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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok

Sárosd Nagyközség Fejér megyében, a Székesfehérvári járásban helyezkedik el. A község területe 4812
ha, lakóinak száma mintegy 3200 fő.
A település a Mezőföldön, Székesfehérvár és a Velencei-tó vonalától délre található. Szomszédos
települései Seregélyes, Szabadegyháza, Hantos, Nagylók, Sárkeresztúr és Aba.
Közúton elérhető Székesfehérvár és Dunaújváros felől a 62-es főúton, valamint mellékutakon
Sárkeresztúr és Szabadegyháza felől is. Az M7-es autópálya közelsége miatt a főváros mintegy egy
órányi távolságra van a településtől. Vonattal megközelíthető a Budapest–Sárbogárd-Pécs vasútvonalon.

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

1.2.1. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
A jelenleg hatályos Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
megnevezésű dokumentumot a 1/2014. (I. 3.) számú határozatával fogadta el az országgyűlés. A
koncepció az ország átfogó fejlesztését megalapozó dokumentum, amely meghatározza az ország hosszú
távú fejlesztési irányát, integrálja a hazai fejlesztési célokat és igényeket, meghatározza azok területi
dimenzióit, ami a 2014–20-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra készülő
tervdokumentumok megalapozását is szolgálja.
A nemzeti fejlesztés- és területfejlesztési politika céljai és prioritásai teljesülésének érdekében a
Koncepció egyrészt horizontális szempontokat fogalmaz meg, melyeket az átfogó gazdasági, környezeti
és társadalmi szempontokban jelenít meg, amelyeket a fejlesztéspolitika, a programtervezés és a
megvalósítás egészében érvényesíteni kell, másrészt alapelveket határoz meg a fejlesztéspolitika
keretében igénybe vett források felhasználásával kapcsolatban, valamint a kedvezményezett
térségekkel-települések besorolásával kapcsolatban:
A Koncepció tizenhárom specifikus célkitűzését, köztük hét szakpolitikai jellegű célt és hat területi célt
határoz meg. A specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és területi tématerületeket ölelnek fel. A
célok a társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi szereplőknek
szólnak, továbbá kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat is, amelyekre a középtávú– fókuszált –
fejlesztési feladatok épülhetnek. A nemzeti fejlesztés- és területfejlesztési politika alakítása és a célok
elérése során – a Koncepcióban megfogalmazott elvek figyelembevétele mellett a specifikus célokat a
lehetséges kitörési pontok és fordulatot igénylő területek alapján szakpolitikában érvényesítendő
specifikus célokként és területi specifikus célokként határozza meg.
A fejlesztéspolitika elsődleges keretét az Európai Unió kohéziós és vidékfejlesztési politikája, illetve a
2014–2020-as programozási és fejlesztési időszakban rendelkezésre álló uniós fejlesztési források
képezik. A Koncepció a nemzeti szükségletekből és sajátosságokból kiindulva középtávon (2014–2020
között) kijelöli azokat a stratégiai fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú céljainak megvalósulását
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szolgálhatják. A nemzeti prioritások igazodnak az Európai Unió által megfogalmazott programozási
keretekhez, melyeket érvényesíteni kell a hazai tervezés és végrehajtás során. Az egyes nemzeti
prioritások alatt azonosított fejlesztési tématerületek az európai uniós források felhasználásának keretét
képező 2014–2020-as fejlesztési programok tématerületeit is megalapozzák.
A Koncepció szerint az ország 19 megyei önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata, mint
területi önkormányzat a Koncepcióban megfogalmazott célok, mint kötelező keretek következetes
figyelembevétele mellett jelölték ki a fejlesztési terveikben, programjaikban saját céljaikat, illetve
határozták meg prioritásaikat és intézkedéseiket.
Fejér megyére vonatkozóan az országos koncepció az alábbiakat tartalmazza:
A belföldi népességmozgás egyenlegét tekintve Pest megye mellett Fejér, Győr- Moson-Sopron
és Vas megye a legvonzóbb vándorlási célpont
Az újonnan leszakadóban levő, de még nem egyértelműen periférikus helyzetű térségek
megjelenése Zala, Somogy, Veszprém, Tolna, Baranya és Fejér megyékben a legszembetűnőbb.
Fejér megye alacsony településszámú (108), kevésbé kisfalvas szerkezetű, a Mezőföld és a
Dunántúli-középhegység határán elhelyezkedő, fontos közlekedési folyosók által átszelt megye. A
multinacionális vállalatok jelenléte, a modern feldolgozó-ipari technológia és a piacgazdaságba való
beilleszkedés pozitív hatású, de a hazai kkv-k kapcsolódása nem teljes körű, főleg a megye déli részén.
A gazdasági válság felerősítette az építő- és járműipar visszaesését, az agrárgazdaság és feldolgozóipar
egyoldalú szerkezetét. Az ipari központokban és vonzáskörzetükben nőtt a munkanélküliség. A
