkezik a túlsó parthoz hasonló intenzitás. A város testét 
átlósan átszeli a 7-es számú főút nyomvonala, megbontva a közel szabályos utcahálóza-
tot. A város nagy részét a lakóterület teszi ki, melyben elsősorban a Kossuth utca, Deák 
Ferenc utca és a Batthyány utca térségében esetlegesen tűnnek fel az intézményi, keres-
kedelmi, szolgáltatási, vendéglátási funkciók. A Cinca-patak és Deák Ferenc utca találko-
zásánál mutatkoznak a városközpont kialakulására utaló jelek. Ipari, illetve mezőgazda-
sági üzemi létesítmények a város szélén, illetve a két major (északon a Gyulamajor, kele-
ten a Bálintmajor) területén és környékén települtek. 
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Polgárdi vasúti kapcsolatai a település peremén találhatók. Északon, a belterület 
legészakibb pontján érinti a Budapest – Székesfehérvár – Tapolca vasútvonal. Polgárdi 
vasútállomás a város központjától elég messze esik, ez a belterület legmagasabb pontja, 
a város területe dél felé enyhén lejt. Délen Kiscséripusztát és Tekerespusztát érintve ha-
lad a Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa vasútvonal, mely a belterületet elkerüli.  

Jelentősebb zöldterületet a Cinca-patak két partját végigkísérő széles zöld sáv képez. A 
város zöldfelületi rendszerét a temetők, a Polgármesteri Hivatal mögötti sportterület, kisebb 
parkok és a lakótömbök belső kertjei alkotják. 

A város nem túl sűrűn, kellemesen beépített, még lakótelepei sem zsúfoltak, talán a Deák 
Ferenc utca mentén és az általános iskola környékén intenzívebb a beépítés – mely zö-
mében földszintes. Jól elkülöníthetők az eredeti, hangulatos, kanyargós utcák és az újabb 
keletű, derékszögű hálózatot alkotó utcák 

Polgárdi közigazgatásához tartozó külterületek Kiscséripuszta, Nagycséripuszta, 
Tekerespuszta, Lászlómajor, Alsósomlyó, és a Polgárdi Ipartelepek, valamint Polgárdi sző-
lőhegy. 

1.14.6.2 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
A közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásban Polgárdi Város közigazgatási területén két 
darab (90797, 22623) azonosított régészeti lelőhely szerepel. 
azonosító szám település név védelem hrsz 
90797 Polgárdi Cinca-Csíkgát szakmai 0234/1, 0229, 0228/4 
22623 Szabadbattyán MRT 11/22. lelőhely szakmai 0131/9, 0131/8, 

0131/11, 0131/10, 
0130/4, 0131/15, 
0131/14, 0131/12, 

0131/13, 049, 0132/33 
 
Régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok 
 
Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében 
A régészeti lelőhelyeken megvalósuló tevékenység, építmény, létesítmény engedélyezé-
sére irányuló eljárásokban a 39/2015. (III. 11.) Kormány rendelet (a továbbiakban Korm. 
rendelet) 3. § (a) pontja és 1. számú mellékletének 13. pontja alapján a Korm. rendelet 
64.§-ban foglalt szakkérdések érvényesülése érdekében a területileg illetékes Kormányhi-
vatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalát, mint szakhatóságot meg kell keresni. 
2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) 11.§-a alapján a 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. 
Erre való tekintettel a településfejlesztés során a megvalósítandó, földmunkával járó beru-
házásokat az alábbi jogszabályok figyelembevételével kell tervezni: A Korm. rendelet 4.§ 
(1) bekezdésének értelmében nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotromlással járó te-
vékenység csak engedéllyel végezhető. 
Az Kötv. 19. § (1) bekezdése szerint a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal 
(beleértve az erdőtelepítést és erdőirtást) a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogsza-
bályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. A Korm. rendelet 4.§ (3) be-
kezdésének a) pontja szerint megőrzésük érdekében a védetté nyilvánított régészeti lelő-
helyet a földmunkával járó beruházással el kell kerülni, ami nem vonatkozik azok kutatásá-
ra, illetve bemutatását célzó beruházásokra. 
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A Kötv. 22.§ (1) bekezdés értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással 
kapcsolatos földmunkával érintett részén az örökségvédelmi hatóság által előírt módsze-
rekkel megelőző (régészeti megfigyelés, próba-, és teljes felületű) feltárást kell végezni. 
 
Régészeti megfigyelés 
A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja értelmében, régészeti megfigyelést kell előírni, ha a 
tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit; ha a régészeti örökség elemeinek előfordulása 
szórványos; ha a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti 
örökségi elemek jelentkezési szintjét; ha a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással 
érintett területét korábban földmunkával bolygatták, illetve ha a beruházás műszaki jellege 
miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el. A földmunkák közben vég-
zendő régészeti megfigyelés (Kötv. 7.§ 36. pont) célja a beruházás földmunkájának régész 
által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti 
bontómunka elvégzése és dokumentálása. 
 
