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1.16 Közművesítés 

1.16.1 Víziközművek 
 
A hazai víziközmű ellátás, szolgáltatás aktuális és jövőbeni feladatokat jelentő súlypontjai 
az üzemelő és távlati vízbázisok biztonságba helyezése, az ivóvízellátás vízminőségi prob-
lémáinak rendezése, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás fejlett európai országokhoz 
viszonyított elmaradásának megfelelő ütemben történő felszámolása a vízbázisvédelem 
szempontjaira is figyelemmel és a megújult szabályozásoknak megfelelő víziközmű szol-
gáltatási struktúra, díjrendszer kialakulása.  
 
1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosí-

tás) 
 
Polgárdiban a vízellátási és csatornázási feladatokat FEJÉRVÍZ Zrt. végzi. A város a Kő-
szárhegyi Üzemmérnökség területéhez tartozik.  
Polgárdi ivóvízellátását jelenleg elsősorban a Kőszárhegyi Kistérségi Vízmű/1 víziközmű-
rendszer biztosítja. A Vízműhöz Polgárdin kívül még Kőszárhegy, Szabadbattyán, Sár-
szentmihály, Sárkeszi, Nádasdladány, Jenő és Úrhida községek tartoznak. 
Emellett a városhoz tartozó Kiscséripuszta ellátása a Kőszárhegyi Kistérségi Vízmű/2 
víziközmű-rendszerről biztosítható. 
Kőszárhegyi Kistérségi víziközmű rendszer a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján FEJÉRVÍZ ZRt. tulajdonából települési önkor-
mányzati tulajdonba került. Jelen esetben annak ellátási területén fekvő települések ön-
kormányzatainak osztatlan közös tulajdonába az alábbi tulajdoni arányban: Jenő 6%, Kő-
szárhegy 7,3%, Nádasdladány 8%, Polgárdi 31,3 %, Sárkeszi 2,7%, Sárszentmihály 
13,6%, Szabadbattyán 20,5%, Úrhida 10,6%.  
A FEJÉRVÍZ Zrt. a 2013. január 1-jei vagyonátszállást követően Polgárdi Város Önkor-
mányzata és a hét másik települési önkormányzat közös tulajdonába került víziközmű-
rendszert vagyonkezelési formában üzemelteti.  
 
Polgárdi ivóvízellátása felszín alatti vizekből történik. A város vízigénye átlagosan 850 
m3/nap (csúcsban 1490 m3/nap). A kutak vizét gyűjtő medencék mellé telepített gépház 
szivattyúi egy DN200 távvezetéken át továbbítják a vizet Kőszárhegyen átvezetve a pol-
gárdi vízfogyasztókhoz. 
A fogyasztás ingadozásából adódó kiegyenlítést a Somlyó hegyi 2x200 m3-es tároló (oldal 
tároló) biztosítja, Tf::216.0mBf. 
A vízmű kapacitása megfelelő, de a regionális vízellátó rendszer jelenleg vízhiányos, fej-
lesztések, beépítések csak a vízbázisok bővítésével együtt lehetséges. 
 
A városi ivóvíz vezeték hálózat hossza 2014-ben 46 km volt. A statisztikai adatok alapján 
szembetűnő, hogy 2011-ig gyakorlatilag 100 %-os volt a településen a közüzemi ivóvízhá-
lózatba bekapcsolt lakások száma. 2011-ben lakásállomány ugrásszerűen növekedett, 
amit a közművesítés még nem ért utol, így csak 97,78 %-os arányú bekötést jelent. 
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9. ábra: A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások számának (db) változása  

Polgárdiban a teljes lakásállományhoz viszonyítva 

 
Forrás: KSH 

Termálvízhasználat 
Polgárdiban hévízkitermelés nincs. 
 
1.16.1.2 Szennyvízelvezetés 
Szennyvíztelep 
Polgárdiban a szennyvízelvezetést és tisztítást szintén a FEJÉRVÍZ Zrt. üzemelteti. A vá-
rosi szennyvíztisztító telep bővítését néhány éve készítették el. A csatornahálózat hossza 
59,7 km. A szennyvíztisztító telep kapacitása 6125 LE (lakosegyenérték). 
A város szennyvizét feldolgozó Polgárdi szennyvíztisztító telep (Polgárdi Külterület 
hrsz:0226/1) napi kapacitása 1050 m3. Az alkalmazott tisztítási technológia biológiai, 
amely nitrogén és foszfor eltávolítási fokozatot is tartalmaz (III. szennyvíztisztítási fokozat). 
Szennyvíztisztító a Cinca-patak keleti oldalán épült ki NAIRAM rendszerű technológiával a 
várostól kb. 800 fm-re. 

 
Szennyvízgyűjtő-hálózat 
A városban vákuumos szívott rendszerű szennyvízgyűjtőhálózat épült ki. 
A szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások száma a 2011. évig közelítőleg stagnált, 
majd a lakásállomány növekedésével arányosan a bekapcsolt lakások száma is növeke-
dett.  A bekötött lakások száma 2008-ban 1508 db, 2014-ben 1977 db volt. A város 
szennyvízgyűjtő-hálózatába 2008-ban a lakások 73,02 %-át, 2014-ben pedig 84,42 %-át 
kapcsolták be. 
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10. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatornahálózatba) bekapcsolt lakások számának 

változása Polgárdiban a teljes lakásállományhoz viszonyítva 

 
Forrás: KSH 

 
A kiscséripusztai településrész szennyvízhálózattal történő ellátása megoldandó feladat.  
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, elszállítását és a 
szennyvíztelepen történő elhelyezését Polgárdi Város Önkormányzatának 16/2015. 
(IX.30.) önkormányzati rendelete alapján szintén a Liquid Porter Kommunális Szolgáltató 
Kft. jogosult és köteles ellátni közszolgáltatási szerződés alapján. 
A közszolgáltató az ilyen módon gyűjtött kb. 885 m3/év mennyiségű szennyvizet ártal-
matlanítás céljából szintén kizárólag Polgárdi szennyvíztisztító telepre köteles elhelyezni. 
 
Szennyvízkibocsátás 
A csatornahálózaton, illetve szippantással összegyűjtött szennyvizek tisztítás után általá-
ban felszíni víz befogadóba kerülnek. A tisztított szennyvizek biológiailag bontható 
szervesanyagot, növényi tápanyagokat és kisebb mennyiségben előforduló egyéb anya-
gokat (nehezen bontható szerves vegyületeket, sókat, fémeket, esetenként toxikus vagy 
hormonháztartást befolyásoló anyagok) is tartalmaznak. A szerves- és tápanyagok vonat-
kozásában a felszíni vizek közvetlen terhelését legnagyobb arányban a kommunális 
szennyvízbevezetések okozzák. A vízi ökoszisztémák ezeket az anyagokat általában a 
terhelés nagyságától és a befogadó vízhozama által biztosított hígulás mértékétől függően 
képesek tolerálni.  
A tisztított szennyvíz nyomócsövön keresztül jut a Cinca-patakba. 
A kibocsátási pont Cinca-Csíkgát patak 32.832 fkm-énél található. A kibocsátott szennyvíz 
mennyisége 199.580 m3/év. 
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„Polgárdi vákuumos szennyvízelvezető rendszer fejlesztési javaslata 
 
Polgárdi város szennyvízelvezetése ISEKI típusú vákuumos szennyvízgyűjtő hálózat kiépí-
tésével valósult meg 1998-ban. A település fejlődése, a lakosság számának folyamatos 
növekedése miatt napjainkban a kibocsátott szennyvíz mennyisége több, mint amennyire 
az elvezető rendszert másfél évtizede méretezték. A gravitációs csatornára általánosság-
ban jellemző nagy szabad kapacitás a vákuumos hálózatokon nem áll rendelkezésre. Így 
Polgárdiban olyan egyedi probléma áll fenn, hogy nemcsak az új fejlesztési területeken, 
hanem a meglévő csatornázott utcákban sem lehet utólagosan a rendszerhez csatlakozni. 
Az elmúlt 20 évben közel félszáz olyan lakóingatlan épült a településen, ahol kapacitáshi-
ány miatt zárt szennyvízgyűjtőt kellett kiépíteni és rendszeresen szippantó autót kell igény-
be venni.  
A csatornahálózat problémái napjainkban:  
1. a szennyvízhálózat egyes részei jelentősen túlterheltek, a szennyvízforgalom meghalad-
ta a méretezési kapacitást  
2. a vákuumgépház kapacitása kicsi, nem biztosít elegendő tartalékot sem rendkívüli 
üzemre, sem fejlesztésből eredő mennyiségi növekedésre  
3. a vákuumos szennyvízgyűjtő hálózat egyes ágvégei túl messze találhatók a központi 
gépháztól, így gyakoriak a vákuumhiányból eredő üzemeltetési problémák  
4. a meglévő, túlterhelt vezetékekre további szennyvízbebocsátás a teljes rendszer kapaci-
tásbővítése nélkül nem lehetséges.  
 
A meglévő elvezető rendszer teljes átépítésére, - nagyobb kapacitású, kisebb háttérfejlesz-
tésekkel is bővíthető gravitációs gyűjtőhálózatra, nincs realitás. A település fejlődését is 
korlátozó szennyvízelvezetési probléma az alábbi fejlesztési javaslattal orvosolható:  
 
1. Megkerülő vezeték kiépítése a volt laktanya területéről  
Új szennyvízvezeték kiépítésével a volt laktanya területén felújított társasházak és az ipari 
park szennyvize közvetlenül a szennyvíztisztító telepre juttatható. A laktanya területén az 
utóbbi évtizedben dinamikusan nőtt a kibocsátott szennyvíz mennyisége. Az ipari park be-
épülésével, valamint a laktanya kihasználatlan területeinek fejlesztésével keletkező többlet 
szennyvízmennyiség elvezetése a megkerülő vezeték kiépítése nélkül rövidtávon sem le-
hetséges.  
Az új gravitációs vezeték nyomvonala mentén - ahol azt a magassági viszonyok lehetővé 
teszik - a túlterhelt vákuumrendszerről utcarészek is átköthetővé válnak.  
A megkerülő ág kiépítésére 2009-ben engedélyezési terv is készült, melyet a leghatéko-
nyabb nyomvonalválasztás tekintetében célszerű felülvizsgáltatni. A kb. 4 km gravitációs 
vezeték és 1,4 km nyomóvezeték, valamint egy darab közterületi átemelő kiépítési költsé-
ge kb. 216 MFt.  
 
2. Vákuumgyűjtő hálózat szétválasztása új vákuumgépház építésével  
A vákuumos szennyvízelvezető rendszer központi elemeként funkcionáló gépház jelentő-
sen túlterhelt. Új vákuumgépház kiépítésével a hálózat szétválaszthatóvá válik két, közel 
azonos szennyvízforgalmú öblözetre. Így mindkét gépház megfelelő tartalékkal rendelkez-
ne. A hosszú ágvégeken tapasztalható vákuumhiány megszűnne, A korábban nem enge-
délyezett új lakóingatlanok ráköthetővé válnának. Emellett az új vákuumgépház elhelyezé-
se lehetővé tenné a település 70 sz. főút melletti, jelenleg még beépítetlen belterületi egy-
ségének fejlesztéséből keletkező többlet szennyvízmennyiség fogadását is.  
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Az új gépház kiépítésének és a csatornahálózat szétválasztásának költsége, az ágvégek 
monitorozásával kb. 167 MFt.  
A körülbelül 383 MFt-os összköltségű hálózatfejlesztés megvalósulása esetén a település 
demográfiai fejlődését is korlátozó szennyvízelvezetési probléma hosszú időre megszün-
tethető. 
Szabadbattyán, 2016. november 25.  
Fazekas Lajos  
üzemmérnökség-vezető  

sk.” 

Polgárdi vákuumos rendszerű szennyvízcsatorna hálózat kapacitáskihasználtság szem-
pontjából telített szakaszai: 

1-0-0 Május 1. u. (Kossuth utcától) –Bem u.- Erkel F. u.- Barátság u. 

1-3-0 Bethlen G. u. – Erkel F. u. – Mártírok u. 

1-3-1 Erkel F. u. 

1-3-2 Bethlen G. u. 

1-4-0 Mátyás kir.- u.- Erkel F. u. – Berzsenyi D. u. 

1-4-1 Zrínyi M. u. 