visszaesést követően az egy főre jutó GDP közelít az országos átlaghoz. Jövedelem összehasonlításban
a központi régiótól és a nyugat-magyarországi megyéktől továbbra is elmarad, foglalkoztatási mutatója
relatív fejlettségéhez képest alacsony.
AZ ORSZÁGOS KONCEPCIÓ FEJÉR MEGYÉRE VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI IRÁNYAI:
•
A
Győr-Tatabánya-Komárom-Mór-Székesfehérvár-Dunaújváros-Paks-Kecskemét
ipari/logisztikai nagyklaszterek közötti közlekedési hálózatok kialakítása.
•
A termőföld és az ivóvízkincs védelme; a Velencei-tó, a Séd-Gaja-Nádorrendszer revitalizációja,
részvétel a Duna Stratégiában; a természeti értékek megóvása.
•
Fenntartható energiamix kialakítása hosszú távú megyei energiamérleg alapján.
•
A még ellátatlan településeken a szennyvízelvezetés és -kezelés megvalósítása.
•
Hálózatosodó helyi gazdaságra és együttműködésre építkező gazdaság-, társadalomfejlesztés, a
piacokon versenyképes szereplők támogatása, intenzív fejlesztések a K+F sikereit kiaknázó növekedés
és a fenntarthatóság érdekében.
•
A két megyei jogú város felsőfokú oktatási színvonalának és bázisainak megtartása,
•
illetve Székesfehérváron a műszaki képzés választékának kiszélesítése.
•
Integrált megyei turisztikai fejlesztések, a Nemzeti Emlékhely méltó kialakítása.
•
A közép-magyarországi kórház és fekvőbeteg ellátó rendszerhez való kapcsolódás minőségi
megvalósítása, a területi szak- és járóbeteg-ellátás teljessé válása.
•
A nehéz helyzetű dél-mezőföldi, illetve társadalmi integrációs kihívásokkal küzdő települések
komplex szemléletű, tágabb környezetükbe beágyazó fejlesztése.
•
Székesfehérvár hagyományait gondozó, helyzeti energiáit kihasználó, a közeli főváros mellett
önálló egészségügyi, kulturális, gazdaságszervező központtá alakítása.
•
Dunaújváros ipari jellegét megtartó és erősítő, a nagyvállalatok szinergiáját kihasználó gazdasági
központi szerep fejlesztése, a táji, környezeti szempontok
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1.2.2. Fejér Megye Koncepciója
Fejér Megye Közgyűlése - a miniszteri jóváhagyást követően - a Koncepciót a 43/2014. (IV.24.)
önkormányzati határozatával fogadta el.
A koncepció összefoglalásaként a megyére vonatkozóan az alábbi erősségek kerültek megállapításra.
Közlekedés-földrajzi elhelyezkedése kedvező: jelentős európai innovációs tengelyekhez kapcsolódik,
ugyanakkor területének nagy részén a főváros vonzása, fejlesztő hatása is érvényesül. Többek között e
tényezők segítették a megye pozitív piacgazdasági beilleszkedését, gazdasági teljesítményét, az
országossal megegyező mértékű természetes fogyás melletti pozitív migrációt és a megyék között is
kedvező jövedelmi pozíciót. E feltételek összessége markáns fejlődési zónákat rajzol ki.
Gazdaságföldrajzi potenciálját tovább erősítik az országos szinten is kiemelkedő ipari és szolgáltatási
centrumok (Székesfehérvár, Dunaújváros), az info-kommunikáció fejlettsége, az átlag feletti uniós
forrásfelhasználás, valamint az olyan értékek, mint a kimagasló termőhelyi adottságokra alapozott
mezőgazdasági feldolgozóipari hagyományok (Mezőföld) és agrárkutató potenciál (Martonvásár), a
jelentős kiterjedésű szőlőültetvényekkel rendelkező borvidékek (Móri-, Etyek-Budai borvidék,
Velencei-tó környéki települések) és az ivóvízkincs.
Gazdag kulturális örökség alapozza meg a megye turizmusát, de jelentősek az összefüggő erdőterületek,
védett természeti és táji értékek is.
Országos szinten is kiemelkedő gazdasági szerepű megyei jogú városok (Székesfehérvár, Dunaújváros)
tartoznak Fejér megyéhez, amelyek egyben széles logisztikai hatókörrel rendelkeznek; Dunaújváros a
világ leghosszabb belvízi útján fekvő szállítási csomópont. Térségi gazdasági szempontból is további
számos említésre méltó funkcióval rendelkező város (Mór, Bicske, Gárdony, Martonvásár, Sárbogárd
stb.) erősíti a településrendszert.
A társadalmi erősségek között megemlítendő az oktatási, szakképzési intézmények folyamatos fejlődése
és a civil szervezetek aktivitása.
Fejér megye gyengeségei között elsősorban az utóbbi években tapasztalható világgazdasági válság
hatásai érzékelhetők a GDP visszaesésében, a felsőoktatási és innovációs potenciál visszaszorulásában,
valamint a K+F beruházások pozícióvesztésében. Fontos probléma a megye délnyugati részén a kiterjedt
társadalmi, foglalkoztatottsági, gazdasági, infrastrukturális szempontból hátrányos helyzetű belső
periféria helyzete, ahol a társadalmi leszakadás, szegénység/társadalmi kirekesztés okoz problémát. A
kiváló termőterületeken nagytáblás, szűk faj és fajtahasználatú és alacsony élőmunka igényű
mezőgazdaság jellemző. További gondot jelentenek egyes közlekedési kapcsolati hiányok, a Duna
hajózhatóságának korlátai és az európai normákhoz képest rossz minőségű mellékúthálózat és a
minimális szintű kerékpárút hálózat.