Próbafeltárás 
A Kötv. 22. § (3) bekezdés b) pontja szerint próbafeltárást lehet előírni, ha előzetes régé-
szeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez jogszabályban meg-
határozottak szerint nem végeznek próbafeltárást, továbbá földkiemeléssel nem járó ala-
pozási technikával tervezett beruházás valósul meg, illetve a nyilvántartott régészeti lelő-
hely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem ismert. 
 
Teljes felületű feltárás 
A Kötv. 22.§ (3) bekezdésének c) pontja alapján teljes felületű feltárás írható elő, ameny-
nyiben a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő 
fontosságú forrása, illetve ha a beruházás történeti városmag területén valósul meg, to-
vábbá – a Kötv. 22.§ (3) bekezdésének d) pontja szerint – ha a feltárás a tudományos is-
mereteket várhatóan jelentős új eredményekkel gazdagítja. A hatóság a Kötv. 22.§ (4) be-
kezdése alapján a régészeti feladatokat a lelőhely különböző részei vonatkozásában elté-
rően is meghatározhatja.  
A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20.§ (4) bekezdés és 
a Kötv. 22.§ (5) bekezdésének b) pontja rendelkezik. A megelőző feltárásra jogosult szerv 
és a beruházó közötti szerződéskötést a Kötv. 22.§ (10) bekezdés írja elő.  
A beruházó költségviselését a Kötv. 19.§ (3) bekezdése írja elő. A Kötv. 19.§ (4) bekezdés 
értelmében a régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági árakat a 
Korm. rendelet 5. melléklete tartalmazza.  
A Kötv. 22.§ (2) bekezdése szerint a földmunkával járó beruházások előkészítése során 
előzetes régészeti dokumentáció (a továbbiakban: ERD) készíthető, különösen a földterü-
let kiválasztáshoz és nyomvonal-kijelöléshez; nem nagyberuházás esetén a beruházó az 
ERD készítésével feltárásra jogosult intézményt bízhat meg.  
A régészeti feltárások költségét, a mentő feltárások kivételével annak kell fedezni, akinek 
érdekében a feltárás szükségessé vált (Kötv.19. § (3), 22-23. §). A fejlesztések, beruházá-
sok tervezése során a megelőző feltárás teljes költségét, de legalább a teljes bekerülés 9 
ezrelékét kell költség-előirányzatként biztosítani a feltárás fedezetére (Kötv 23. §. (1)). A 
feltárásra jogosult intézményekről Korm. rendelet 21. §-a rendelkezik. A szükséges feltárá-
sok rendjét a Korm. rendelet 11-18 §-a határozza meg. Nagyberuházásokkal összefüggő 
régészeti feltárások esetben a Korm. rendelete 19-25 §-a alapján kell eljárni. 
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Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni. 
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is 
törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére a Kötv. 24. § (1) be-
kezdése szerint. Ha bármilyen tevékenység során régészeti feltárás nélkül régészeti em-
lék, vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) a Kötv. 24. § (2) bekezdés 
értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és a feltárásra jogosult szervnek 
azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet a hatóság intézkedésének kézhezvételéig 
szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a hatóság 
intézkedéséig gondoskodni. 
A régészeti lelőhelyek megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a Kötv. 82. 
§ alapján szankcionálják. 
 
1.14.6.3 Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 
A településen elszórtan találhatóak a XIX. század végén, XX. század elején épített népi 
lakóházak egyenes záródású több fajta kialakításban épített oszlopos tornácokkal. Az utcai 
homlokzatokon általában két ablak látható, a tornácajtó nem minden esetében volt jellem-
ző a településen. Az utcai homlokzat oromfala vakolatdíszítéssel készült. A lakóházak mö-
gött helyezkedtek, helyezkednek el többnyire a melléképületek, gazdasági épületek. 
 

 
A helyi népi építészeti sajátosságokat hordozó házak nagy részét átalakították napjainkra. 
A lakóépületek tömege, tetőgerincének tengelyiránya bővítés során több helyen változott, 
ezáltal L vagy T alaprajzú, illetve az utcával párhuzamos tengellyel kialakított épületek is 
találhatóak a településen. A lakótelkek hátsókertjei méretüktől függően kertként, gyümöl-
csösként, udvarként funkcionálnak. 
 
Jellegzetes épülettípusok még a történeti településrészen,a Cinca patak mellett futó Kos-
suth utca mentén lévő, az utcavonalával párhuzamos irányú nyeregtetős kialakítású épüle-
tek. Az utcai homlokzaton általában négy ablak található. 
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1.14.6.4 Világörökségi és világörökségi várományos terület 
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ adatszolgálta-
tása és az OTrT 3.6. melléklete alapján Polgárdi nem része a világörökségi és világörök-
ségi várományos területnek.  
 
1.14.6.5 Műemlék, műemlék-együttes 
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ adatszolgálta-
tása alapján, Polgárdiban az alábbi 1 épület szerepel a műemléki nyilvántartásban: 
 Református Templom  (hrsz: 1405) 
 Kossuth u. 135. 
„Magyarország műemlékjegyzéke Fejér Megye” az alábbi leírást adja a műemlék templom-
ról:  
„Szabadon álló, egyhajós, a nyolcszög három oldalával záródó, homlokzati tornyos temp-
lom, a záródás felé kontyolt nyeregtetővel. D-i oldalán négyzet alaprajzú, kontyolt nyereg-
tetős előcsarnok. Tornya órapárkányra állított, törtvonalú gúlasisakkal fedett, az oromzat 
sarkain kővázák. Csehsüveg boltozatos tér, kosáríves záradékkal, a Ny-i oldalon három-
nyílásos karzat. Berendezés: kettős papi székkel egybeépített empire szószék, 1873; fehér 
márvány úrasztala, 1896. Orgona: 1911 (Rieger-orgonagyár). Épült 1807–1811-ben. 1945-
ben felújították.” 