1-5-0 Május 1 u. – Május 1 lakótelep (volt TSZ lakótelep) 

1-6-0 Május 1. u. – Barátság u. 

3-0-0 Liszt F. u (Bocskai saroktól) – Bocskai I. u. – Béke u.  

3-4-0 Bocskai I. u. 

3-4-1 Arany J. u. + a lakópark 

3-5-0 Bocskai köz 

3-6-0 Arany J. u. – Balatoni u. 

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

4-1-0 Kossuth L. u. 

4-2-0 Damjanich J. u. 

4-3-0 Balatoni u. 

4-4-0 Balatoni u. 

4-5-0 Szabadság u. - Dózsa Gy. u. 

4-5-1 Szabadság u. 

4-6-0 Esze T. u. – Ady E. u. 

4-7-0 Jókai M. u. 

4-8-0 Könyves K. u. 

4-9-0 Március 15. u. 

4-10-0 Ady E. u. 
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1.16.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat és a települések felszíni vizei-
nek az elvezetésével foglalkozik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat, melynek 11. 
pontja szerint az önkormányzat feladata a helyi környezet- és természetvédelem, vízgaz-
dálkodás, vízkárelhárítás. 
A települések belterületén elvégzendő vízrendezési munkákat befolyásolják a települést 
jellemző körülmények, mint például a település szerkezete, vízhálózata, hidrológiai jellem-
zők, lejtési viszonyok, talajtani adottságok, stb. A település szerkezete, beépítettsége 
nagyban meghatározza a vízrendezési művek vonalvezetését, a nyílt vagy zárt rendszerű 
árkok, csatornák kialakítását. A sűrűn lakott, burkolattal ellátott helyeken a zárt rendszerek 
szükségesek (bár számos hátrányt hordoznak), míg a laza - falusias vagy zöldövezetes 
településeken a nyílt, tájba illő vízelvezető árkok kialakítása javasolt.  
 
A felszíni vízrendezés tekintetében Polgárdi város teljes területe a Cinca-patak vízgyűjtő-
jéhez tartozik. A Cinca-patak befogadója a Sió-csatorna.  
A város felszíni vízelevezetése a 70-es évek közepére csaknem a település teljes területén 
elkészült, mely magában foglalta a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését és a Cinca-
patak medrének rendezését is. 
A kiépült csapadékvíz elvezető rendszer főleg út menti, nyílt földmedrű árkokkal vezeti a 
csapadékvizet a Cinca-patakba.  
A patak a belterületen ÉNy-DK irányban halad keresztül. A város középső szakaszán kb. 
600 fm hosszban a patak medre rendezett, burkolt, alsó és felső szakasza földmedrű.  
 
A város önkormányzata a település 2013-ban 150.000.000,- Ft-os EU támogatás felhasz-
nálásával igyekezett a város északi részén a csapadékvíz elvezetést megoldani, mivel ott 
még a közelmúltban évente jelentős csapadékvíz által okozott károk érték ezeket a terüle-
teket. A KDOP- 4.1.1/E-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstruk-
ciója c. intézkedés keretében megvalósult „Polgárdi Erkel F. utca és környékének csapa-
dékvíz elvezetése” megnevezésű projekt keretében a csapadék belterületről való bizton-
ságos elvezetésének érdekében a vízkárokkal veszélyeztetett területen a csapadékvíz 
elvezető infrastruktúra fejlesztése valósult meg. Megtörtént az Erkel F. utca és a környező 
utcák vízelvezetésének a leválasztása a Május 1. utcáról, saját kapcsolódás megteremtése 
közvetlenül a befogadóval. A projekt eredményeként 6310 fm-en újult meg a csapadékvíz 
elvezető rendszer, megépülhetett 2062 fm burkolt árok, 69 fm folyóka, 756 fm áteresz, 272 
fm csatorna, és 3161 fm földárok. A fejlesztésekhez kapcsolódóan a csapadékvizek hely-
ben tartása érdekében 780 m2-en földárok részű stabilizációt hajtottak végre füvesítéssel, 
a csapadékvizek helyben tartására. A fejlesztés eredményeinek hatására az érintett pro-
jektterületen összesen 470 fő, több 167 háztartás mentesült a csapadékvíz elöntések 
okozta károktól, illetve projekt területén az önkormányzati utak állapotát a víz a továbbiak-
ban nem károsítja. 

1.16.2 Energia 
1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, 

távhőellátás és más ellátórendszerek) 
 
A település területén az energiaellátás alapvetően két módon történik: 
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- Földgáz: A térség gázellátását az országos nagynyomású gázhálózat átmérő 600 
mm méretű Adony - Papkeszi között üzemelő vezetéke biztosítja. Ez a vezeték látja 
el a Mezőszentgyörgytől délre lévő gázátadó állomást gázenergiával. A gázátadó 
állomásból kiinduló DN 200-as ún. zalai nagyközépnyomású gázvezeték a vasút 
mellett létesült, amelyről szintén DN 200 mm méretű vezeték ágazik le Polgárdi el-
látására, amely a 7-es számú főút mellett lévő gáznyomásszabályzó állomást táp-
lálja meg. 

-  Elektromos energia: A városi elektromos légvezeték hálózatról történik a lecsatla-
kozás. 

 

Polgárdiban a gázközművek kiépítettsége teljesnek mondható, a jelenlegi igényeket a 
meglévő kapacitások megfelelően ellátják.  
A nyomásszabályzóból kiinduló max. 4 bar nyomású középnyomású hálózat a településen 
3 bar nyomáson üzemel. A hálózat gerincvezetéke DN 200-DN 110 mm méretű, amelyről a 
leágazó elosztóhálózat többsége DN 63-as, azonban néhány helyen található DN 32-es is. 
A városban a földgázszolgáltatást korábban az E.ON Energiaszolgáltató Kft. végezte. 
2016. január 1-jétől az egyetemes földgázszolgáltatói tevékenységet a FŐGÁZ Zrt. látja el. 
Az alábbi diagramok a város földgáz felhasználását szemléltetik. 
 

11. ábra: A földgázfogyasztók számának alakulása Polgárdiban (2008-2014) 

 
Forrás: KSH 

 
A fenti ábrán látható, hogy 2010 óta a városban a gázfogyasztók száma folyamatosan 
csökken. 
 A lenti ábra szerint a gázfogyasztók számának csökkenésével közelítőleg arányos a váro-
si fogyasztók részére szolgáltatott gázmennyiség csökkenése. A földgázfogyasztás mérté-
kének csökkenése leginkább a lakosság körében szembetűnő.  
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12. ábra: A szolgáltatott gáz mennyiségének alakulása Polgárdiban 

 
Forrás: KSH 

A felhasznált földgáz mennyiség csökkenésének oka részben az, hogy a lakosság más 
energiahordozókkal is kiegészíti fűtését, valamint a lakások szigetelésének javulása jobb 
hatásfokot biztosít a fűtési rendszerben. A környezettudatos szemlélet terjedésének felté-
telezését azonban árnyalja, hogy az adatok alapján a 2008-as világgazdasági válság kifu-
tását követően kezdett csökkenni a földgáz használata. Vélelmezhetően az alternatív 
energiaforrások beszerzését, kialakítását sokkal inkább a gazdasági kényszer befolyásol-
ta,  illetve ösztönözte.  
 
Polgárdi elektromos energiával történő ellátását az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati 
Zrt. Az elektromos energiával való ellátottság teljesnek mondható.  
A térség középfeszültségű elosztását 20 kV-os, elsősorban szabadvezeték-hálózat végzi. 
A hálózat táppontja a Szabadbattyán 120/35/20 kV-os alállomás. Az alállomás a tápener-
giát az országos 120 kV-os távvezeték-hálózatról kapja. és szétosztja 35, illetve 20 kV-os 
feszültségszinten. Az alállomásból kiinduló 20 kV-os hálózat két gerincirányból (a fülei és a 
lepsényi vonal) vételezi a település a villamos energiát. 
 
A következő táblázat alapján megfigyelhető, hogy a városban a villamosenergia-
fogyasztók száma folyamatos növekedést követően az elmúlt 2-3 évben csökkent. 
 
34. táblázat: A villamosenergia-fogyasztók számának alakulása Polgárdiban (2008-2014) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Háztartási villamos-
energia-fogyasztók 
száma (db) 

2 581 2 629 2 640 2 675 2 681 2 666 2665 

Villamosenergia-
fogyasztók száma 
(db) 

2 751 2 780 2 808 2 849 2 845 2 833 2841 

Forrás: KSH 
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A fenti megállapítást árnyalja, a következő diagram, amely szerint a városban a szolgálta-
tott villamos energiamennyiség már közvetlenül a 2008. évi válságot követően csökkenni 
kezdett. A fogyasztók számának emelkedése ellenére a fogyasztás mértéke azóta sem 
érte el a 2008. évi szintet.  
 

13. ábra: A szolgáltatott villamos energia mennyiségének alakulása Polgárdiban 

 
Forrás: KSH 

 
Az önkormányzat által biztosított települési közvilágítás az elmúlt 10 évben folyamatosan 
bővült, ezzel arányosan a közvilágítás éves fogyasztása is növekedett. A fogyasztás költ-
ségeit csökkentheti a települési fényforrások technológiai (pl.: LED) korszerűsítése. 
 

14. ábra: A közvilágítás mutatóinak alakulás Polgárdiban (2005-2014) 

Év 
A közvilágítás 

éves fogyasztá-
sa (kWh) 

A fényforrás-
ok száma 

(db) 

A fényforrások be-
épített teljesítménye 

(kW) 

2005 165000 1654 163,7 
2006 166000 1660 164,3 
2007 167000 1678 166,1 
2008 168000 1688 167,2 
2009 169000 1710 169,3 

2010 170000 1719 170,1 

2011 173000 1730 171,2 
2012 174000 1751 173,3 
2013 185000 1846 182,7 
2014 190000 1895 187,6 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetőségei 

 
A megújuló energia több fontos területen váltja a hagyományos energiát, melyek napjaink-
ban leginkább az áramtermelés, illetve a fűtés területén terjedtek el. 

 A legfontosabb megújuló energiaforrások a szélenergia, a napenergia, a biomassza, a 
vízenergia és a geotermikus energia. 

Utóbbi két energiaforrás érdemi felhasználásával Polgárdi esetében nem számolhatunk, 
de a város több tekintetben is jó megújuló energia potenciállal rendelkezik.  
 
15. ábra: Megújuló energiaforrások hasznosítására javasolt területek Magyarországon 

 
Forrás: Energiapolitika 2000 Társulat -  PYLON Kft. 2006 (www.enpol2000.hu) 

Napenergia 
17. ábra: Az évi átlagos napfénytartam (óra) Magyarországon az 1971-2000 közötti időszak alapján 

 
Forrás: www.met.hu 
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A fenti térképek alapján, Polgárdi környékén az évi átlagos napfénytartam kb. 2000 óra/év, 
amely kb. 4700 MJ/m2 mértékű energia besugárzást (globálsugárzás). Ez az érték alkal-
mas arra, hogy a napenergiát hatékonyabban hasznosítani lehessen. Erre a városban ön-
kormányzati szinten is történtek már törekvések. 
Polgárdi területén is alapvetően a hagyományosan elterjedt napenergia hasznosítás fordul 
elő, vagyis melegvíz termelésre, fűtésre, valamint villamos energia előállításra telepítettek 
fotovoltaikus energiahasznosító berendezéseket, napkollektorokat. Előre láthatóan ennek 
az energiaforrásnak a hasznosításában további terjedés várható. 
 
Biomassza 
Polgárdi mezőgazdasági potenciálja és természeti környezete jó alapot biztosít növényi 
termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből, előállítható energiahordozó a 
biomassza hasznosítására. 
Erre vonatkozóan több kezdeményezés is történt a városban. 
 
A Vertikál Zrt. a hulladékgazdálkodási tevékenysége mellett 2010-ben a GOP 2.1.4-09/K 
Környezetközpontú technológia fejlesztés megnevezésű pályázati felhívás alapján elnyert 
30.219.000,- Ft-os EU támogatás igénybevételével valósította meg a „Pelletálási technoló-
gia bevezetése fosszilis energiahordozók kiváltására a Vertikál Zrt.-nél” című projektjét 
melynek keretében komplett pelletáló üzemet épített a polgárdi telephelyén, amelyben a 
tevékenysége során hozzá jutó hulladékokból – első lépésben - saját részére tüzelőanya-
got kíván előállítani.  
A projekt célja volt az előnyös környezeti és tüzeléstechnikai tulajdonságokkal rendelkező 
kombipellet-tüzelőanyag termékek kifejlesztése, pellet- üzem létesítése, pellet-termékek 
előállítása lakossági és ipari biomassza tartalmú hulladékokból, valamint szilárd mezőgaz-
dasági energianövényekből, melléktermékekből, a fosszilis energiahordozók kiváltása ér-
dekében.  
 