II.1. Jövőkép
Fejér megye 2030-ra nagytérségi együttműködéssel erősíti pozícióit:
Megyén túlnyúló, országos kapcsolatok erősítése:
A Székesfehérvár, Dunaújváros és Mór valamint vonzáskörzeteik térségében működő vállalatok
kiemelkedő szerepet játszanak a Győr – Komárom – Tatabánya – Mór – Székesfehérvár – Dunaújváros
- Kecskemét ipari/logisztikai nagyklaszterben.
A megyén áthaladó Budapest-Bécs közlekedési folyosónak köszönhetően Bicske térségében további
jelentős ipari/logisztikai cégek települnek.
Az ország két legfontosabb turisztikai célterületét (Budapest, Balaton) összekötő Váli-völgy, Velenceitó, Székesfehérvár térségének turisztikai potenciálja egyre jobban emelkedik, 2030-ra az ország
legjelentősebb turisztikai tengelyévé válik.
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Interregionális kapcsolatok bővítése:
Nemzetközi szinten is kiemelkedő kapcsolatok épülnek a Duna menti térségben, amelynek egyik
magyarországi fő központja Dunaújváros.
Az É-D-i irányú kapcsolatot biztosítja Budapest-Dunaújváros-Pécs-Horvátország között az M6-os
autópálya. Az autópálya 2018-ig országhatárig történő kiépítésével a közlekedési folyosó szerepe tovább
fokozódik.
Szintén stabil gazdasági kapcsolatok alakultak ki Székesfehérvár – Veszprém - Ausztria között a 8-as
főútnak köszönhetően, amelyek az M8-as autópálya megépülésével kibővülnek DunaújvárosKecskemét irányában, bekapcsolva a megye déli, periférikus térségeit is.
A megye fejlesztési elvei
Város – vidék együttműködésének erősítése
A fejlesztési programok hatékonyságának növelése
Fenntarthatóság
Esélyegyenlőség
Átfogó és stratégiai célok
•
A helyi közösségtudat, a kohézió, a népességmegtartó képesség erősítése, a vállalkozó –
innovatív társadalom megteremtése
o
Hálózati együttműködések fejlesztése
o
Vállalkozó – innovatív társadalom ösztönzése
o
Befektetés az emberekbe
•
Az élhető környezet minőségének javítása, a meglévő erőforrások védelme
o
Természeti és kulturális értékek megőrzése, bemutatása, lakókörnyezet javítása
o
Természeti erőforrások védelme
•
A gazdasági vezető szerep megőrzése és további pozícióerősítés, kiegyenlített gazdasági
fejlődés megvalósítása
o
Versenyképes vállalatok támogatása
o
Versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése
o
Periférikus és vidéki térségek felzárkóztatása
Horizontális célok:
•
Foglalkoztatás növelése
•
A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése
Fejér Megye Területfejlesztési koncepciója a megyét hat funkcionális térségre osztja.
Sárosd a Székesfehérvár és vonzáskörzete (F3 jelű) funkcionális térséghez tartozik.
Székesfehérvár és térségére vonatkozóan koncepció az alábbiakat tartalmazza: A megyeszékhely:
fontos közlekedési „fordítókorong”, ipari-logisztikai tengely, kulturális, turisztikai, foglalkoztatási és
közigazgatási központ, amelynek megyehatáron átnyúló hatásai vannak. Emiatt elengedhetetlen az
együttműködés a szomszédos térségekkel (Mór, Velencei-tó, Balaton stb.) és megyékkel,
megyeszékhelyekkel. Erősen agglomerálódó hatások jellemzik a térséget, ahol számos településen a
lakófunkció dominál. A gazdag természeti és épített értékek, kulturális hagyományok, foglalkoztatási,
gazdaságszervezési és önálló egészségügyi, oktatási bázisán sokrétű fejlődési pálya rajzolható meg
korábbi versenyképességi pozíciója helyreállítása érdekében.
Jövőkép: Élhető kulturális-szakrális központ, innováció-orientált gazdasági fordítókorong
Széleskörű központi szerepéből adódóan, fejlesztésében rendkívül kiterjedt együttműködést igénylő
térség. Emiatt a – már ma is igen sokrétű és fejlett – közlekedési kapcsolatok mellett a ráhordó-elkerülő
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kapacitások növelése és a multi- és intermodális közösségi közlekedési csomópontok fejlesztése igényel
hatékony beavatkozásokat. Ez a gazdasági versenyképességet és a beszállítói hálózat rugalmasságát
növeli, valamint a foglakoztatási funkciót is szélesíti. Ezekhez a célokhoz jól illeszkedik a fejlesztés alatt
álló Alba Airport regionális repülőtér.
A turizmusfejlesztés terén erőteljes hangsúlyt kell helyezni a magyar államalapításhoz kapcsolódó
emlékekre, valamint az arra felfűzhető, az iskolai nevelésben jelentős szerepet játszó patrióta
útvonalakra. Ebben a vonzástérség településeinek is jut különböző tematikájú szerep, a falusi- illetve
agrárturizmustól a kerékpáros-lovas-, erdei iskolák központjainak láncolatáig. Az ehhez szükséges
egészséges élelmiszerek biztosítását a környező agrártérségekből kell biztosítani. E területen együtt kell
működni a szomszédos Velencei-tavi, balatoni, Móri-borvidéki stb. térségekkel egyrészt az
infrastrukturális feltételek kialakításával (kerékpárút), másrészt a szolgáltatások, közös marketing,
országos brand építéssel és a TDM rendszerbe illeszkedéssel. Komplex turisztikai programokat kell
megvalósítani. Gorsium és térsége római kori régészeti bemutató területekre, és Székesfehérvár épített
örökségeinek bemutatására.
A térség gazdasági versenyképességének növelése érdekében szükséges a vállalkozások technológiai
fejlesztése, korszerűsítése, az innovációs beruházások és az innováció és megújulás kiterjesztése a
gazdaság és a társadalmi élet minden területére, technológiai transzferek és kutatás-fejlesztések
ösztönzése. További feladat az e-gazdaság elterjesztése, valamint az IKT-k kiemelt támogatása. Ehhez
járul hozzá a szakképzési intézetek speciális, helyi cégekkel közös mentori programok kialakítása, a
képzések gyakorlati részének erősítése. A helyi felsőoktatási intézményeknek közös kutatási-fejlesztési
együttműködésekkel kell erősíteni az oktatási intézmények megyei szerepét, jelentős hangsúlyt helyezve
a nemzetközi kapcsolatok ápolására, csereprogramokra.