 
 

1.14.6.6 Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlék-
hely 

Polgárdi területén nem található műemlékvédelem alatt álló történeti kert, temető vagy te-
metkezési emlékhely. 
 
1.14.6.7 Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 
Az 1.14.6.5. pontban ismertetett műemlék Ref. Templom műemléki környezetébe tartozó 
telkek a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által 
adott adatszolgáltatás szerint a 1404, 1408/1 és a 1409 hrsz-ok. 
 
1.14.6.8 Nemzeti emlékhely 
Polgárdi közigazgatási területén nincs nyilvántartott nemzeti emlékhely. 
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1.14.6.9 Helyi védelem 
A helyi védelem célja a település szempontjából hagyományt őrző, az ott élt és élő embe-
rek, közösségek munkáját és kultúráját tükröző sajátos megjelenésű, a településképet 
meghatározó építészeti és táji érték védelme. 
A helyi szinten értékes épületek, építmények védelme Polgárdiban jelenleg nem megol-
dott. Helyi védelemre érdemes helyi építészeti örökség védelme érdekében – valamint a 
jogszabályi előírásoknak eleget téve - az önkormányzatnak településképi rendelet megal-
kotására lenne szüksége, melyben védetté nyilvánít helyi védelemre érdemes művi értéke-
ket. A település jellegzetes építészeti és településképi karakterének megőrzése érdekében 
többek között az alábbi építmények képezhetik helyi művi érték részét: 
 
CÍM: Polgárdi, Kossuth u. 135 – 137.  
        HRSZ 1404, 1405 

 

JELENLEGI RENDELTETÉSE: református egyház 
AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA: Az épület utcával párhu-
zamos tengelyű kontyolt tetővel létesült.  
VÉDENDŐ: Az épület tömege, homlokzata. 
 

 
CÍM: Polgárdi, Kossuth u. 185. HRSZ 1435/3 
 

 

JELENLEGI RENDELTETÉSE: intézményi 
AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA: Az épület kétszintes, 
utcával párhuzamos tengelyű tetővel létesült.  
VÉDENDŐ: Az épület tömege, homlokzata. 
 

 
CÍM: Polgárdi, Kossuth u. 175 - 177.  
        HRSZ 1427/2 

 

JELENLEGI RENDELTETÉSE: Katolikus Plébánia 
AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA: Földszintes, kontyolt 
nyeregtetős épület. Utcai homlokzatán közé-
pen timpanonnal lezárt enyhe kiülésű rizalit. 
VÉDENDŐ: A plébánia épülete és környezete. 

 
CÍM: Polgárdi, Polgárdi Ipartelepek  
        HRSZ 034/26, 034/27 

 

JELENLEGI RENDELTETÉSE: szociális otthon 
AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA: A Batthyány-
vadászkastély 1830-as években épült, elő-
ször mint földszintes gazdasági épület, ami-
hez aztán később több épületet építettek, kb 
az 1910-es évekre nyerte el mai formáját.. 
VÉDENDŐ: A szociális otthon épülete, a ká-
polna és környezete. 
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CÍM: Polgárdi, Kossuth u. 175 - 177.  
        HRSZ 1427/2 

 

JELENLEGI RENDELTETÉSE: Római Katolikus 
Templom 
AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA:  
Az első templomról 1458-ból vannak írásos 
emlékek.  
1753-ban a kápolna (második templom) 
megáldását Bozsóthi Péter palotai esperes 
végezte el. Az új kis templom kőből épült. Ez 
a templom, illetve kápolna csak szentélye 
akart lenni egy későbbi nagy templomnak, 
ami az idők viszontagságai és a körülmények 
miatt 1852-ig változatlanul eredeti alakjában 
maradt. A szabadságharc lezajlása után újból 
megkezdődött az istentisztelet a kis temp-
lomban. 1852-ben gr. Batthyány István új 
templom építését határozta el a régi kis 
templom homlokzati rajzát, mint az építendő 
új – sorrendben harmadik - templomot. 1853. 
év tavaszán vette kezdetét az építés. A kő-
műves munkát Schlett György kőműves, az 
ácsmunkát Rigler György fehérvári ácsmes-
ter végezte. Vodicska Sámuel uradalmi tiszt-
tartó ellenőrzése és felügyelete alatt ugyanez 
év aug. közepére készen állott az új temp-
lom. Az eddigi (sorrendben a második) kis 
templom repedezett boltozatát lebontották, 
két öllel alacsonyabbra szállították és ezen 
átalakítással az új, harmadik templom szen-
télyét képezte 1927-ig. 
Az új harmadik templom oltárképét a grófi 
családnál lévő Endrész Antal rajztanár festet-
te. A kép Szent István királyt ábrázolja, amint 
felajánlja koronáját a Boldogságos Szűz Má-
riának. A kép műemlék, ami ma is átalakított 
negyedik templom oltárképét képezi. 
A harmadik templom 1873-ban átalakításon 
ment át – a mennyezetet és tornyokat maga-
sították. 1873-tól 1927-ig az apró helyreállí-
tásokon kívül a harmadik templom lényeges 
változáson nem esett át. 1929-ben a temp-
lom épületét sürgős volt javítani. A hívek 
sürgetésére a kegyúri család elrendelte a 
templom renoválását. A renoválás munkála-
tait használták fel a hívek arra, hogy a temp-
lomot megnagyobbítsák. 
VÉDENDŐ: A templom épülete és környezete. 
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1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái 
A település problémáit és értékeit összefoglaló probléma és értéktérkép ábrázolja. 
 