Polgárdiban a biomassza hasznosítására vonatkozó több innovatív projektet valósított meg 
a Terra Humana Kft. A 130 millió forint összköltségű projektet 99.450.000,- forintos európai 
uniós támogatással valósították meg. Az „Innovatív bio-energetikai és környezetvédelmi 
eljárás és prototípus fejlesztése című, GOP-1.1.1-08/1-2008-0010 azonosítószámú projekt 
célkitűzése biomassza integrált és pirolízissel kombinált, hő- és villamos energia termelő 
prototípus berendezés kifejlesztése. 
A Gyula Majorban működő cég tevékenysége során a mezőgazdasági és élelmiszeripari 
melléktermékek hatékony, gazdaságos és jövedelemtermelő újrafelhasználásának széles 
körű lehetőségeit kutatja. 
Az állattenyésztőknek komoly nehézséget okoz, hogy a felnevelt állatok testtömegének 
körülbelül felét lehet élelmiszerként hasznosítani. A maradék húst és csontot fehérje fel-
dolgozókban ártalmatlanítva kezelik. Hús- és csontlisztet állítanak elő belőle, amelynek 
tápba keverését az Európai Unióban 2001-től megtiltották. 
Az óriási mennyiségű vágóhídi melléktermékek ártalmatlanítása jelentős költség. A csont-
liszt közvetlen elégetése nehézkes, közvetlen hasznosítása nem biztonságos és nem gaz-
daságos. Az új szenesítési technológiával a problémás anyagból értékes végterméket le-
het előállítani, amely során magas foszfortartalmú csontszén - természetes talajjavító - és 
biogáz keletkezik. 
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Katalizátorok segítségével, az olajfinomításhoz hasonlóan a szerves alapanyagokat fakto-
rokra bontva viszont sikerült a már elterjedt gázmotorban elégethető biogázt és bio foszfor 
talajjavító tápanyagot ebből is előállítani. 
 
1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 
Magyarországnak az Európai Unió felé, a Csatlakozási Szerződésben a környezetvéde-
lem, infrastruktúra és az energiahatékonyság terén több olyan kötelezettséget vállalt, ame-
lyek végrehajtásában az önkormányzatoknak is jelentős szerepe van. 
Ezek között a kötelezettségek között szerepel a megújuló energiaforrások alkalmazása és 
energiahatékonysági fejlesztések 
 
Az energiatakarékosság növelése és a megújuló energiaforrások fokozott alkalmazása az 
ellátásbiztonságra és a klímavédelemre irányuló nemzeti és EU 2020 célkitűzések megva-
lósításának legfontosabb tényezői. 
Az Európa 2020 Stratégia az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elérésnek 
alappilléreiként, a klíma- és energiapolitika területén három fő célkitűzést fogalmazott meg 
2020-ig: 

--- az üvegházhatású gázok 20%-os csökkentését az 1990-es szinthez képes, 
--- a megújuló energiaforrások felhasználásának 20%-ra történő növelését a teljes 

energiafogyasztáson belül, 
--- valamint 20%-os energiahatékonyság-javulást. 

 
Magyarország az Európa 2020 Stratégia céljainak eléréséhez kapcsolódóan Nemzeti Re-
form Programjában vállalta, hogy az EU emisszió-kereskedelmi rendszerén kívül az üveg-
házhatású gázok kibocsátását (2005-ös szinthez képest) legfeljebb 10%-al növeli, a meg-
újuló energiaforrások részarányát 14,65%-ra emeli, valamint 18%-os teljes energia-
megtakarítást ér el 2020-ig. 
 
A legfőbb környezetvédelmi és energiahatékonysági célok teljesítésében az önkormány-
zatok is jelentős szerepet játszanak a települések energetikai fejlesztésével. 
Ilyen tevékenységek lehetnek pl. 

– energiatakarékossági programok, intézkedések pl. középületekben, közvilágítás te-
rén; 

– területhasználat tervezése, közlekedés-szervezés szabályozása; 
– tanácsadó, koordinátor szerep; 
– ösztönző szerep: pl. megújuló energiaforrások, biomassza használatára; 
– pénzügyi konstrukciókkal, támogatás nyújtásával való ösztönzés. 

 
A korábbi fejezetekben már bemutatásra került, hogy a környezeti szempontból kedvező 
megújuló energiaforrások támogatása Polgárdiban prioritást élvez. A város hatályos tele-
pülésfejlesztési koncepciójában és célként szerepel a megújuló energiaforrások haszno-
síthatóságának felmérése. 
A 2014-es KEOP pályázat keretében több közintézményben fotovoltaikus rendszerek ki-
építése történt meg. Az intézmények tetejére több mint 200 db napelem került felhelyezés-
re, hozzájárulva a környezettudatos energiafelhasználáshoz. 
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1.16.3 Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hír-
közlési építmények) 

Az elektronikus hírközlési infrastruktúra lehet: 
- távközlési ellátás 
- műsorszórás, kábel tv ellátás 

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

Telefonhasználat 
Az NMHH nyilvántartása szerint a 2017. márciusi állapot szerint Polgárdi területén 64 ve-
zetékes távközlési szolgáltató áll rendelkezésre. 
A város távközlési hálózatát a Telekom üzemelteti a székesfehérvári 22-es körzet része-
ként. Telefonközpont a posta épületében üzemel. 
A város szabályozási terve szerint a távközlési kábel hálózat vegyes összetételű. A jellem-
zően a főutak és a gyűjtőutak mentén földkábel húzódik, míg a város többi részén légkábe-
les, légvezetékes. A Deák és Batthyány alépítmény épült. A tervek szerint a jövőben a 
földkábel hálózat bővítése a cél. 
A vonalas telefonellátás zavartalan, igény szerint rendelkezésre áll, azonban a napjaink-
ban elterjedt mobilkészülékek miatt egyre kevesebb háztartásban van igény a vonalas te-
lefonra, így az elmúlt években számos háztartásban mondták vissza a vonalas telefon-
szolgáltatást.  
2008-ban még a háztartások több mint fele (54,29%) rendelkezett vezetékes telefonvonal-
lal. 2015-re ez az arány közel felére, 27,49%-ra csökkent. 
 
18. ábra: Az egyéni analóg távbeszélő fővonalak számának változása Polgárdiban (2008-2015) 

 
Forrás: KSH 

Szintén a mobilhálózat és a mobiltelefonok használatának elterjedésével magyarázható, 
hogy a város területén a nyilvános távbeszélő állomások száma az elmúlt években fokoza-
tosan csökken. 2005-ben még 10 db volt, 2015-ben pedig már csak 3 db volt a városban.  
 
Az országos mobiltelefon hálózatok szolgáltatásai mellett a városban más mobiltelefon 
szolgáltatók is elérhetőek az alábbiak szerint: 
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Sorsz. Szolgáltató neve Tényleges 
kezdés 

1 Agnátus-Pont 2004 Távközlési Szolgáltató Kereskedelmi és Ipari Kft. 2013.02.14. 
2 AT és T Globális Hálózati Szolgáltatások Magyarország Kft. -- 
3 Frondeo Team Kft. 2016.12.12. 
4 IT-Services Hungary Szolgáltató Kft. -- 
5 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1993.11.04. 
6 Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. 2012.12.01. 
7 NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 2011.10.06. 
8 Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt. -- 
9 Stratos Wireless Inc. 2006.05.08. 
10 Telefonica International Wholesale Services Hungary Kft. 2011.06.01. 
11 Telenor Magyarország Zrt. 1994.06.16. 
12 UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. 2014.11.10. 
13 Vodafone Global Enterprise Limited 2011.12.14. 
14 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. 2002.07.16. 

     Forrás: NMHH 
 
Kábeltelevíziós szolgáltatás 
Polgárdi területén a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma az elmúlt évek-
ben az elérhető szolgáltatók számának bővülésével folyamatosan emelkedett. 
35. táblázat: Televízió műsorelosztó szolgáltatók Polgárdi területén (2017) 

Sorsz. Szolgáltató neve Tényleges 
kezdés 

1 ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. 2013.03.25. 

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

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

Forrás: NMHH 
A bekötött lakások száma 2015-ben 1397 db volt, ami a teljes lakásállományhoz viszonyít-
va 59,62 %-os arányt jelent. 
19. ábra: Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások számának változása Polgárdiban (2008-2015) 
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Internet-előfizetés 
 
Az internet használat általános elterjedését a technikai eszközök is követték. Mára a szá-
mítógépek mellett számos mobil eszköz képes internnet elérést biztosítani így ennek a 
szolgáltatásnak a vizsgálata nem lehet teljes körű. 
 
Az NMHH nyilvántartása szerint Polgárdi területére vonatkozóan több mint 100 db Internet 
hozzáférési (elérési) szolgáltató rendelkezik aktív, működő piaci jogosultsággal. 
 
Az internet-előfizetések száma azonban jól jelzi, hogy a fix telepítésű eszközök esetében is 
folyamatosan növekszik a felhasználók száma. 2013-ban a statisztikai adatok szerint Pol-
gárdiban 1265 db internet előfizetőt tartottak nyílván, míg 2015-ben 1482 db-ot. Ez a szám 
magasabb a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások számánál. 
Amennyiben ehhez a mobil eszközöket is hozzá számítjuk kijelenthető, hogy a városban 
az internethasználat folyamatosan bővül, az internetet felhasználó lakosság aránya rövid 
időn belül többszörösévé vált. 
 
1.17 Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

1.17.1 talaj 
A vizsgált területen az uralkodó talajtípusok a csernozjomok. 
 
A terület talajának fizikai féleségei: 

• homok - % 
• homokos vályog - % 
• vályog 4,2 % 
• agyagos vályog 77,1 % 
• agyag 18,8 % 

 
Az adatokból látható, hogy a közepes és nehéz mechanikai összetételű területek aránya a 
meghatározó. Ezeken a területeken található talajok hajlamosak a tömörödésre, ezért az 
agrotechnikai műveletek sorába a mélylazítást feltétlenül el kell végezni. 

1.17.2 felszíni és a felszín alatti vizek 
Felszíni vizek 
Polgárdi város közigazgatási területen két időszakos vízfolyás van: a Cinca-Csíkgát patak 
és a Kiscséri árok. 
A nem szennyezett csapadékvizeket nyílt árokba vezetik.  
 
Felszín alatti vizek 
A talajvíz a Sárrét medencéjében 4 m felett van, csak a D-i magasabb peremeken süllyed 
mélyebbre. Kémiailag kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. Keménysége 15-
25 nko közötti. A szulfáttartalom csak DK-en emelkedik 60 mg/l fölé, ph: 7,0-7,5.  
A rétegvizek mennyisége csekély, itt már kb 9 m mélységben jellemző a nyugalmi 
talajvízszint. 
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A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolá-
sáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz állapota szempont-
jából érzékeny területen fekszik az alábbiak szerint: 
 

32 táblázat: Polgárdi Város érzékenységi besorolása 

Település 
Fokozot-
tan érzé-

keny 
Érzékeny Kevésbé 

érzékeny 
Kiemelten érzé-
keny f.a. terület 

Polgárdi  X   

1.17.3 levegőtisztaság és védelme 
Polgárdi a Mezőföld természetföldrajzi nagytájegységben, a Duna-Sárvíz-közén, a Sárrét 
kistájban helyezkedik el. A kistáj Veszprém és Fejér megye területén található, kiterjedése 
400 km2. Polgárdi a kistáj dél-keleti részén fekszik. 
 
A kistáj nagy része éghajlati vonatkozásban a mérsékelten hűvös és mérsékelten meleg 
típus határán fekvő, száraz éghajlatú kistáj. Az évi középhőmérséklet 9,5-9,7 ˚C körül mo-
zog. A csapadék évi mennyisége 550-580 mm közötti. 
 