A Közép-magyarországi régió versenyképes besorolása miatt számos budapesti intézmény kutatási és
továbbképzési szolgáltatásainak támogatására nem lesz lehetőség, ezért ágazati és intézményi stratégiai
cél, hogy a Budapest vonzáskörzetében lévő konvergencia régiókban, felsőfokú képzést nyújtó
városokban – elsősorban Székesfehérváron – technológiai, innovációs és kutatási kapacitásokat
építsenek ki. Székesfehérváron egy olyan komplex egyetemi kutatási- és tudásközpont kiépítésére van
szükség, amely integrált és interdiszciplináris K+F projekteket tud befogadni. A megyeszékhely
főiskolái - Kodolányi János főiskola, Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központja, NyugatMagyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar –tudásbázisa jó alapot biztosít az innovációs, kutatási
kapacitások kiépítésének.
Meg kell oldani a Megyei Konzultációs Fórumok szakmai hátterének biztosítását, valamint a következő
pályázati ciklusban – az előző évek tapasztalataira építve – pályázatsegítő információs központok
további működését, amely a projektgeneráláshoz, partnerségek felépítéséhez nyújt tanácsot, a pályázati
intenzitás növelése érdekében.
Székesfehérvártól, mint megyeszékhelytől és járási központtól elvárható a magas szintű közszolgáltatási
feladatellátás. Ez a szakképzési intézmények részéről a folyamatos együttműködést, a szociális ellátás
terén az intézményfejlesztést, a gyermekvédelem terén a speciális otthonokat, a preventív ellátást és az
ambuláns kezelés megoldását teszi szükségessé. A közszolgáltatási feladatok területi optimalizációját a
feladat- és hatáskörökhöz illeszkedő intézményrendszer kiépítésével kell biztosítani. A kor
követelményeinek megfelelően meg kell oldani a jelentős közlekedési költség- és idő megtakarítással
járó e-kormányzást, e-közigazgatás fejlesztést.
A megyeszékhely és környezete esetében kiemelt fontosságú a térségi együtt tervezés kérdése, mivel
ugyanúgy ahogy a megye egyes térségei egy erősebb vonzású fővárosi agglomeráció pozicionálási
problémákkal küzdő perifériái, Székesfehérvár vonzáskörzetében is számos „vákuumtelepülés”
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található, amelyeknek nem tisztázott a térségi munkamegosztásban elfoglalt szerepe. A 2014-2020
időszakban bevezetendő új fejlesztési eszköz: az Integrált Területi Beruházás (ITB – ITI) szükségessé
teszi az együtt tervezendő térségekben a kooperációt. Fontos továbbá, hogy a vonzáskörzetben található
települések a helyi sajátosságaikra alapozva, a helyi identitás növelése mellett felhasználják komparatív
előnyeiket az egész térség versenyképességének növelése érdekében.
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1.2.3. Az Abai Kistérség fejlesztési programja 2006-ban került kidolgozásra.
A koncepció a kistérségre vonatkozóan az alábbiakat tartalmazza:
A Sárvíz kistérség számára az elkövetkező 7-15 év központi problémája a települések lakosságmegtartó
képességének a csökkenése, ami a jelenlegi helyzethez képest gyorsuló trendbe menne át, ha nem sikerül
elejét venni a folyamatnak. Ez ma még nem ért el kritikus mértéket, de a települések lakosságának az
elöregedése előre vetíti annak a kockázatát, hogy a fiatal korosztály elpártol a falvaktól, erőteljesen hatni
kezd a nagyváros vonzása.
Általános, legfontosabb cél tehát a kistérség települései által kínált életkörülmények folyamatos javítása,
a települések által nyújtott szolgáltatások és életminőség növelése útján.
A megteendő intézkedések tehát minden elemükben ezt a legfontosabb célt kell szolgálják. Ennek
érdekében legfőbb fejlesztéspolitikai elv szintjére kell emelni az alábbi intézkedéseket,
intézkedéscsoportokat:
- a kistérség természeti erőforrásait védeni kell, a környezetet a fenntarthatóságot biztosító módon kell
használni, alakítani.
- a gazdasági szerkezetet úgy kell átalakítani, hogy megszűnjön a jelenlegi egyoldalú szerkezet.
A helyi gazdaságban elsősorban a szolgáltatások arányát kell növelni, az ipari termelést szolgáló
befektetéseket a mezőgazdasági terményfeldolgozásában, a megújuló energiatermelésben kell
preferálni.
- javítani kell a kistérség településeinek az imázsát, védeni és érvényesíteni kell a helyi kulturális
értékeket, újakat kell hozzáadni a meglévőkhöz.
- kiemelten fontos a kistérségi „humán infrastruktúra” és az ezekkel biztosítható humán szolgáltatások
fejlesztése. Ha valamiért, hát ennek magas szintjéért válhat vonzóvá a kistérség,illetve tarthatja meg
vonzerejét. Ezek hiánya jelenti a legnagyobb kockázatot ebben a vonatkozásban.
- a kistérséget alapvetően az itt élő emberek - az ún. civil szféra - kezdeményező és aktív munkája
tarthatja életben és fejlesztheti. Mindeddig kevesebb figyelmet kapott ez a tény, de a helyi problémák
kezelésében az állami/központi részvétel csökkenésével párhuzamosan megnő a helyi felelősségvállalás
súlya és fontossága. Azok a települések lesznek nyertesei a jövőnek, amelyek képesek lesznek
mozgósítani és támogatni a civil kezdeményezéseket.
Egy település, egy térség értéke végső soron az ott lakók elégedettségében mutatkozik meg.
A cél-fa és annak egyes összetevői, valamint az ezek között fennálló logikai kapcsolatok megjelenítik
magát a fejlesztési koncepciót.
A kistérség célpiramisa:
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A kistérségi koncepciója Sárosdra vonatkozóan az alábbiakat tartalmazta 2008-ban.
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1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
1.3.1. Az Országos Területrendezési Tervvel való összefüggések vizsgálata
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény terv készítésekor hatályos állapota
szerint az ország szerkezeti terve Sárosd község települési térséggel, mezőgazdasági-, erdőgazdálkodásiés vízgazdálkodási térséggel érinti.