1.15 Közlekedés 

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
Polgárdi jelentős útvonalak súlypontjában fekszik, ebből adódóan a város szerepét erősítő 
tényező a település földrajzi helyzete, a jó közúti és vasúti megközelíthetősége. 
 
A városon áthaladó M7 autópálya, valamint a Budapest-Gyékényes nemzetközi törzsháló-
zati fővonal az V. számú Velence – Trieszt/Fiume – Ljubljana – Maribor – Budapest – Ung-
vár – Lviv – Kijev páneurópai közlekedési folyosó (más néven: Helsinki-folyosó), V/b jelzé-
sű (Fiume – Zágráb – Budapest) korridorjához tartoznak, mely hazánk EU tagsága révén a 
transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) részét képezi. 
 
A nemzetközi hálózati kapcsolatok mellett hazai nagytérségi kapcsolatai is jelentősek. Az 
M7 gyorsforgalmi út és a 7. sz. elsőrendű főút a város területén lévő csomópontban talál-
kozik. A két elsőrendű út ÉK felé a megyeszékhely Székesfehérvárral, valamint Budapest-
tel teremtenek közvetlen kapcsolatot. A hálózati kapcsolatok szempontjából Polgárdi köz-
lekedési kapcsolatait a Balaton közelsége is alapvetően meghatározza. 
Az autópálya és a vasúti fővonal a Balaton déli partja felé jelentenek kapcsolatot, míg a 
Balaton északi partja is közvetlenül elérhető a városon keresztülfutó vasúti mellékvonalon, 
vagy összekötő úton.  
A város a szomszédos települései elsősorban közúton érhetőek el. Ebben az autóbuszos 
közösségi közlekedésnek is jelentős szerep jut. Ezek a kapcsolatok elsősorban a helyi és 
térségi lakosság mindennapi tevékenysége (foglalkozás, tanulás, stb.) szempontjából je-
lentősek. A városból az ingázás Székesfehérvár felé jellemző. Annak ellenére, hogy járás-
székhely szerep megszűnt Polgárdi természetes kapcsolatai a vonzáskörzetében fekvő 
településekkel továbbra is működnek, ami a városba történő rendszeres napi utazásokat is 
generál. 
 
Polgárdi légi, vagy vízi úton közvetlen elérhetőséggel nem rendelkezik, ilyen közlekedési 
infrastruktúra a városban nem üzemel. 
  



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

email: iroda.albaexpert@gmail.com 
106 

 

 
8. ábra: Polgárdi és környezete közlekedési hálózata 

 
 

1.15.2 Közúti közlekedés 
Az előző fejezetrészben leírtak szerint Polgárdit az országos közúthálózat elsőrendű utjai 
közül az M7 autópálya, valamint a 7. sz. elsőrendű főút érinti. Az autópálya a belterület 
határától kissé délre futva, közelítőleg a közigazgatási terület közepén halad keresztül, míg 
a 7. sz. főút a város belterületén ÉK-DNy irányban szeli át és a két útnak közvetlen autópá-
lya csomópontja van a város területén. 
Polgárdit II. rendű főút nem érinti. 
 
A főúthálózati elemeken kívül a várost a szomszéd településekkel kisebb összekötő utak 
kapcsolják össze.   
 a 7205 j. Polgárdi-Balatonakarattya összekötő út Füle, illetve a Balaton felé   
 a 7206 j. Polgárdi-Nádasdladány összekötő út Jenő felé   
 a 6301 j. Mátyásdomb-Polgárdi összekötő út Kiscséripuszta városrész felé  

jelentenek kapcsolatot. 
 
Az országos közúthálózat részét képezi még Polgárdi területén a 72302 jelű Polgárdi ipar-
telepek állomáshoz vezető út, valamint a 63303 jelű Kiscséripuszta állomáshoz vezető út 
is. 
Mindemellett az autópálya csomópontjának le- és felhajtó ágai is önálló jelzéssel vannak 
nyilvántartva az Országos Közúti Adatbankban az alábbiak szerint: 
 70464 M7 Polgárdi csomóponti út jobb lehajtó „A” ág 
 70465 M7 Polgárdi csomóponti út bal lehajtó „B” ág 
 70466 M7 Polgárdi csomóponti út jobb felhajtó „C” ág 
 70467 M7 Polgárdi csomóponti út bal felhajtó „D” ág 

 