A területen található növényzet részint a klimatikus viszonyok és az emberi beavatkozás 
függvénye, ugyanakkor a növényzetnek a települések mikroklímájában meghatározó sze-
repe van, így kihat a levegő minőségére is.  
A levegő minőségének alakításában meghatározók a települési légszennyezési források 
és a háttérszennyezés. A terület kedvező fekvésénél fogva háttérszennyezéssel (transz-
misszió) nem kell számolni.  
A települési légszennyezési források az alábbi kibocsátásból összegződnek: 
A települések levegő minőségét a háttérszennyezésen kívül az 

• ipar és szolgáltatás,  
• a közlekedés, valamint, 
• az egyedi és lakossági fűtések  

emissziója határozza meg. 
 
A tapasztalati adatok alapján a nem ipari jellegű települések átlagos levegőszennyezettsé-
ge általában 75-85 %-ban lokális, 15-25 %-ban regionális eredetű. A kritikus belégzési 
szinten mérhető koncentráció értékeket általában 70 %-ban a közlekedés és a háztartási 
fűtés, 5 %-ban az ipari kibocsátások okozzák. 
 
Ipar és szolgáltatás 
Polgárdi városban a szolgáltató és ipari jellegű gazdálkodó szervezetek tevékenységéhez 
kapcsolódó környezeti elemek igénybevétele és a keletkező környezetterhelés a rendelke-
zésre álló adatok és ismeretek alapján lehetővé teszi, hogy ezeket a szektorális ágazato-
kat együttesen vizsgáljuk.  
 
Az ipari és szolgáltató egységeknek meghatározott légszennyezőanyag kibocsátás felett 
az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségek irányába bejelentési kötelezettségük van. 
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Az alábbi táblázatban foglaljuk össze OKIR adatbázis alapján megadott összes kibocsátá-
sok mennyiségét légszennyezőanyagok szerinti bontásban. 
 
Összegezve megállapítható, hogy a település ipari és szolgáltatói tevékenységével a 
környezetet csak minimális mértékben terheli. 
 
Közlekedés 
A közúti közlekedésből származó légszennyezőanyag kibocsátások mértéke összességé-
ben nem tekinthető számottevőnek, azonban lokálisan kedvezőtlen légszennyezettségi 
viszonyok alakulhatnak ki a város egyes területein. 
 
Fűtés légszennyezőanyag kibocsátása 
Polgárdi városban a fűtést egyedileg oldják meg a lakók, távhőszolgáltatás sehol nincs. A 
településen kiépült a vezetékes gáz, és a lakások jelentős részén a rákötés megtörtént.  
 
A lakossági fűtésből származó légszennyező-anyagok mennyisége nem számottevő, 
azonban az esetleges egyéb tüzelési módból származóan lokális légszennyezettségi prob-
lémák alakulhatnak ki az alacsony kibocsátási magasság és az égetési hatásfok miatt. 

1.17.4 zaj- és rezgésterhelés 
Polgárdi zajhelyzetének elemzése során – mint általában – három fő területre kell kitérni. 
Ezek a következők: 
• közlekedés 
• ipari tevékenységek 
• kulturális, szórakoztató ipar. 
 
A település környezeti zajhelyzetét döntő módon a közlekedés határozza meg. Az üzemi 
vagy szolgáltató jellegű létesítmények zaja lokálisan hat, általában csak a közvetlen kör-
nyezetben érzékelhető, vagy okoz problémát. Ezzel szemben a közlekedés az egész tele-
pülés szükséglete, így kisebb nagyobb mértékben minden közlekedési létesítmény kör-
nyezetében kell zajterheléssel számolni. A legnagyobb zajszintek a főközlekedési utak 
mentén adódnak. 
 
Polgárdi jelentős útvonalak súlypontjában fekszik, így a városnak jó közúti kapcsolatai 
vannak. Az ország jellegzetesen sugaras úthálózatából az egyik legforgalmasabb a 7. 
számú főút, mely a településen keresztül halad, és döntő módon meghatározza a város 
közlekedési helyzetét. A főútnak a várost átszelő szakasza 2x1 forgalmi sávon halad. Köz-
vetlen kapcsolatot ad Székesfehérvár és a Balaton között. 
 
A 7. számú főút átlagos napi forgalmából származó környezeti zajterhelés számított értéke 
nappal 67, éjjel 60 dB, ami meghaladja a megengedett értéket. Az M7 autópálya útdíjasí-
tásával további forgalomnövekedéssel is számolni kell, ami a környezeti hatásokat is fo-
kozza, így vizsgálni kell a lehetséges intézkedéseket. 
 
A településtől délre húzódik az országban elsőként megépült M7 autópálya nyomvonala, 
mely igen jelentős forgalmat bonyolít le, különösen a nyári idegenforgalmi időszakban. 
Polgárdi térségében az autópálya forgalma meghaladja a 20.000 egységjármű/nap mérté-
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ket. Az autópályán történő közlekedésből jelentős környezeti zajterhelés származik. Az 
úttengelytől mért 210 m-es távolságon belül meghaladja a vonatkozó határértékeket. 
 
A települési mellékutak kistérségi kapcsolatokat, és az autópályával való összeköttetést is 
biztosítanak, így a városba bevezető szakaszokon, a település fő- és gyűjtőútjain számolni 
kell a forgalomból származó zajterheléssel. Reprezentatív forgalomszámlálás alapján vég-
zett műszaki számításokkal meghatároztuk a város fő- és gyűjtőútjain a közlekedési zaj-
terhelést.  
 
Polgárdi közlekedésében jelentős szerepet játszik a vasúti közlekedés. A várost északi 
részén érinti a MÁV Budapest – Tapolca vasúti fővonal, melynek forgalma igen jelentős. 
Számolni kell továbbá a vasútállomáson folytatott tevékenységek környezeti hatásaival is. 
A telepítési körülmények, a védendő létesítmények elhelyezkedése alapján a vasúti közle-
kedésből származó zajvédelmi problémával nem kell számolni. 
 
A Polgárdi közigazgatási területén keresztülhaladó, nagy forgalmú MÁV Budapest – Nagy-
kanizsa vasútvonal várostól való távolsága miatt zajvédelmi problémát nem okoz. 
 
Az ipari létesítmények zajhatása helyi problémát okoz. Jelentős zajterhelés az adott terüle-
ten intézkedést igényel, de a teljes település zajhelyzetét nem befolyásolja döntő mérték-
ben. Ipari létesítmények környezeti zajterhelésével a Bálint major térségében, illetve a volt 
TSz Központ területén létesült üzemekből, az Ipartelepen működő kőbánya üzemeltetésé-
ből, valamint a város déli térségében üzemelő ideiglenes aszfaltkeverő telep hatásaként 
kell számolni. 
 
Problémát okozhatnak azonban a kulturális, szórakoztató létesítmények, rendezvények. 
Különösen igaz ez a szabadtéri rendezvények zajhatására, mivel szabad téren igazán ha-
tékony módszer a hangosító berendezések üzemeltetéséből származó környezeti zajterhe-
lés megszüntetésére nem ismert. 
A térség idegenforgalmi célú fejlesztése esetén meg kell találni az összhangot az állandó 
lakók, illetve a pihenni vágyók, és a szórakozási igény között. 

1.17.5 sugárzás védelem 
A környezeti gamma-dózisteljesítmény passzív eszközzel történő mérésére egy 100 méré-
si helyszínből álló országos mérőhálózatot tartanak fenn. A mérőhálózat mérési helyszínei-
re negyed, illetve félévente küldik ki a termolumineszcens detektorokat (TLD). A detektoro-
kat a szabadban helyezik ki. Polgárdi területén nem lett kihelyezve TLD.  
Polgárdi Székesfehérvár vonzáskörzetébe tartozik, így tájékoztató jelleggel az ott kapott 
eredményt adjuk meg. A TLD-k kihelyezési időtartamára vonatkozó átlagos dózisteljesít-
mények alapján, Székesfehérvár területén 2012 negyedik negyedév + 2013 első negyed 
évében 77,2 nGy/h és 2013 második negyedévében 58,1 nGy/h eredményeket kaptak.  
A mérési eredményeket levegőben elnyelt dózisban kifejezve (Da) adták meg, az értékek 
jellemző hibája 5% körüli. 
Forrás: Országos Környezeti Sugárzásvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) 2013. évi 
jelentése 
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1.17.6 hulladékkezelés 
A Vertikál Zrt. hulladékgazdálkodási feladatokat és településüzemeltetési szolgáltatásokat 
lát el Polgárdi Város és a környező településeken. Főbb tevékenységei közé tartozik a 
köztisztasági tevékenység (települési szilárd hulladékgyűjtés, -szállítás, -kezelés valamint 
szelektív hulladékok előkezelése, hasznosítása), városüzemeltetés, településtisztasági 
tevékenység, építőipari tevékenység (mélyépítés, magasépítés, kommunális hulladéklera-
kó telepek építése, hulladéklerakók rekultivációja) stb. 
A Polgárdi térségi kommunális hulladéklerakó telep Fejér megye nyugati részén helyezke-
dik el, Székesfehérvártól DNy-ra, a Polgárdit Fülével összekötő közúttól északnyugatra, 
kb. 1,1 km-re található. Polgárditól nyugatra 1,5 km-re, Fülétől északra 2,0 km-re fekszik, a 
kiemelkedő, több csúcsból álló Kőhegy keleti oldalán. 
 
A létesítmény szélesebb környezetét tekintve a Mezőföld északnyugati széléhez tartozik, 
átlagos magassága 200 m, kitettségére a délies jelleg a jellemző. Északról és nyugatról a 
fölé magasodó hegyen (Kőhegy) zárt erdő terület, míg a másik két irányból szántó határol-
ja. 
 
A lerakóhely Polgárdi 092/3, 092/4, 093/2, 093/3, 093/4, 098/1, 098/6 hrsz-ú ingatlanokon 
helyezkedik el, ezen belül a kommunális hulladéklerakó a 092/4 és a 093/2 hrsz-ú ingatla-
nokon fekszik (Polgárdi település statisztikai azonosító száma: 1752 5.) Ugyan csak eze-
ken a területeken valósul meg a hulladékok előkezelése is. 
 
A hulladéklerakó telep létesítése előtt a helyszínen részben kőbánya működött, részben 
mezőgazdasági művelés folyt. Az előkezelő elhelyezése a korábbi erdőterület igénybevé-
telét tette szükségessé. A Zrt. rendelkezik a szükséges engedélyekkel. 

1.17.7 vizuális környezetterhelés 
Vizuális környezetterhelés Polgárdi városban nem jelentős, azonban a hirdetőtáblák, a 
különféle graffitik, az elszórt szemét, a jellegtelen utca táblák, a zavaró üzlet feliratok, a 
város képét rontják. 

1.17.8 árvízvédelem 
Polgárdi város közigazgatási területen két időszakos vízfolyás van: a Cinca-Csíkgát patak 
és a Kiscséri árok. Árvíz helyzet nem valószínű a településen. 

1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 
A konfliktus helyzeteket a környezeti elemeken keresztül vizsgáljuk az alábbiakban. 
Levegő állapota 
Vizek állapota 
Talaj állapota 
Élővilág állapota 
Épített környezet állapota 
 
A környezeti állapotának értékelése alapján szükséges meghatározni a főbb fejlődési, fej-
lesztési irányokat. Ennek egy jól bevált módszere az ún. SWOT analízis, amely a belső és 
külső tényezők alapján vizsgálja az adott állapotot és meghatározza a kitörési irányokat. A 
gazdasági életben már bevált módszerrel biztosítható, hogy a valós állapotból kiindulva 
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kerüljenek a stratégiai célok kijelölésre. Az aktualizál analízist a 2008-ban elkészített Kör-
nyezetvédelmi program. 
 
Az egyes betűk jelentése: 
S – erősségek (strengths) 
W – gyengeségek (weaknesses) 
O – lehetőségek (opportunities) 
T – fenyegetések (threats) 
(Az erősségek és a gyengeségek a belső állapotot jellemzik, míg a lehetőségek és a fe-
nyegetések a külső körülményeket.) 
Az analízis részletes bemutatását a 33 számú táblázat tartalmazza. 
 