Az ország szerkezeti tervének kivágata
Sárosdot
az egyéb országos tözshálózati vasútvonalak
közül a
Budapest [XI. kerület, Kelenföld] – Pécs
vonal,
az Adria kőolaj szállító vezeték és földgáz
szállító vezetékek és érintik.

A településrendezési tervek készítésére az OTrT fő szabályai a következők:
Az OTrT 6. § (2) bekezdése szerint a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül
a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni;
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges
honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület
területfelhasználási egység nem jelölhető ki;
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias
lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli
területfelhasználási egységbe kell sorolni;
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési
területfelhasználási egységbe kell sorolni.
(3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a
megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a település
közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük.
Az OTrT 9.§ (6) bekezdése a településrendezési eszközök készítése során
a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények helyét a
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell
meghatározni,
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b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település közigazgatási
területére vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek
szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és
gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés
indokolt.
Az OTrT 12/A § (4) bekezdése értelmében a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint
a településrendezési eszközök készítése során a 12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt térségi övezetek
által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével
kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló kormányrendelet szerint, az
abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell
lehatárolni.
Azon országos övezetek, melyek az áll.ig. szervek
előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével
kell lehatárolni
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Az OTrT 13/B §-a szerint a településrendezési
eszközökben a jó termőhelyi adottságú
szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület
területfelhasználási
egység
kijelölésénél
figyelembe kell venni. Az érintett terület
mezőgazdasági területfelhasználású

Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Az OTrT 15. §-a szerint: Az országos vízminőségvédelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül
keletkezett
szennyvizek
övezetbe
történő
bevezetéséről a kiemelt térség és a megye
területrendezési tervében rendelkezni kell. (2) Az
övezetbe tartozó települések településrendezési
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési
szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre
vonatkozó szabályokat kell megállapítani.(3) Az
övezetben bányászati tevékenységet a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet folytatni.
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezete
Az országos övezettel a település nem érintett

. Övezetek megnevezése
1.
Országos ökológiai hálózat övezete
2.
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete:
3.
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete:
4.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete:
5.
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete:
6.
Világörökségi és világörökségi várományos terület
övezete:
7.
Országos vízminőség-védelmi terület övezete:
8.
Nagyvízi meder területének övezete, Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területének övezete:
9.
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete:

Település érintettsége
Érinti
Érinti
Érinti
Érinti
Érinti
Nem érinti
Érinti
Érinti

Nem érinti

7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.
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A hatályos településszerkezeti terv az erdő művelési ágú területeket erdő területfelhasználásba sorolta.
Az Országos Erdőállomány adattár szerinti erdők erdő területfelhasználásba soroltak.
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1.3.2. Fejér Megye Területrendezési Tervével való összefüggések vizsgálata

Fejér megye Területrendezési tervét 1/2009.(II.13.) számú rendeletével fogadta el a megyei
önkormányzat. A megye szerkezeti terve szerint Sárosd települési térséggel, mezőgazdasági,
erdőgazdasági és vízgazdálkodási térséggel érintett.
Övezetek megnevezése
1.
Országos ökológiai hálózat – magterület
övezete
2.
Országos ökológiai hálózat – puffer-terület
3.
Országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó
4.
Erdőtelepítésre alkalmas terület
5.
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület
övezete
6.
7.
8.