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

email: iroda.albaexpert@gmail.com 
107 

 

A 7. sz. főút mellett a 3 nevesített összekötő út is érinti a város belterületét. A 6301 jelű a 
város belterületének D-i részén csatlakozik a 7. sz. főúthoz. A 7205, illetve az abból elága-
zó 7206 jelű összekötő utak a belterület É-i részén szintén a 7. sz. főúthoz csatlakozik. 
A 7025-ös belterületi szakasza (József Attila utca, Május 1. utca), valamint a 6301-es bel-
területi szakasza (Szabadság u., Dózsa György u.) városi gyűjtőútként működnek. Emellett 
a belterületen a Batthyány utca és a Kossuth Lajos utca játszik fontos gyűjtő út szerepet. 
A város úthálózati rendszere az országos közutakhoz igazodik. A történelmi városmagtól 
(Cinca-patak két oldala) eltekintve alapvetően párhuzamos és merőleges elemekből áll. 
 
A város helyi közútjainak hossza 2014-ben összesen 104,233 km volt, melyből 36,071 km 
kiépített, 68,162 km pedig kiépítetlen helyi közút volt. Belterületen a kiépített közutak hosz-
sza 29,071 km volt, és csak 5,662 km nem volt kiépítve. Külterületen viszont 7 km kiépített 
közút mellett 62,5 km hosszúságban van kiépítetlen közút. 
Belterületen a helyi közút részét képező 30 méter és 30 méternél kisebb szabad nyílású 
híd 3 darab van, melyek a Cinca-patakon történő átkelést segítik. Emellett a 7. főút is ke-
resztezi belterületen a Cincát. 
A gyűjtőutak átlagos szélessége 4,4 méter, míg a kiszolgáló és lakóutaké 3,8 m. 
A város 2014-ben a bel-és külterületi helyi közutak fenntartására 14.311 eFt-ot, üzemelte-
tésükre pedig 411 eFt összeget fordított. 
 
Polgárdiban nincs jelzőlámpás csomópont. A város területén két körforgalom működik. 
Mindkettő a 7 sz. főút csomópontjaiban (Batthyány és Május 1. utcák bekötésénél). 
A várost érintő két vasútvonal és a közutak találkozásánál az önkormányzati és az orszá-
gos utak esetében is szintbeni közúti-vasúti átjárók működnek. Kivéve a 7. sz. főutat, 
amely felüljáróként halad át a 29. sz. vasúti pálya városi nyomvonal szakasza felett. 
A 30. sz. vasútvonal és a 6301-es közút keresztezésénél lévő vasúti átjáró, valamint a 
tekerespusztai megállóhelynél lévő vasúti átjáró fénysorompóval biztosított. 
A 29. sz. vasútvonal és a 7202-es (Vasút u.) és a 7205-ös közutak, továbbá a Polgárdi 
ipartelepek állomástól a Somlyói út felé vezető út keresztezéseinél lévő vasúti átjárók szin-
tén csak fénysorompóval biztosítottak. 
 
A közlekedési szokásokat és ezzel a közúti közlekedés helyzetét befolyásolja a település 
motorizációs foka.  
Az alábbi táblázatból látszik, hogy az elmúlt 15 évben a Polgárdiban üzemeltetett sze-
mélygépkocsik száma – a 2008-as válságot követő 2-3 év kivételével - folyamatosan nö-
vekedett. A motorizáció foka azonban még így is jelentősen elmarad a megyei értéktől. 
2014-ben a száz lakosra jutó személygépkocsik száma Polgárdiban 28 szgk/100 lakos 
volt, amely nem érte el a megyei 32,6 szgk/100 lakos értéket.  
32. táblázat A Polgárdiban üzemeltetett személygépkocsik száma 2000-2015 

Időszak 
Személygépkocsik száma 
az üzemeltető lakhelye 
szerint (db) 

2000. év 1163 
2001. év 1257 
2002. év 1354 
2003. év 1444 
2004. év 1441 
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2005. év 1516 
2006. év 1583 
2007. év 1656 
2008. év 1711 
2009. év 1706 
2010. év 1694 
2011. év 1713 
2012. év 1754 
2013. év 1828 
2014. év 1909 
2015. év 1974 

Forrás: KSH 

A közlekedésbiztonság szempontjából elsősorban a főközlekedési utak, különösen a 7. sz. 
főút teljes szakasza számít kimondottan balesetveszélyesnek. A balesetek többsége jel-
lemzően külterületi szakaszokon történik. A balesetek okozói szerint vizsgálva első helyen 
a személygépkocsik által okozott balesetek állnak. 
33. táblázat Közúti közlekedési balesetek száma Polgárdiban 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Halálos kimene-
telű: 

0 0 3 0 0 

Súlyos sérülés-
sel járó: 

2 3 2 5 5 

Könnyű sérü-
léssel járó: 

6 5 2 4 3 

Anyagi káros: 2 8 3 2 8 
Összes: 10 16 10 11 16 

Forrás: Polgárdi Rendőrőrs önkormányzati beszámolója 2016 

1.15.3 Közösségi közlekedés 
1.15.3.1 Közúti 
Polgárdi földrajzi helyzetéből adódó jó közúti kapcsolatai révén autóbusz közlekedése is 
jelentős.  
 