33. számú táblázat: SWOT analízis 

Erősségek Gyengeségek 
• termelő és szolgáltató szektor környezet-

terhelése alacsony 
• a levegő minősége jó 
• magas a városban a zöldfelületek aránya 
• kedvező táji adottságok 
• megfelelő az infrastrukturális ellátottság 

(víz, szennyvíz, gáz, villamos energia) 
• a talajok állapota jó 
• jelentős műrevaló ásványvagyon 
• mezőgazdaságilag művelhető területek 

aránya magas, szántóföldi növényter-
mesztés fejlett 

• az átmenő forgalomból származó zajter-
helés értéke magas 

• illegális hulladéklerakó helyek több helyen 
találhatók  

• tájsebek, felhagyott ipari területek nagy 
aránya 

• csapadékvíz elvezető árkok állapota csak 
részben megfelelő 

• a szennyvízelvezetés és tisztítás nem 
üzembiztos, az egyedi intézmények 
szennyvíztisztítása nem megoldott 

• nincs helyi védettségű terület 
• az útburkolatok minősége általában nem 

megfelelő, feltöredezett, vályús 
• az utak és csapadékvíz elvezető árkok 

környezete elhanyagolt 
• kevés az erdők, erdősávok aránya 
• a természetközeli területek védelme nem 

megoldott 
• a Batthyányi kastély parkja elhanyagolt, 

rendezetlen 
• a lakosság nem ismeri a környezet álla-

potát és a helyi értékeket 
• hiányzik a helyi értékekre vonatkozó kör-

nyezettudatos nevelés, és a helyi civil 
szervezetek környezetvédelmi összefo-
gása 

Lehetőségek Fenyegetések 
• kedvező földrajzi elhelyezkedés és meg-

közelíthetőség 
• kistérségi természetvédelmi fejlesztési 

együttműködés kialakítása 
• külső források bevonása a környezet- és 

• környezetterhelő tevékenységek betele-
pülése a városba 

• a forgalomból származó környezeti kár-
esemény 
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természetvédelmi fejlesztésekbe 
• ökoturizmus és „szelíd turizmus” kialakí-

tása  
• öko- és extenzív mezőgazdálkodás fej-

lesztése 
Forrás: Polgárdi város 2008 Környezetvédelmi program PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. 
 
A jövőkép alapelvei: 

• fenntarthatóság; 
• megelőzés; 
• elővigyázatosság; 
• óvatosság; 
• felelősség; 
• partnerség; 
• ökológiai szemlélet. 

 
A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése a város sajátos helyzetéből adódó-
an az elmúlt időszakban nem kapott kiemelt hangsúlyt. Ennek oka elsősorban az volt, 
hogy a térségben lényeges környezeti terhelést okozó szennyező anyagok mennyisége 
nem váltott ki visszafordíthatatlan folyamatokat. 
 
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. Különös gondot kell fordítani a település 
összképének javítására, az elhagyott és felhagyott ipari (mezőgazdasági) területek, majo-
rok hasznosítására, az elhanyagolt épületek és utak javítására. 
 
Összességében megállapítható, hogy Polgárdi város területén nincs olyan tevé-
kenység, mely környezeti konfliktust okozna. 
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1.18 Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy 
korlátozó tényezők) 

 
A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés 
egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 
11.) BM rendelet 1. melléklete szerint Polgárdi a II. katasztrófavédelmi osztályba került 
besorolásra. 
 
A természeti veszélyeket tekintve összességében Polgárdi a közepes kockázatú kistájak 
közé tartozik. 

forrás: http://geogis.detek.unideb.hu/Kutatas/TermeszetiVeszelyek.php 

 
1.18.1 Építésföldtani korlátok 

A földtani viszonyok és a morfológiai adottságok ismeretében már előzetesen megítélhető 
azon sajátosság, hogy bármilyen ember által kezdeményezett beavatkozások, változások 
vagy újabb területhasználatok (mélyépítés, műtárgyak, melioráció, lakóterület növelése, 
nyomvonalas létesítmények stb.) következményeként a felszínmozgásos természeti jelen-
ség fokozottan kialakulhat, érvényesülhet. 

A települések rendezési, szabályozási tervében e természeti sajátosságot szerepeltetni 
szükséges az adott (felszínmozgásra hajlamos) területrészletek azonosíthatóságával, pon-
tos megnevezésével. Ezek figyelembe vételével településrendezések, emberi beavatkozá-
sok során a földcsuszamlás, az omlás elkerülhető. 

 



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

email: iroda.albaexpert@gmail.com 
134 

 

1.18.1.1 Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 
 
Polgárdi területén külszíni bányaterület található. Mélyművelésű bányászattal érintett, alá-
bányászott területek nincsenek. 
 
Magyarországon a barlangok ex lege védelem alatt állnak, azaz megismerésüktől kezdve, 
külön védetté nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül is védett természeti értéknek minősül-
nek; s törvény mondja ki azok kizárólagos állami tulajdonjogát is. 
Magyarország barlangkataszter szerinti felosztása szerint Polgárdi a 4464 számú (Polgárdi 
környéke megnevezésű) területhez tartozik. 
Az Országos Barlangnyilvántartás a Somlyó-hegyhez kapcsolódva 2 barlangot tart nyílván. 
Emellett a Szár-hegy területén 2 kisebb barlang ismert, amelyek már Kőszárhegy területé-
hez tartoznak. 
 
36. táblázat: A Somlyó-hegy és a Szár-hegy barlangjai 

Kat.sz. Név 
Hossz 

(m) 

Vertikális 
kiterjedés 

(m) 
Mélység 

(m) 
Magasság 

(m) Hrsz. 

4464-7 Somlyó-hegyi-
barlang 

9.3 8.5 1 7.5 
 

4464-8 Somlyó-hegyi-
sziklaüreg 

5.2 4.5 0 4.5 
 

4464-9 Szár-hegyi 1. sz. 
barlang 

12 2 0 2 041/4 

4464-10 Szár-hegyi 2. sz. 
barlang 

0 0 0 0 041/4 

Forrás: Országos Barlangnyilvántartás  

 
A városban épült pincékre a lakossági használat jellemző, melyek építésföldtani korlátozó 
jelleggel nem bírnak. 
 
1.18.1.2 Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 
Az Országos Felszínmozgás Kataszter nyilvántartása szerint a város területén a dombor-
zati viszonyokból és a tájhasználatból adódó felszínmozgások nem történtek. 
 
1.18.1.3 Földrengés veszélyeztetett területei 
A város területe az ország az egyik legaktívabb szeizmikus területéhez tartozik, de a ma-
gyarországi földrengések adatbázisai szerint Polgárdiban érzékelhető földrengés nem for-
dult elő. 
Magyarország szeizmikus zónatérképe szerint Polgárdi a 4-es és 5-ös zónába tartozik.  
 
 
 
 

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_4464-7
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_4464-7
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_4464-8
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_4464-8
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_4464-9
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_4464-9
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_4464-10
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_4464-10
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20. ábra: Magyarország szeizmikus zónatérképe 

 
Forrás: www.foldrenges.hu 

 
1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség 
 
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. 
(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerinti településjegyzékben Polgárdi, mint 
veszélyeztetett település nincs nevesítve, vagyis nem veszélyeztetett település. 
 
1.18.2.1 Árvízveszélyes területek 
Polgárdi egyetlen vízfolyása a Cinca-patak. Emellett az időszakos vízfolyások közül a kis-
cséri árok érdemel említést. 
A város területén az árvízveszély mértéke jelentéktelen, klasszikus értelemben vett árvízi 
veszélyeztetett terület nincs.  
A Cinca-patakon ritkán fordul elő nagyobb áradás (pl.: 2010 júniusában). 
A jellemzően heves zivatarok, felhőszakadások kísérőjelenségeként előforduló villámárvíz-
veszélyeztetettség mértéke közepes.  
 
1.18.2.2 Belvízveszélyes területek 
Fejér Megye területrendezési terve alapján Polgárdit a „rendszeresen belvíz járta területek 
övezete (nagyvízi meder övezete)” nem érinti.  
2015-ben megvalósult Magyarország belvízi veszélytérképezése, mely szerint a település 
területén jelentős belvízveszélyes területek nincsenek. 
A katasztrófavédelmi felmérés szerint a városnak nincs belvízi kockázata. 
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21. ábra: Magyarország belvízi kockázati térképe 

 
Forrás: www.vedelem.hu 

 
1.18.2.3 Mély fekvésű területek 
Polgárdi közigazgatási területe nem tartozik az ország mélyebben fekvő területei közé. 
Ezzel párhuzamosan a településen vannak mélyebben fekvő településrészek.  
Az ilyen területek még nem minősülnek belvízzel veszélyeztetett területnek, mivel megfele-
lő vízrendezésével a vízállásossága kezelhető. 
A mély fekvésű területről a vízelvezetést a csapadékvíz elvezetés rendezésének keretében 
kell megoldani, hogy indokolatlanul ne alakuljon ki vízállásos terület. 
A településen az elmúlt években megvalósult vízrendezési projektről 1.16.1.3 fejezetben 
esett szó. 
 
1.18.2.4 Árvíz és belvízvédelem 
Amint fentebb jeleztük a szóló18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet szerint Pol-
gárdi, ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon nem veszélyeztetett település, így vízügyi 
szintű árvízvédelemre nincs szükség. 
A város területét elsőrendű árvízvédelmi védvonal nem érinti.  
A Cinca-patakon a lehetséges villámárvizekkel kapcsolatos árvízvédelmet elsősorban az 
önkormányzatnak kell biztosítania megfelelő meder karbantartással. 
A városban előforduló vízelöntések nem belvízi eseményként jelentkeznek, kezelésük 
szintén elsősorban önkormányzati feladat.  
A szélsőséges csapadékesemények miatt előforduló helyi vízkár elhárítása „árvízi” ese-
mény a helyi katasztrófavédelem (önkormányzati tűzoltóság) feladata.  
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22. ábra: Magyarország belvízi kockázati térképe 

 
 
1.18.3 Egyéb 
1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 
Kedvezőtlen morfológiai adottság (pl. lejtés, falszakadás) Polgárdi területén nincs. 
 
1.18.3.2 Mélységi, magassági korlátozások 
Polgárdi helyi építési szabályzata nem tartalmaz mélységi korlátozásokat. 
A helyi építési szabályzat alapján a legmagasabb építménymagassággal rendelkező épü-
leteket a nagyvárosias lakóterületeken lehet elhelyezni, ahol a maximális magasság 15 m 
lehet. 
A város külterületi részén a 7. sz. főút felüljáróként halad át a 29. sz. vasúti pálya nyomvo-
nala és a mellette futó alsórendű út felett. Erre vonatkozó magassági korlátorzás nincs 
jelölve. 
 A helyi építési szabályzat a különböző övezetek eltérő legmagasabb épületszintet határoz 
meg. 
 35.táblázat: Megengedett legnagyobb építménymagasságok Polgárdiban 

Övezetek Megengedett legnagyobb  
építménymagasság 

Lakóterületek  
nagyvárosias lakóterületek 15 m 
kisvárosias lakóterületek 10,5 m 
kertvárosias lakóterületek 4,5-7,5 m 
falusias lakóterületek 5 m 
Településközponti vegyes területek 8-10,5m  
Gazdasági területek  
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
terület 

7,5-10 m 

Egyéb ipari, gazdasági terület 10 
Különleges területek 3,5-9 m 
Erdőterületek 3,5-5 m 
Mezőgazdasági területek 4,5 m 

Forrás: Polgárdi Város Helyi Építési Szabályzata 
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1.18.3.3 Tevékenységből adódó korlátozások 
A telkekre vonatkozó korlátozásokat a helyi építési szabályzat tartalmazza.   

A vonatkozó tervlapok tartalmazzák a különböző tevékenységet végző üzemek (szennyvíz-
telep, állattartó telepek) védőtávolságát. 

A városban – a Veszélyes Üzem Adatbázis alapján - veszélyes üzem nem működik. 

A M7 autópálya és a 7. sz. főút jelentős forgalma miatt a két útszakaszon a közutak biz-
tonsága különös figyelmet igényel. A növekvő gépjármű forgalom kapcsán a személygép-
kocsik számának növekedése mellett  a fokozódó teherszállítás (Pl. túlterhelés, veszélyes 
anyag szállítás, stb.) miatt a balesetveszély fokozódik.  

A volt szovjet katonai laktanya területén 1991-ben végeztek teljes körű környezeti kárfel-
mérést és az 1994-95. során további kiegészítő állapotfelmérést. A felmérést követő kár-
mentesítés megtörtént. A jelenlegi ismeretek szerint a területen nincs visszamaradt kör-
nyezetszennyezés, környezeti kár.  