Rendszeresen belvízjárta terület övezete
Földtani veszélyforrás területe által érintett
települések övezete
Honvédelmi terület övezete

Övezeti érintettség
Érinti
Nem érinti
Érinti
Nem érinti
Érinti, de az OTrT átmeneti
rendelkezése értelmében nem
kell figyelembe venni
Érinti
Nem érinti
Nem érinti

FmTrT kivágatai
Fejér megye szerkezeti tervének kivágata
A megye szerkezeti terve szerint Sárosd
települési
térséggel,
mezőgazdaságierdőgazdasági és vízgazdálkodási térséggel
érintett.
A megyei terv a települési térség kijelölésénél
a hatályos településszerkezeti tervet vette
figyelembe.
Térségi jelentőségű mellékutak közül a
6209. j. Szabadegyháza – Sárosd – Sárkeresztúr
– Kálóz mellékút
6228. j. Dunaföldvár – Seregélyes mellékút
érinti a települést.
A térségi jelentőségű kerékpárutak közül a
Gárdony [Agárd] – Seregélyes – Dunaföldvár
(Tolna megye) halad át a községen.
Az országos törzshálózati vasútvonalak közül a
Budapest – Pécs vonal érinti a települést.
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Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezete
Az OTrT 14 § szerint Kiváló termőhelyi
adottságú
szántóterület
övezetében
új
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete
Az OTrT 14 § szerint Kiváló termőhelyi
adottságú erdőterület övezetében új beépítésre
szánt terület nem jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket
megállapítani és bányászati tevékenységet
engedélyezni a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.

Magterület, ökológiai folyosó, puffer terület
övezete
Magterület övezete
Az OTrT 17. § szerint: (1) Az övezetben
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki,
kivéve, ha:
a) a települési területet a magterület vagy a
magterület és az ökológiai folyosó körülzárja,
és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek
együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt
terület területrendezési hatósági eljárás alapján
jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell,
hogy biztosított-e a magterület, a magterület és
az ökológiai folyosó természetes és
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása,
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan
működése.
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatok
elemeinek
nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a
magterület
természetes
élőhelyeinek
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fennmaradását biztosító módon, az azok
közötti ökológiai kapcsolatok működését nem
akadályozó
műszaki
megoldások
alkalmazásával helyezhetők el.
(6) Az övezetben új külszíni művelésű
bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni
művelésű bányatelek nem bővíthető.
Ökológiai folyosó övezete OTrT 18. § (1) Az
ökológiai folyosó övezetében új beépítésre
szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó
vagy a magterület és az ökológiai folyosó
körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek
együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt
terület területrendezési hatósági eljárás alapján
jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell,
hogy biztosított-e az ökológiai folyosó
természetes és természetközeli élőhelyeinek
fennmaradása,
valamint
az
ökológiai
kapcsolatok zavartalan működése.
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatok
elemeinek
nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az
ökológiai folyosó és az érintkező magterület
fennmaradását
természetes
élőhelyeinek
biztosító módon, az azok közötti ökológiai
kapcsolatok működését nem akadályozó
műszaki
megoldások
alkalmazásával
helyezhető el.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű
bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni
művelésű bányatelek nem bővíthető.
Rendszeresen belvízjárta terület övezete
Az övezetében új beépítésre szánt terület csak
akkor jelölhető ki, ha ahhoz a
vízügyi igazgatási szerv a településrendezési
eszközök egyeztetési eljárása során adott
véleményében hozzájárul.
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott település
fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai
SEREGÉLYES
A település egyéb fejlesztési elképzelései és a településszerkezeti terve Sárosdot érintő elhatározásokat nem
tartalmaz.
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SZABADEGYHÁZA
A település szerkezeti terve digitális formátumban nem állt rendelkezésre. A papír alapú terveket
áttekintve megállapítható, hogy Szabadegyháza településrendezési Sárosdot érintő elhatározásokat nem
tartalmaz.
ABA
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A település egyéb fejlesztési elképzelései és a településszerkezeti terve Sárosdot érintő elhatározásokat nem
tartalmaz.

PERKÁTA
A település szerkezeti terve digitális formátumban nem állt rendelkezésre. Az övezeti tervet áttekintve
megállapítható, hogy Perkáta településrendezési Sárosdot érintő elhatározásokat nem tartalmaz.
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HANTOS
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A település egyéb fejlesztési elképzelései és a településszerkezeti terve Sárosdot érintő elhatározásokat nem
tartalmaz.

NAGYLÓK
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A település egyéb fejlesztési elképzelései és a településszerkezeti terve Sárosdot érintő elhatározásokat nem
tartalmaz.

SÁRKERESZTÚR

A település szerkezeti terve digitális formátumban nem állt rendelkezésre. A papír alapú terveket
áttekintve megállapítható, hogy Sárkeresztúr településrendezési Sárosdot érintő elhatározásokat nem
tartalmaz.

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
Településfejlesztési koncepciót, a 141/2002. (IX.12.) Kt. számú határozattal fogadta el a képviselőtestület. A koncepciót nem tudta az önkormányzat a tervezők rendelkezésére bocsátani.