Helyi autóbusz közlekedés 
Helyi közösségi közlekedési szolgáltatás Polgárdiban nem működik. A szolgáltatás fajla-
gos költsége a város adottságaiból (alacsony lakosságszám, rövid belterületi távolságok, 
stb.) adódóan is gazdaságtalan lenne. Emellett a várost számos helyközi járat keresztezi, 
amely a városon belüli tömegközlekedést is segíti. 
 
Távolsági autóbusz közlekedés 
 
Polgárdiban KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. helyközi busz-
járatai közlekednek. Autóbusz pályaudvar a városban nem található, a buszjáratok az 
alábbi 14 darab megállóhelyet veszik igénybe. 

- Polgárdi, városháza 
- Kiscséripuszta, vasútállomás 
- Kiscséripuszta, vasútállomás bejárati út 
- Polgárdi, Kisláng Szárítóüzem  
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- Nagycséripuszta, bejárati út 
- Polgárdi, Dózsa Gy. u. 58  
- Polgárdi, ipt. vasútállomás lejáró  
- Polgárdi, József u. 20.  
- Polgárdi, kislángi útelágazás 
- Polgárdi, Krisztián köz  
- Polgárdi, Magtár  
- Polgárdi, malom  
- Polgárdi, Piac tér  
- Polgárdi, szövetkezeti bolt 

 
8. térkép: Polgárdi szerepe a megyei buszhálózatban 

 
Forrás: www.knykk.hu 
 
A távolsági autóbusz járatok közül az alábbi járatok útvonala érinti Polgárdit: 

 1171 Budapest-Érd-Székesfehérvár-Lepsény-Siófok 
1173 Budapest – Székesfehérvár – Enying – Tamási 
1174 Budapest – Székesfehérvár – Siófok – Igal – Kaposvár 

http://www.knykk.hu/
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1563 Siófok – Székesfehérvár – Mór – Győr 
1628 Keszthely – Veszprém / Balatonfüred – Székesfehérvár – Tatabánya 
1842 Tatabánya – Székesfehérvár – Siófok – Hévíz 
1844 Tatabánya – Székesfehérvár – Balatonfüred – Keszthely 
8060 Székesfehérvár – Szabadbattyán – Polgárdi 
8062 Székesfehérvár – Polgárdi – Kisláng 
8065 Székesfehérvár – Lepsény – Enying 
8066 (5581) Székesfehérvár – Lepsény – Enying – Simontornya 
8067 Székesfehérvár – Enying – Dég – Szabadhidvég 
8068 Székesfehérvár – Polgárdi – Füle 
8070 Székesfehérvár – Nádasdladány – Jenő 

Az autóbusz közlekedés infrastruktúrája helyi szinten még fejlesztésre szorul. A település 
területén a buszmegállók csak egy része rendelkezik fedett utasváró pavilonnal. Emellett a 
megállóhelyeken jellemzően a kiépített buszöböl, illetve a le- és felszállást segítő járdaszi-
getek is hiányoznak. 
 Az utas tájékoztatás a megállóhelyeken hagyományos táblás rendszerű. A Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. internetes honlapján korszerű utastájékoztatási 
rendszert és e-jegyrendszer alakított ki, amelyet Polgárdi lakossága is igénybe vehet. 
A vasúti és közúti közlekedés összekapcsolását, illetve a tovább utazást segítő autóbusz 
csatlakozás csak a Polgárdi vasútállomásnál és a kiscséripusztai állomásnál vehető igény-
be.  
 
1.15.3.2 Kötöttpályás 
Polgárdi közlekedésében jelentős szerepet játszik a vasúti közlekedés. A város fejlődését 
segítette, hogy Polgárdit hamar elérte a vasúthálózat. 1861-ben a Déli Vasúttársaság Bu-
da – Nagykanizsa vonala, majd 1909-ben a MÁV Börgönd és Tapolca közötti Balatonmel-
léki Helyi Érdekű Vasút vonala épült meg a településen nagyban gazdagítva az árutermelő 
gazdaság szállítási lehetőségeit. 
Polgárdit napjainkban is két vasútvonal érinti. A város belterületétől délre fut a MÁV 30-as 
számú 25 kV 50 Hz-cel villamosított Székesfehérvár-Gyékényes vasútvonala, amely a Bu-
dapest-Székesfehérvár a 30a vasúti fővonal folytatása, így a fővárossal teremt közvetlen 
kapcsolatot. A vasútvonal várost érintő szakasza egyvágányú. A vasútvonal Polgárdit érin-
tő szakaszán Kiscséripuszta állomás és Polgárdi-Tekerespuszta megállóhely működik.  
A 600 m-es engedélyezett vonathosszal rendelkező vasútvonalon a Szabadbattyán-
Lepsény az engedélyezett sebesség 120 km/h, az engedélyezett tengelyterhelés 21,0 t.  
 
Polgárdi északi részén a MÁV 29-es számú Székesfehérvár-Tapolca vonala halad keresz-
tül. A vonal egyvágányú, nem villamosított. Ehhez a vasútvonalhoz két helyi állomás tarto-
zik Polgárdi és Polgárdi-Ipartelepek megnevezéssel. 
Az egyvágányú, dízelvontatású vasútvonalon az engedélyezett sebesség 80 km/h, az en-
gedélyezett tengelyterhelés 21,0 t.  
 