A Vertikál Zrt. által üzemeltetett regionális hulladéklerakó működéséből eredő környezeti 
hatások folyamatos figyelmet igényelnek. Az összeadódó hatások jelenleg határérték alat-
tiak és telekhatáson belül maradnak. 
 
1.19 Ásványi nyersanyag lelőhely 
Amint az 1.9.2.2 alfejezetben bemutatásra került, hogy Polgárdiban a bányászat az ókor 
óta jelen van a helyi gazdaságban, mivel a Somlyó-és a Szár-hegy mészkövét évszázadok 
óta hasznosítják. 
  
A Mészkő és Dolomit Kft. által üzemeltetett Polgárdi I. – mészkő néven nyilvántartott bá-
nyatelek (2297 és 2298/7 hrsz.) 2020-ig érvényes Műszaki üzemi terv határozattal rendel-
kező működő, külfejtéses művelésű mészkő bánya. 
A bányatelek földtani vagyona 4.072.801 m3 mészkő. A pillérben lekötött ásványvagyon 
1.153.730 m3, a 2016-os bányászai jog átruházáskor még kitermelhető vagyon 2.919.071 
m3 mészkő. 
 
1.20 Városi klíma 
Magyarország a 45°45' és 48°35' északi szélességek között fekszik, nagyjából középen az 
Egyenlítő és az Északi-sark között, a szoláris éghajlati felosztás szerint a mérsékelt övben. 
Éghajlata nagyon változékony. A változékonyság egyik fő oka az, hogy éghajlatunkra a 
kiegyenlítettebb hőmérsékletjárású, csapadékos óceáni, a szélsőséges hőmérsékletű, ke-
vés csapadékú kontinentális, illetve a nyáron száraz, télen csapadékos mediterrán éghajlat 
egyaránt hatással van, ezen klímatípusok közül bármelyik hosszabb-rövidebb időre ural-
kodóvá válhat. Az országon belül az időjárásban ezért jelentős különbségek fordulhatnak 
elő az ország viszonylag kis területe és sík felszíne ellenére. Éghajlatunk másik fő megha-
tározója a domborzat. Mivel az ország a Kárpát-medence alján fekszik – felszínének több 
mint a fele 200 m tengerszint feletti magasságnál alacsonyabb síkság, illetve alacsony 
terület, a 400 m feletti területek aránya pedig kevesebb, mint 2 százalék – elsősorban a 
Kárpátok hatását kell kiemelni. 
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Magyarország éghajlati körzetei (Péczeli György munkája alapján) 

Magyarország túlnyomó részén az évi középhőmérséklet 10 és 11 °C között alakul. A le-
vegő hőmérsékletének nagytérségű eloszlását befolyásoló legfontosabb tényezők a föld-
rajzi elhelyezkedés, a tengerszint feletti magasság, valamint a tengertávolság. 
Az évi átlag középhőmérséklet Pázmánd területén az 1971 – 2000 közötti időszak alapján 
9 és 10 °C közötti. 

az évi átlagos középhőmérséklet Magyarországon az 1971-2000 közötti időszak alapján 

 
Magyarországon az évi átlagos csapadék 500-750 mm, de tájaink között jelentős eltérések 
vannak az éves csapadékmennyiségében. 
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Polgárdi tekintetében az évi átlagos csapadék mennyisége 550 – 600 mm közötti. 

Átlagos éves csapadékösszeg az 1971-2000 közötti időszak alapján 

Magyarország szélviszonyainak kialakításában két lényeges tényező játszik szerepet, az 
általános cirkuláció által meghatározott alapáramlás, valamint a domborzat módosító hatá-
sa. 
Polgárdi területén jellemzően északnyugati irányú szél fúj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az évi átlagos szélsebességek [m/s] és az uralkodó szélirányok Magyarországon (2000-2009) 

Az éghajlat kialakításánál alapvető az a sugárzó energia, amely a Napból a földfelszínre 
jut. A besugárzás területi eloszlását két tényező határozza meg: a földrajzi szélesség, va-
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lamint a felhőzet mennyisége. Hazánk területén az országon belül tapasztalható kis szé-
lességkülönbség miatt a döntő szerepet a felhőzet játssza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi összege Magyarországon (2000-2009) 
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
2.1.  A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, 
folyamataik elemzése 

Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák 
 
Polgárdi demográfiai folyamatait 2011 óta nagyságrendileg megállapodott lakosságszám 
jellemzi, azonban az évenkénti adatok alapján enyhe gyarapodás mutatható ki a települé-
sen. 
Polgárdi népességváltozása mind a megyei, mind pedig az országos arányokhoz képest is 
pozitív képet mutat, hiszen a népszámlálási adatok alapján, azokon a szinteken a népes-
ség fogyása a jellemző. 
Az elmúlt évtizedben a természetes fogyás üteme csökkent, ami a pozitív vándorlási kü-
lönbözettel együtt eredményezte a lakosság számának növekedését. 
A város lakosságának növekedésében szerepet játszik a 30-39 évesek arányának emel-
kedése, ami valószínűsíthetően a munkaképes korú odavándorlóknak köszönhető, mely 
egyenlőre még ellensúlyozni tudja a természetes fogyásból adódó veszteséget, de a hosz-
szabb távú kockázatokkal előrelátóan szükséges foglalkozni. 
Polgárdi népességének iskolázottsága javult, de a megyei és az országos értékekhez ké-
pest elmaradást mutat, valamennyi képzettségi szinten. Az alacsony iskolázottság a mun-
kaerő piaci hatása révén a helyi gazdaság és a településfejlesztés lehetőségeit is befolyá-
solja. A fiatal, képzettebb, motiválható munkaerő helyben tartása a helyi intézményrend-
szer működési kapacitásainak megtartását is biztosíthatja. 
Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya a megyei 
átlagnál magasabb, ami a lakosok átlagos jövedelmi és anyagi helyzetét is meghatározza. 
 
Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő 
 
A város stabil lakosságszáma továbbra is a település lakosságának kötődését is jelzi, ami 
a jövőben is a közösségépítés alapja lehet.  
Polgárdiban jelentős hagyományai vannak a helyi társadalom önszerveződésének, a vá-
rosban, napjainkban is számos civil szervezet működik. Ennek a civil aktivitásnak megha-
tározó szerepe lehet a helyi identitás kialakításában, erősítésében, vagy egyes helyi fela-
datok ellátásában. 
Polgárdi jelenleg nem rendelkezik komoly nagy tömegeket vonzó rendezvényekkel, illetve 
kulturális értékei is kevésbé kapnak hangsúlyt. 
Az helyi közösség erős kohéziója és a civil szervezetek aktivitása pozitív hatást gyakorol-
hat a helyi identitás erősödésére, mely vonzerőt biztosíthat a fiatalok helyben maradásá-
hoz, amely a helyi munkaerőbázis biztosítása szempontjából is fontos. 
 
Intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés 
 
Polgárdiban a település méretéhez képest széles spektrumú, jól működő intézményrend-
szer épült ki, amely a helyi lakosság ellátása mellett, a város közigazgatási területén túl, a 
vele szomszédos községekre kiterjedően is képes közszolgáltatásokat biztosítani. 
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Az alapfokú közoktatás és a köznevelés mellett elsősorban az igazgatási, egészségügyi 
alapellátási és szociális-gyermekjóléti közszolgáltatások biztosítását érdemes kiemelni. 
Szociális területen megyei szintű intézmény is működik a településen. 
A városüzemeltetési feladatok ellátása szintén megoldott.  A Vertikál Zrt. hulladékgazdál-
kodási tevékenysége regionálisan biztosít szolgáltatást. 
Az önkormányzat az intézményrendszer kialakításával és működtetésével, illetve a fela-
datellátás biztosításával hatással bír a településen élők elégedettségére, erősítheti a hely-
ben maradás, vagy az ide telepedés szándékát. Ezáltal az intézmények közszolgáltatásai 
a demográfiai viszonyokat és a település gazdasági életét is befolyásolják, attól függően, 
hogy az idősödő lakosság ellátása mellett, milyen szolgáltatásokat tud korszerű, verseny-
képes színvonalon a fiatalabb, képzettebb generációknak is biztosítani.. 
 
Gazdasági szerkezet és dinamika 
 
Polgárdi a megyei átlagnál alacsonyabb vállalkozási aktivitással bír, s emiatt alacsonyabb 
súllyal van jelen a térség gazdasági életében.  
A város gazdasági szerkezetét a természeti adottságai jelentősen meghatározzák.  A kivá-
ló minőségű termőföldnek köszönhetően a mezőgazdaság erősebb szerepe jellemző, ami 
jóval meghaladja a megyei értéket. Bár a szolgáltatások aránya helyi szinten a legjelentő-
sebb, mégis jóval elmarad a megyei szintű aránytól. 
A település mezőgazdasági nagyvállalatai országosan ismertek.  A szántóföldi művelés 
mellett a szarvasmarha tenyésztés kiemelkedő. 
A rendszerváltozást követően az ipar helyi szerkezete átalakult, dinamizálva a város gaz-
dasági életét. Hazai és külföldi tulajdonú cégek is települtek a városba. A helyi gazdaság-
fejlesztéshez szükséges vállalkozói környezet és az üzleti infrastrukturális háttér fejleszté-
sének egyik jelentős lépése volt az egykori szovjet laktanya területén ipari terület kialakítá-
sa. A helyi gazdaság segítésére inkubátor ház is létesült. 
A szolgáltatási ágazatban az alapszolgáltatások széles köre jellemző, amit erősen befolyá-
sol Székesfehérvár közelsége. A kiskereskedelmi és kisipari szolgáltatások történelmileg 
jellemzőek Polgárdi gazdaságára. A megyeszékhely magasabb színvonalú szolgáltatásai, 
szolgáltató helyeinek száma, specializált tevékenységű szolgáltatóival szemben Polgárdi-
ban a versenyképesség számos területen nem biztosítható. 
 A turizmus gazdasági szerepköre nem meghatározó a Polgárdiban. A kis számú helyi 
turisztikai vonzerő kihasználtsága alacsony. A Balaton közelségét előnyként még nem si-
került kamatoztatni. 
 
A helyi gazdaság fejlettsége, fejlődési lehetőségei a munkahelyek révén hatással vannak a 
város demográfiai jellemzőire, a népesség megtartásra és vonzásra. A bérek és az igé-
nyelt szaktudás révén a helyi társadalom összetételét is befolyásolja.  
A jól működő helyi gazdaság szereplői az adójuk révén hozzájárulnak a település működő-
képességének biztosításához, a fejlesztési elképzelések megvalósításához. 
 
Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya 
 
Polgárdi Város Önkormányzata költségvetését pozitív egyenlegű gazdálkodás jellemzi. Az 
önkormányzati gazdálkodás, az országos szintű közfeladat átcsoportosítások és a finan-
szírozás változásai jelentős hatással voltak a város pénzügyi helyzetére. Jelentős változást 
hozott az állami adósságvállalás is. Ennek következtében a város sok racionalizálási intéz-
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kedést és takarékossági szigorítást valósított meg, melynek eredményeként tudja biztosí-
tani a kötelező és önként vállalt feladatainak folyamatos ellátását, intézményeinek működ-
tetését. A városban az iparűzési adó bevételek folyamatosan növekednek, mely fontos 
eleme a költségvetés stabilitásának. 
Az önkormányzat gazdálkodása a település minden lényeges területére hatással van. 
A helyi lakosság pénzbeli és egyéb juttatásokkal való ellátása a demográfiai tényezőket 
befolyásolja, mivel képes a fiatalok helyben tartását, a gyermekvállalási kedvet ösztönözni. 
A helyi programok, szervezet finanszírozásával a település közösségi életét, a helyi kohé-
ziót tudja erősíteni. Az intézményrendszer működtetése és a városüzemeltetés, az infrast-
ruktúra fenntartása és fejlesztése a lakossági elégedettség mellett a helyi gazdasági kör-
nyezetre is hatással van, amely a helyi gazdaság dinamizálását segítheti elő, amely to-
vábbi munkahelyteremtést és bevétel növekedést jelenthet. A közpénzből finanszírozott 
városfejlesztési tevékenységek az épített környezet állapotát javítják. Az energiahatékony-
sági beruházások, a zöldfelület kezelés a természeti környezet állapotára vannak hatással. 
Az önkormányzat jelentős szerepet vállal a település foglalkoztatottsági mutatóinak javítá-
sában is. 
 