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó
megállapításai

Fentiek miatt a koncepció megállapításait közvetett módon, a hatályos településszerkezeti terv 2004.
évi alátámasztó munkarészében foglaltak szerint ismertetjük:
„ Sárosd a Mezőföld mezőgazdasági térségében levő rurális település. A település rendezési tervének
készítése során ezt az alapvető adottságot figyelembe véve határoztuk meg a tervezés prioritásait. Ezek
egyenlő súllyal esnek latba és a következőek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sárosd településszerkezeti tervének célja a település fenntartható fejlesztésének hátterének a
megteremtése.
A tervnek hozzá kell járulnia a lakókörnyezet minőségének javításához.
A település táji és természeti adottságai valamint a kulturális öröksége olyan érték, melyet meg
kell őrizni a felnövekvő generációk számára.
A tervnek elő kell segítenie a település turisztikai vonzerejének javulását.
A tervnek teret kell biztosítania a település fokozatos fejlődésének, így a lakó és a gazdasági
funkciók bővülésének.
Gondoskodni kell a terület kivételes adottságú termőterületeinek a mező- és erdőgazdálkodás
számára való megtartásáról
A település jelentősebb környezetterheléstől mentes állapota olyan adottság, mely a további
fejlődés alapjául szolgálhat, és ezért védeni kell.”
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1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések a településen nincsenek
1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök
A képviselőtestület 229/2004.(IX.02.) Kt számú határozatával fogadta el a településszerkezeti tervet,
és 11/2005. (X.01.) Kt.számú rendelettel fogadta el a helyi építési szabályzatot, melyeket többször
módosítottak.
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek

A hatályos településszerkezeti terv

A tervben szereplő fejlesztési elképzelések nagy része forráshiány miatt nem valósult meg. A SárosdSeregélyes vízfolyás mentén a belterületen tervezett zöldfolyosó forráshiány miatt nem valósult meg.
A lakóterületi fejlesztési területeknek csak kis része valósult meg, továbbra is fejlesztési terület a a Fél
utca keleti oldala és a vízfolyás melletti terület, azonban a Temető utca folytatása levő és a vízfolyás
melletti lakóterületi fejlesztési területre nincs szükség.
A vasút mellett tervezett gazdasági terület fejlesztése még nem valósult meg. A majorok területei
folyamatos fejlesztés alatt vannak, a mezőgazdaság előtérbe kerülése miatt a majorok továbbra is
beépítésre szánt területbe, különleges mezőgazdasági üzemi területbe kell sorolni.
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1.7. A település társadalma
( A fejezetben található adatok a KSH,honlapjáról illetve a kötelező adatszolgáltatásból, valamint a TeIR adattárból származnak)

A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.
23.) Korm. rendelet szerint Sárosd nem tartozik a kedvezményezett települések közé.
1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi
viszonyok, életminőség
Év

1980

2002

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Népesség szám

3320

3437

3442

3397

3380

3326

3339

3296

3251

(fő)

3500

Népességi adatok 1980-2013

3450
3400
3350
3300
3250
3200
3150
1980

2001

2007

2008

2009

2010

2011

2013

SÁROSD lakónépessége az 1980-ban 3320 fő volt, mely a mezőgazdaság háttérbe szorulása miatt2001. évre 3445 főre nőtt. A 2001 évi népszámlálás óta népesség kismértékben, de folyamatosan
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csökken. A (KSH-tól kapott népszámlásási adatok szerint a 2011-es népszámláláskor a népesség 3339
fő volt, a Teir adatbázisában 3325 fő szerepel.)
A településen nem számottevő a magukat valamelyik nemzetiséghez tartozónak vallók száma.
A 2001-es népszámlálás adatai alapján Sárosdon a nemzetiségek szerepe meghatározó, a lakosság
túlnyomó többsége magyar, azonban mintegy 15-20 %-ra tehető a más nemzetiségűek (elsősorban
romák) aránya. Ez az adat az önkormányzat gazdasági programjában szerepel, a KSH erre vonatkozó
adatot nem közölt.
A népesség korcsoport szerinti megoszlása:

2500
2000

Népesség korcsoport
szerinti megoszlása

1500
1000
500
0
0-6 év 7-14 év 15-18 év 19-59 év 60- év

A 0-6 éves kor közötti népesség 141 fő, az
általános iskolás korúak száma 319 fő. A
középiskolás korúak aránya az össznépességre
vetítve az országos átlagnál alacsonyabb,
számuk mindösszesen 98 fő, ami a népesség
3,01 %-a. A hatvan év felettiek száma 720 fő.
Jellemző még a településre a 60 év felettiek
országos átlaghoz képest magas száma. Az
öregedési mutató az országos átlagnál
magasabb értéket mutat.
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Mutató megnevezése

Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek
aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek
aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek
aránya

Központi
belterület
Börkésdűlő
egyéb
Sárosd
Tükröspuszta
külterület
összesen belterülettel és
Darumajor,
Vízház
külterületekkel
3339
3268
53
15,5

15,3

24,5

63,2

63,1

69,8

21,3

21,6

5,7

Jakabszállás
külterület

Nagyerdő
külterület

18
A kiválasztott
területre nem
áll
rendelkezésre
adat

16,7
61,1
22,2

A fenti táblázatokból megállapítható, hogy az aktív, kereső korban levő lakosok aránya 61 és 69 %
közötti. Tükröspusztán a települési átlagot meghaladó az aktív korúak száma.