A két vasútvonal forgalma a Balaton közelsége miatt szezonális kiemelkedést mutat.  Az 
É-, illetve az D-i vonal állomásain, egy átlagos munkanapon a 2015/2016. évi menetrend 
alapján 9-10 pár személyszállító vonat áll meg, azonban ez a szám a nyári időszakban 
indított kiegészítő balatoni járatok miatt jelentősen növekszik, illetve ebben az időszakban 
a két vonal fenti végállomásainál távolabb fekvő településekről (pl.: Szombathely) induló 
szerelvények is közvetlenül közlekednek erre.  
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A két vonalon a helyi utasforgalom alacsony, így jegykiadás nem működik az állomásokon. 
Az állomásépületek leromló állapotúak. A MÁV internetes honlapján is működik korszerű 
utastájékoztatási rendszer és e-jegyrendszer, amelyet szintén használni tud a város lakos-
sága. 

1.15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
Polgárdi településmérete és a domborzati viszonyok kedveznek a kerékpáros közlekedés-
nek. A kerékpáros hálózati infrastruktúra ennek ellenére a városban kevésbé kiépült. 
A város egyetlen kiépített kerékpárútja a 7. sz. főút mentén található. Az 1,1 km és egy 0,2 
km-es szakaszból álló kerékpárút fizikailag nem elválasztott közös gyalog-kerékpárútként 
halad a Balatoni út mellett. 
Az önkormányzat 2015-ben mintegy 6 millió forintos saját forrásból finanszírozva építette ki 
a 7-es főút mellett található kerékpárút megvilágítását gyalogos- és közlekedésbiztonsági 
okok miatt.  
A helyi közutak között kerékpárút nem szerepel. 
 
Polgárdi Város Önkormányzata sikerrel pályázott a Környezet és Energia Operatív Prog-
ram keretén belül a Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, 
terjedésüket elősegítő mintaprojektek tárgyában kiírt pályázaton (KEOP-6.2.0/A/11-2011-
0112).  
A 9.810.650.- Ft támogatásból az általános iskola 3. sz. épületének udvarán megépült egy 
40 férőhelyes fedett kerékpártároló, illetve felújításra került a Tornacsarnok két öltözője. 
 
A természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztésével összefüg-
gő kormányzati feladatokról szóló 1364/2011. (XI.8.) Kormányhatározat alapján a Kormány 
kiemelt állami fejlesztésnek tekinti az EuroVelo 6 Duna menti kerékpárút és a Budapest–
Balaton kerékpáros útvonal kiépítését. 
A 106 km hosszúságúra tervezett Budapest–Balaton kerékpáros útvonal tervezett nyom-
vonala Polgárdin is áthalad. A kerékpáros főút Székesfehérvártól a Szabadbattyán – Kő-
szárhegy – Polgárdi – Füle – Balatonfőkajár – Balatonakarattya vonalon megépülve 2020-
ban érheti el a Balatont. 
 
Polgárdiban a 2014. évi adatok alapján közel 73,6 km gyalogút és járda van, melyből 
14,256 km kiépített és 59,344 km kiépítetlen hosszúságú.   
Polgárdi önkormányzata gazdasági programjából is kitűnik, hogy a város különös gondot 
fordít a járdák fokozatos felújítására.  Az elmúlt évben megvalósult beruházás eredménye-
ként például mintegy 100 m hosszú, 3 m széles térköves járdaszakasz épült meg a Deák 
F. utcában. 

1.15.5 Parkolás 
A városban fizető parkolási rendszer nem működik. Polgárdi területén 115 db ingyenes 
parkolóhely található. A településen közterületi parkolóhelyek az intézmények, a szolgálta-
tó és kereskedelmi létesítmények környezetében találhatóak. Az elmúlt évben a Deák F. 
utca és a  Kossuth L. utca sarkán az önkormányzat saját erőből megvalósított fejlesztés 
keretében 16 parkolóhelyet épített. A belváros forgalmasabb részein megfigyelhető az út 
szélén és út mellett parkolás. A beépítés jellegéből adódóan a lakóterületeken, telken belül 
történik a járművek elhelyezése. 


	1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
	1.1 Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok
	1.1.1 A település térségi szerepe
	1.1.2 A település vonzáskörzetének és funkcióinak bemutatása, elemzése

	1.2 A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata
	1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK)
	1.2.2 Kapcsolódás Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához
	1.2.3 Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való kapcsolódás

	1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
	1.3.1. Országos Területrendezési Terv (OTrT)
	1.3.2. Fejér Megye Területrendezési Terve (FMTrT)

	1.4 A szomszédos települések hatályos szerkezeti terveinek Polgárdi fejlesztését befolyásoló megállapításai
	1.5 Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
	1.5.1 A hatályos településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia megállapításai
	1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések

	1.6 Településrendezési tervi előzmények
	1.6.1 Hatályban lévő településrendezési eszközök
	1.6.2 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek

	1.7 A település társadalma
	1.7.1 Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség
	1.7.1.1 Népességszám alakulása
	1.7.1.2 Népsűrűség
	1.7.1.3 Népmozgalom
	1.7.1.4 Korösszetétel
	1.7.1.5 Nemzetiségi összetétel
	1.7.1.6 Képzettség
	1.7.1.7 Foglalkoztatottság
	1.7.1.8 Jövedelmi viszonyok
	1.7.1.9 Életminőség

	1.7.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
	1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők
	1.7.3.1 Történeti és kulturális adottságok
	1.7.3.2 Civil szerveződések


	1.8 A település humán infrastruktúrája
	1.8.1 Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.)
	1.8.1.1 Oktatás-nevelési intézményhálózat
	1.8.1.2 Egészségügyi ellátás
	1.8.1.3 Szociális ellátás
	1.8.1.4 Közművelődés, sport, szabadidő

	1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása

	1.9 A település gazdasága
	1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre
	1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
	1.9.2.1 Mezőgazdaság
	1.9.2.2 Ipar
	1.9.2.3 Szolgáltatások

	1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési elképzelése
	1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, K+F stb.)
	1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)
	A város lakásállományáról a 1.7.1.9 Életminőség alfejezetben, illetve az 1.10.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás is szóltunk.

	1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere
	1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
	1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
	1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység
	1.10.4 Foglalkoztatáspolitika
	1.10.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás
	1.10.6 Intézményfenntartás
	1.10.7 Energiagazdálkodás

	1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások
	1.12 A táji és természeti adottságok vizsgálata
	1.12.1 Természeti adottságok
	1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet
	1.12.2.1 tájtörténeti vizsgálat
	1.12.2.2 tájhasználat értékelése

	1.12.3 Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
	1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
	1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék
	Nemzetközi természetvédelmi oltalom (Natura2000, UNESCO) alatt álló területek Polgárdi területén nincsenek.

	1.12.3.3 Ökológiai hálózat

	1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése

	1.13 Zöldfelületi rendszer vizsgálata
	1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
	1.13.1.1 Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek
	1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése

	1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái

	1.14 Az épített környezet vizsgálata
	1.14.1 Területfelhasználás vizsgálata
	1.14.1.1 A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
	1.14.1.2 Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok
	1.14.1.3 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
	1.14.1.4 Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos)
	1.14.1.5 Alulhasznosított barnamezős területek
	1.14.1.6 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület

	1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata
	1.14.2.1 Telekmorfológia és telekméret vizsgálat
	1.14.2.2 Tulajdonjogi vizsgálat

	1.14.3 Önkormányzati tulajdon kataszter
	1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
	1.14.5 Az építmények vizsgálata
	1.14.5.1 Funkció, kapacitás
	1.14.5.2 Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)
	1.14.5.3 Magasság, szintszám, tetőidom
	1.14.5.4 Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok

	1.14.6 Az épített környezet értékei
	1.14.6.1 Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
	1.14.6.2 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
	1.14.6.3 Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
	1.14.6.4 Világörökségi és világörökségi várományos terület
	1.14.6.5 Műemlék, műemlék-együttes
	1.14.6.6 Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely
	1.14.6.7 Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet
	1.14.6.8 Nemzeti emlékhely
	1.14.6.9 Helyi védelem

	1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái

	1.15 Közlekedés
	1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok
	1.15.2 Közúti közlekedés
	1.15.3 Közösségi közlekedés
	1.15.3.1 Közúti
	1.15.3.2 Kötöttpályás

	1.15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés
	1.15.5 Parkolás

	1.16 Közművesítés
	1.16.1 Víziközművek
	1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)
	1.16.1.2 Szennyvízelvezetés
	1.16.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés

	1.16.2 Energia
	1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és más ellátórendszerek)
	1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei
	1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése

	1.16.3 Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények)

	1.17 Környezetvédelem (és településüzemeltetés)
	1.17.1 talaj
	1.17.2 felszíni és a felszín alatti vizek
	1.17.3 levegőtisztaság és védelme


	A települések levegő minőségét a háttérszennyezésen kívül az
	1.17.4 zaj- és rezgésterhelés
	1.17.5 sugárzás védelem
	1.17.6 hulladékkezelés
	1.17.7 vizuális környezetterhelés
	1.17.8 árvízvédelem
	1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
	1.18 Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők)
	1.18.1 Építésföldtani korlátok
	1.18.1.1 Alábányászott területek, barlangok és pincék területei
	1.18.1.2 Csúszás-, süllyedésveszélyes területek
	1.18.1.3 Földrengés veszélyeztetett területei

	1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség
	1.18.2.1 Árvízveszélyes területek
	1.18.2.2 Belvízveszélyes területek
	1.18.2.3 Mély fekvésű területek
	1.18.2.4 Árvíz és belvízvédelem

	1.18.3 Egyéb
	1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)
	1.18.3.2 Mélységi, magassági korlátozások
	1.18.3.3 Tevékenységből adódó korlátozások


	1.19 Ásványi nyersanyag lelőhely
	1.20 Városi klíma

	2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
	2.1.  A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése

	3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
	3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis
	3.1.1. A folyamatok értékelése
	3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése
	3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata

	3.2. Problématérkép/értéktérkép
	3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
	3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása
	3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)