Táji és természeti adottságok 
 
Polgárdi területe két alföldi kistáj határán fekszik. A domborzat érdekes elemei a síkságból 
kiemelkedő kisebb hegyek, a Somlyó-hegy és a Szár-hegy vonulata.  
A város domborzati és talaj (kiváló minőségű csernozjomok) adottságai, éghajlati viszonyai 
jó alapot biztosítanak a mezőgazdasági művelésnek. Erdős terület csak foltokban találha-
tó.  
A mezőgazdasági termelés, azon belül a szántóföldi növénytermesztés alapvetően befo-
lyásolja a tájhasználatot. A művelés alatt álló területeken jelentős biodiverzifikáció nehezen 
tud kialakulni. Ennek megfelelően védelem alatt álló természeti területek nincsenek a város 
területén, csak a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemeként a Cinca-Csíkgát patak mentén fek-
vő magterületet, valamint ökológiai folyosó emelhető ki. 
A táji adottságok hatással vannak a településen élő lakosság életminőségére, kultúrájára, 
azzal, hogy meghatározzák a zöldfelületek és az épített környezet kialakításának lehető-
ségeit. A település gazdasági szerkezetét befolyásolják a természeti adottságok, mivel 
mint helyi erőforrások a gazdasági ágazatok fejlődésére is hatással vannak, másrészt az 
infrastruktúra (közlekedés, közművek, stb.) hálózat kialakítását is a helyi adottságokhoz 
kell igazítani. 
 
Zöldfelületek 
 
A város zöldfelületi fedettsége összességében kedvező, azonban nem kiegyensúlyozott. 
Külterületen a mezőgazdasági használat határozza meg a zöldfelületeket. Belterületen a 
nagy kiterjedésű kertvárosias terület zöldfelületei mellett a közparkok, közkertek, illetve az 
utcák növényállománya fontos szerepet tölt be. Az erdőterület kiterjedése alacsony. A 
Batthyány-kastély parkja még rekonstrukcióra vár. 
A zöldfelületeknek a természeti adottságokkal összhangban fontos szerepük van a telepü-
léskép kialakításában, az egészséges települési környezet biztosításában. A zöldfelületi 
adottságok a lakóterületek környezetminőségét jelentősen befolyásolják. 
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Épített környezet  
 
Polgárdi jelenlegi településszerkezete elsősorban a közlekedési hálózatban betöltött sze-
repéből és a mindig meghatározó mezőgazdasági területhasználatból adódik.  
A történelmi városmag a Cinca patak mentén alakult ki, majd a későbbiekben kialakított 
tömbökkel keleti irányba nőtt a város területe. 
Területhasználat szempontjából a belterület többsége lakóterület, a település magját a 
városközpont alkotja az ellátó funkciók többségével. A külterületen a meghatározó rész 
mezőgazdasági terület, de több lakófunkcióval is rendelkező településrész is található. 
Polgárdi épületállománya vegyes képet mutat. Jellemzően családi házas beépítésű, de 
emellett több lakótelep is található a városban többszintes társasházakkal. Emellett közép-
ületek és gazdasági telephelyek építményei jellemzőek. A város egyetlen műemlék épülete 
a református templom. 
Az épített környezet állapota hatással vannak a településen élő lakosság életminőségére, 
befolyásolja a település gazdasági szerkezetét, mivel a városkép a település vonzerejét is 
befolyásoló tényező a gazdasági szereplők számára, másrészt a telephely kialakítási lehe-
tőségeket is behatárolja, továbbá az infrastruktúra (közlekedés, közművek, stb.) hálózat 
kialakítása is függ az épített környezettől. 
Az egészséges települési környezetre, az energiahatékonyságra az épületállomány fizikai 
állapota jelentős hatást gyakorol. 
 
Közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)  
 
Polgárdi jelentős útvonalak súlypontjában fekszik, ebből adódóan a város szerepét erősítő 
tényező a település földrajzi helyzete, a jó közúti és vasúti megközelíthetősége. 
Meghatározó eleme a városon áthaladó M7 autópálya, valamint a Budapest-Gyékényes 
nemzetközi törzshálózati vasúti fővonal, melyek transzeurópai közlekedési hálózati ele-
mek. 
A helyi közúti közlekedési elemek többi eleme még fejlesztésre szorul. Mind a szomszéd 
településekkel kapcsolatot teremtő alsóbbrendű utak, mind pedig belterületi közlekedési 
infrastruktúra, beleértve a kerékpáros közlekedés infrastruktúráját is. 
A közösségi közlekedés jól biztosított, azonban helyi szinten itt is szükséges az infrastruk-
túra fejlesztése. 
A gyalogos felületek és parkolók bővítése, karbantartása az önkormányzat részéről folya-
matos. 
A közlekedési adottságok egyértelműen hatással vannak a helyi gazdaság működésére, 
fejlődésére, befolyásolják a település környezeti állapotát, az épített környezet és a köz-
műhálózatok alakítását, fejlesztését. 
 
Közművek és elektronikus hírközlés 
 
Polgárdiban a közművesítettség teljes körűnek mondható. A közüzemi szolgáltatások te-
kintetében a település jól ellátott. Az ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma közel 100 
%-os. A csatornázás és a gázellátás ugyancsak közel 100 %-os. Az elektromos energia 
ellátás, és hulladékgyűjtés is teljes körű.  
A csapadékvíz-elvezető rendszer állapota még további fejlesztéseket igényel. A felszíni 
vízelvezetés rendszere azonban nem teljesen kiépített. A megújuló energiaforrások alkal-
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mazására kedvezőek az adottságok, de egyenlőre csak a napenergia hasznosítás jellem-
ző, illetve kísérletek történtek a biomassza hasznosítás területén is. 
Az elektronikus hírközlés hagyományos és korszerű formái a városban biztosítottak.  
A város infrastrukturális ellátottsága jelentős hatással van a gazdaság fejlődésére és a 
települési környezet állapotára is. Napjainkban a közműellátottság az épített környezet 
állapotát, értékét is meghatározza, ami közvetett módon a lakosság életminőségét, elége-
dettségét befolyásolja. 
 
Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság 
 
Polgárdi környezeti állapota alapvetően jónak mondható.  Környezeti terhelést leginkább a 
város területét átszelő főútvonalak jelentős forgalma jelent a közlekedési eszközök kibo-
csátása révén.   
A folyékony és a szilárd hulladék elszállítása és kezelése megoldott a település teljes terü-
letén. 
A város árvíz és belvíz szempontjából nem veszélyeztetett a település, de a globális klí-
maváltozás következtében szélsőségesebbé váló időjárás miatt is fontos csapadékvíz-
elvezető csatornarendszer folyamatos fejlesztése.  
A mezőgazdaság által használt területek jelentős nagysága miatt az erdősültség alacsony. 
A városban, az utóbbi években több olyan beruházás is megvalósult, amely energiahaté-
konyságot szolgálja. Az önkormányzat a fenntartható városfejlesztés szellemében több 
közintézményben is napenergiát hasznosító beruházást valósított meg. 
Az egészséges települési környezet a városlakók elégedettségét és környezettudatossá-
gát, közvetve települési kohézióját is pozitívan befolyásolja. Mindez a gazdasági környe-
zetre is hatással van, és a lakóhelyválasztás révén a demográfiai tendenciákat is pozitív 
irányban befolyásolhatja. 
 
Az alábbi hatás mátrix a fentiek alapján mutatja be az egyes tényezők kapcsolódását, 
egymásra gyakorolt hatását.  
 
x      gyenge hatás  
xxx   közepes hatás  
xxxxx erős hatás 
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   Vizsgált tényezők ("hatott")  
Ha

tó
 té

ny
ez

ők
  

  

demográfiai 
viszonyok 
és tenden-

ciák 

települési 
közösség 
(kohézió, 

kultúra, ha-
gyományok, 

civilek) 

intézmény-
rendszer 

(közszolgál-
tatások) és 

város- 

üzemeltetés 

gazda-
ság 

szerkezet 
és dina-

mika 

önkormány-
zat vagyoni 
helyzete és 
gazdálkodá-
si egyensú-

lya 

táji és 
természeti 
adottsá-

gok 

zöld-
felületek 

épített 
környezet 

(épített 
örökség is) 

közleke-
dési háló-

zat és 
minősége 
(belső és 

külső) 

közmű-
vek és 

elektro-
nikus 

hírköz-
lés 

környezet- 

védelem – 
klíma-

tudatosság/ 
energia-

hatékony-
ság 

nikus hírközlés 

környezetvédelem - 
klímatudatosság/ 
energiahatékonyság  

xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx  

 



3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

3.1.1. A folyamatok értékelése 

A település megélhetése elsősorban a mezőgazdaságon alapul, kialakulása, fejlődése is erre 

vezethető vissza. Az elmúlt évtizedekben a kisebb gazdaságok jelentették a város fejlődésé-
nek másik fő irányát.  

A lakosság egy része ingázik a Székesfehérvárra az ott található munkalehetőségek miatt. 
Ennek következménye, hogy a fiatalok a megyeszékhelyre költöznek. A lakosság korössze-
tétel alapján öregedő. 

A település megtartó ereje az országos átlag szerintinek mondható és a fiatalok helyi identi-
tásának erősítésével, lehetőségek feltérképezésével, munkahelyek kialakításával a gazda-
sági, demográfiai viszonyok javíthatók. 

A jelenleg hatályos (2002-ben elfogadott) településszerkezeti terv tartalmazza a fejlesztési 
területeket. A terv felülvizsgálata a jelenlegi előírásokat aktualizálja, az elmúlt évek igényeit 
építi be a tervbe. 

A lakóépületek között találhatóak lakatlan, vagy eladó házak, melyek egy részét még karban-
tartják, gondozzák, de találhatók elhanyagolt, romos állapotú házak is. Ezek a településképet 
rontó elemek egyben lehetőségek is a letelepedésre.  

A mezőgazdasági telephelyek részben kihasználtak, a meglévő kihasználatlan épületekben 
új funkciók kialakíthatóak. A nagyüzemi mezőgazdasági művelés mellett a kisebb mezőgaz-
dasági vállalkozások is találhatóak a településen.  

Az önkormányzat fontos feladatnak tekinti a kihasználatlan területek és épületek, például a 
volt ipari és honvédségi területek és épületek hasznosítását, ennek érdekében folyamatos 
egyeztetéseket folytat a lehetséges befektetőkkel.  

A meglévő önkormányzati tulajdonú épületek funkcióval való megtöltése, az intézmények, 
parkok, közterületek fenntartása az önkormányzat elsődleges feladata, amelyeket lehetősé-
geihez mérten ellát. 

Megoldásra vár még többek között az átmenő forgalom negatív hatásainak gyengítése, az 
infrastrukturális fejlesztés, az épületállomány felújítása, a termőföld elaprózódásának meg-
akadályozása, valamint a zöldterületek és kulturális vagy történelmi szempontból jelentőség-
gel bíró tájértékek védelme. 

 
3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső té-
nyezők összefoglaló értékelése 

Gyengeségek: 
− Nincs jellegzetes, karakteres városközpont, hiányzik az egységes városkép 
− A település fásítatlansága, alacsony erdősültség 
− „Alvó város” jelleg, nagy az ingázók száma 
− Kerékpár úthálózat elégtelen mennyisége 
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− A gyalogos forgalom számára kedvezőtlen feltételek 
− Közép- és felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló képzés hiánya, szakképzé-

sek hiánya 
− Esetenként nem kielégítő állagú intézmények (szociális, közművelődési) 
− Nincs turisztikai arculata a városnak, kiaknázatlanok a benne rejlő lehetőségek 
− Sportolási és szabadidős lehetőségek hiánya 
− Még az átutazó idegenforgalom számára sem kedvezők a turisztikai adottságok 
− Hiányos idegenforgalmi szolgáltatói alapinfrastruktúra 
− A turizmus szervezését, irányítását ellátó szervezet hiánya 
− A településen található kihasználatlan gazdasági épületek, telephelyek látványképileg 

negatívan befolyásolják a településképet, a tájat, valamint nem termelnek hasznot 
sem a tulajdonosnak, ezáltal az önkormányzati bevételek nem növekednek. Az elha-
nyagolt területek tájidegen fajok megtelepedését segítik elő. 

− A külső városrészek nem szervesültek a központi részekhez (a 7-es főút menti vá-
rosrészek), el vannak szigetelődve, erőteljes fejlettségbeli különbségek alakultak ki 
közöttük.  

− Több szegregátum alakult ki, de ezeken kívül szegregációval veszélyeztetett, 
szegregálódó terület is van a városban. 

− A város olyan épületállománnyal rendelkezik, amelynek nagy része idős, állaga je-
lentősen leromlott, ezért felújításra szorul. A középületek jelentős része ugyanebben 
a cipőben jár, felújításra és korszerűsítésre szorulnak  

− A fejlesztések az önkormányzat korlátozott pénzügyi lehetőségei miatt nagyban 
függnek a pályázati pénzektől. 

− Hiányos a sportot szolgáló infrastruktúra, nincsen olyan kapacitású és színvonalú 
sportlétesítmény a városban, amely helyet adhatna nagyobb sportversenyeknek, 
bajnokságoknak. 

 
Erősségek: 

− A város olyan régió része, amely kedvező földrajzi elhelyezkedése miatt (közép- eu-
rópai fejlődési zóna metszéspontjában található, fontos európai közlekedési folyosó 
halad rajta keresztül) jelentős vonzerővel bír. 

− A város nagyon kedvező közlekedés-földrajzi tulajdonságokkal bír (7-es számú főút, 
M7-es autópálya közelsége, vasúti csomópont). 

− Kedvező termőföldi és természeti (magas a napsütéses órák száma, magas a nyári 
középhőmérséklet értéke, az átlagosnál jobb a csapadékeloszlás) adottságokkal bír. 

− A kedvező adottságoknak köszönhetően a területen régi hagyományra tekint vissza a 
mezőgazdaság (a növénytermesztés és az állattenyésztés egyaránt) és jelenleg is 
nagy területen folyik mezőgazdasági termelés (elsősorban szántóföldi növényter-
mesztés). 

− Cinca-patak elérhető felszíni vízkészlete 
− Értékes régészeti leleteket tártak fel a környéken (pl.: Seuso-kincs) 
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− Teljes körű közművesítettség 
− Működő szelektív hulladékgyűjtés 
− A megyén belüli kedvező munkanélküliségi helyzet 
− Országos viszonylattól eltérő, pozitív demográfiai tendenciák: népességcsökkenés 

alacsonyabb szintje, bevándorlás, stb. 
− A város vezetésének határozott településfejlesztési elképzelései vannak 
− Székesfehérvár mellett központi szerep betöltése a kistérségben 
− Kisvárosi szintnek megfelelő intézményhálózat 
− Aktív civil szervezetek 
− A térségben jó minőségű humán erőforrás áll rendelkezésre 
− Térségen belül kialakultak a különböző szervezetek hatékony együttműködéseinek 

keretei 
− Szociális szolgáltatások megléte, széles köre 
− A városban magas az igazolt sportolók aránya a lakosság számához viszonyítva 
− Vállalkozásbarát önkormányzat 
− Nemzetközi jelentőségű Motoros Találkozó helyszíne a város 
− A lakosságnak erős az igénye a kultúrára és az igényes szórakozásra. 

 
Lehetőségek: 

− A közvetlen kapcsolat az autópályával számtalan lehetőséget kínál a város számára, 
amely a gazdaságélénkítést szolgálná (pl. nagyobb vállalatok letelepedése, logisztikai 
szerepkör, raktározás, feldolgozóipar letelepedése, helyi adottságokra és termékekre 
épülő feldolgozó üzemek). 

− A település közösségi életének fejlesztése érdekében a fiatalok további bevonása a 
civil kezdeményezésekbe. 

− A megújuló energiaforrások alkalmazása az intézmények, valamint a háztartások 
energiaellátásánál. 

− Fontos a vonzó településkép kialakítása (népességmegtartó erő). Ezért egyrészt 
mindenképpen szükség van az erőteljesen leromlott állapotú lakásállomány felújítá-
sára. Másrészt törődést igényelnek a belterületi zöldfelületek is, mert ezek rendezett 
állapotukban komoly rekreációs hatással bírnak 

− A lakosság képzettségi helyzetének javítására mindenképpen szükség van, például 
új oktatási intézmény(ek) létrehozásával (főleg középfokú oktatási intézmény), a meg-
lévők fejlesztésével és a felnőttképzés kínálatának kiszélesítésével. 

− A sport népszerű a városban, ezért a lehető legjobb feltételeket kell megteremteni az 
űzésére. Ennek elérésére szükség van a sportot szolgáló infrastruktúra fejlesztésére, 
valamint egy korszerű, multifunkcionális sport- komplexum megépítésére, mivel jelen-
leg nincsen a városban olyan színvonalú és kapacitású sportlétesítmény, amely al-
kalmas lenne nagyobb sportesemények és bajnokságok lebonyolítására. 

− Térségi központi szerepkör erősítése 
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− Börgöndi repülőtér fejlesztésével a légi megközelítés is lehetővé válik 
− Kastélypark területe 
− Ipari Területek kialakítására kiváló területek állnak rendelkezésre 
− Ipari Park cím elnyerése, új vállalkozások betelepítése, munkahelyek létesítése 
− Modern csatornahálózat, igen korszerű regionális hulladékgazdálkodás 
− A megvalósuló fejlesztések növelhetik Polgárdi népességmegtartó képességét 
− A fenntartható fejlődés elvére alapozott természeti erőforrás használat (geotermikus 

energia, alternatív energiaforrások, gazdasági hasznosítás) 
− A fejlesztési programok együttműködést és élő kapcsolatokat indukálnak a partnerek 

között 
− Különböző hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek kihasználása 
− A gazdasági fejlődéssel javul az életminőség 

 
Veszélyek: 

− Kedvezőtlen demográfiai helyzet alakulhat ki (elsősorban a fiatalabb, kvalifikáltabb 
népesség vándorol el), amennyiben nem javul a város  népességmegtartó képessé-
ge (tehát többek között nem sikerül munkahelyeket teremteni, nem bővül az oktatási 
kínálat, nem emelkedik a szociális ellátás színvonala, illetve nem bővül a szociális 
szolgáltatások köre, nem bővül a kulturális és művelődési lehetőségek köre, nem ja-
vítják az épületállomány állapotát, nem biztosítanak rendezett városképet és nem ál-
doznak kellő figyelmet az identitástudat fejlesztésére). 

− Felgyorsul a társadalom elöregedése, mivel a fent említett módon a fiatal népesség 
jobb életkörülmények reményében elhagyja a várost, és családot sem itt alapít. 
Ezért a városban csökken a születések száma, így pedig a fiatalabb népesség ará-
nya csökken, míg az idősebb népesség aránya nő. 

− Felújítások hiányában tovább romlik a város épületállományának állapota, ezzel rom-
lik a városkép. 

− Ha nem sikerül hasznosítani a kihasználatlan ingatlanokat, akkor azok folyamatos 
állapotromlása komoly környezetterheléshez vezet és hatalmas költségekkel járó re-
kultivációs kötelezettséget ró az önkormányzatra. 

− Ha továbbra is hagyják a műemléki illetve a helyi építészeti értéket képviselő épületek 
állapotának folyamatos romlását és nem történnek felújítási, állagóvási munkálatok, 
akkor félő, hogy ezekre az értékekre végleges pusztulás vár. 

− Kevés a természeti és épített érték 
− A globalizáció negatív hatásainak eredményeként a helyi identitás gyengülése 
− A megvalósítandó fejlesztések finanszírozási problémái (pályázati forrás, önrész) 

 
3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

A településfejlesztési célok nagy részét a település műszaki adottságai befolyásolják. 
A biztonságos, élhető lakókörnyezet biztosítása az önkormányzat feladata, aminek kialakítá-
sát a településrendezési eszközök szabályozzák. 
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Az előző pontokban ismertetett geomorfológiai-, vízföldrajzi adottságokat, a természetvédel-
mi, épített örökség értékeit szem előtt tartó szabályozás szükséges. 
 

3.2. Problématérkép/értéktérkép 
A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetősé-
gek és korlátok térképi ábrázolása a Problématérkép és értéktérkép tervlapon. 
 

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 
3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, 
térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

Belterület: 
1. Belváros 
2. Kertváros 1 
3. Kertváros 2 
4. Falusias 
5. Laktanya és TSZ terület 
6. Iparterület Jack Filter Hungária Kft. 

Külterület: 
7. A külterület nagy része jellemzően mezőgazdasági művelés alatt áll, túlnyomó részük 

szántó. A belterület északkeleti határa mentén lévő erdőterület jelentős természeti ér-
téket képvisel. 

 

Mutató megnevezése Polgárdi 
összesen* Belváros Falusias Kertváros I. Kertváros II. Laktanya, TSZ Iparterület

Kiscséripuszta 
(Külterületek 
összesen)

Lakónépesség száma 6802 652 745 3019 1060 390 935

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 15,6 15,0 17,6 17,3 15,0 20,5 7,3
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 64,0 66,0 61,2 64,3 62,7 70,3 62,9
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 20,4 19,0 21,2 18,4 22,3 9,2 29,8
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 28,6 14,0 29,6 25,5 22,4 14,6 62,2

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 
arányában 8,9 12,8 7,0 9,6 10,9 12,8 2,2

Lakásállomány (db) 2330 253 252 1038 398 227 162
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 7,1 2,0 13,5 7,3 5,8 0,4 16,0
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 38,1 27,7 37,9 37,8 34,3 26,3 56,6

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül

15,6 5,8 13,6 13,6 12,0 5,5 39,5

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 57,7 66,9 56,8 58,0 61,5 72,2 39,8
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 31,7 31,1 31,8 31,4 33,1 18,7 42,5
Állandó népesség száma – a mutató a település egészére 
állítható elő, szegregátumokra nem 6831

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 49,9 42,8 58,3 47,1 46,3 41,9 74,7

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 53,4 43,9 55,0 52,3 53,9 43,8 66,0

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 12,6 11,2 14,0 13,8 7,8 7,3 17,9
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 7,6 6,3 8,7 8,8 4,7 5,5 9,1

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a 
lakott lakásokon belül 6,9 1,7 13,3 6,9 5,2 0,6 15,3

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 5,7 1,3 5,2 5,4 1,0 13,1 19,3

A kiválasztott 
területre nem 

áll 
rendelkezésre 

adat

forrás: KSH 
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A belterületi városrészek területi lehatárolása 
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3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, 
térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (to-
vábbiakban: Korm. rendelet) 10. mellékletében meghatározott szegregációs mutató alapján 
lehatárolta a település szegregációval érintett területeit. A Korm. rendelet szerint azon terüle-
tek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelke-
zők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket. 
2000 főnél népesebb város esetében szegregált terület az, amelynél a szegregációs mutató 
értéke nagyobb egyenlő, mint 35 %, illetve szegregációval veszélyeztetett az a terület, 
amelynél a szegregációs mutató értéke nagyobb egyenlő mint 30%, de kisebb mint 35%. 
 

 
Az áttekintő kartogram a szegregációs mutató 30%-os határértéke mellett mutatja a 
szegregátumokat. (Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a követ-
kező színek jelölik: 0–29% = szürke, 30–100% = lila) 
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A fenti kartogramon a sötétzölddel jelölt területek szegregátummal érintettek, itt a szegregá-
ciós mutató 35%-ot megahaladó. A világoszölddel jelölt területek szegrációval veszélyezte-
tettnek számítanak, itt a szegregációs mutató 30–34%, míg a szürke színnel jelzett területe-
ken 0–29% értéket vesz fel. 

Mutató megnevezése Polgárdi 
összesen* 

Lakónépesség száma 6802 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 15,6 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 64,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 20,4 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 28,6 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 8,9 

Lakásállomány (db) 2330 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 7,1 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 38,1 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajö-
vedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 15,6 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 57,7 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 31,7 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, 
szegregátumokra nem 6831 
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Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 49,9 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 53,4 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 12,6 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 7,6 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 6,9 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 5,7 
 
Szegregátummal érintett városrészek: 
A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett te-
rületen 35% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt. 
1. Mártírok u.északi oldala 
2. Vasvári Pál u. 
Szegregációval veszélyeztetett városrészek: 
A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett te-
rületen 30% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt. 
1. Béke utca Bálint major melletti szakasza 
2. Batthyány út déli oldala 
3. Kiscséri újtelepen egy kisebb terület. 
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