Az Öregségi mutató az országos átlagnál magasabb értéket mutat. Megfigyelhető, hogy a mutató 2007.
óta egyenletesen nő.
Érdekes adat, hogy a nyugdíjellátásban részesülő férfiak száma 217 fő, míg a nők száma 343 fő. A
különbség abból is adódik, hogy a nők átlagosan 58 éves koruktól részesülnek nyugdíjban, míg a férfiak
átlagosan 62 éves koruktól. A különbség oka még, hogy a nők várható élettartama magasabb a
férfiakénál az országos átlag szerint is.
Iskolai végzettség:

Mutató megnevezése

Lakónépesség száma
Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és
idősebb népesség arányában

Központi
belterület
Börkésdűlő
Sárosd
egyéb
Tükröspuszta Jakabszállás Nagyerdő
összesen
belterülettel
külterület
külterület
külterület
és Darumajor,
Vízház
külterületekkel
18
3339
3268
53
A kiválasztott
területre nem
30,1
29,9
48,6
9,1
áll
rendelkezésre
adat
6,3
6,2
0,0
38,5
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Az iskolai végzettség az országos átlag körüli. Szembetűnő, hogy Tükröspusztán – ahol az aktív korúak
aránya a legmagasabb – nincs felsőfokú végzettségű lakos.
Jövedelem viszonyok, munkanélküliség:
A munkanélküliek aránya az országos átlag szerinti értéket mutat. Nagyerdő településrészen nincsenek
regisztrált munkanélküliek, Tükröspusztán a munkanélküliek aránya az átlaghoz képest alacsonyabb, 11
%.
A regisztrált munkanélküliek száma a járásban és ezen belül Sárosdon az országos átlag körüli, 2013.
évre jelentős javulás volt tapasztalható. Jelenleg a regisztrált munkanélküliek száma a településen 166
fő.

Lakásállomány:
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Sárosdon a lakások száma 1132 db. 2007 óta a településen 8 lakás épült. Az új lakások a belterületen
épültek, több esetben meglevő épületekben alakítottak ki lakásokat. A település lakossága 2007 óta
csökkent, ezért megállapítható, hogy az újonnan épülő lakásokat jellemzően helyi lakosok építették.
2009 óta lakás nem szűnt meg a településen.
Az alacsony komfortfokozatú lakások száma elenyésző, Tükröspusztán a legmagasabb az alacsony
komfortfokozatú lakások aránya, 17,6 %.

Mutató megnevezése

A komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya a lakott
lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott
lakásokon belül

Központi
belterület
Börkésdűlő
egyéb
Tükröspuszta Jakabszállás Nagyerdő
Sárosd
külterület
külterület
külterület
összesen belterülettel
és Darumajor,
Vízház
külterületekkel
13,7

13,6

17,6

14,3

4,3

4,2

11,8

0,0

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
A településen etnikai konfliktusok is előfordulnak. A településfejlesztési koncepció készítését
megelőzően kiküldött lakossági kérdőívek erről tanúskodnak. A közösségi élet szinterei jellemzően a
lakóközösségek, az önkormányzati intézmények, nyugdíjas klubok, a vallási-közösségek, az iskolai
közösségek, a munkahelyek, civil szervezetek és a művelődési ház által szervezett közösségi programok.
A település közösségi élete átlagosnak mondható, az önkormányzati programok, rendezvények (pl.
falunap ) általában ingyenes rendezvények, melyen a település lakói viszonylak nagy számban vesznek
részt.
A KSH adatszolgáltatása alapján a szegregátumok lehatárolása
A 314/2012. (X.8.) Kormányrendeletben foglaltak szerint azon területek tekinthetők szegregátumnak,
ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15–59 év) belül eléri, illetve meghaladja az adott
településtípusokra vonatkozó határértéket.
A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 40%
vagy 50 % feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt.
A KSH adatszolgáltatása alapján a településen szegregátumok vannak.
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Sárosd - Szegregátumok adatai
A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az
érintett területen 30% feletti és a területen élő népesség
száma eléri az 50 főt
Forrás: 2011. évi népszámlálás

Mutató megnevezése

Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb
népesség arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen
belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma – a mutató a település
egészére állítható elő, szegregátumokra nem
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a
lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos
munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások
aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

Sárosd
összesen

2. szegregátum
(Homok sor 1. szegregátum
3. szegregátum
Börkésdűlő (Tükrösi út - földút
(Új u. - Akác u. belterületi határ
- Zalka M. u. földút - Jakabi
- Perkátai út Ságvári E. u.)
út)
Rajk L. u. Sport u.)

3339
15,5
63,2
21,3

120
16,7
69,2
14,2

338
22,5
61,2
16,3

54
18,5
68,5
13,0

30,1

50,6

43,5

43,2

6,3

0,0

6,1

0,0

1130
14,2

31
38,7

96
19,8

22
27,3

42,5

66,3

59,9

54,1

18,3

36,1

37,7

32,4

53,7

31,9

38,0

43,9

38,1

48,7

59,3

43,5

54,5

69,0

47,6

61,1

57,1

70,0

68,0

53,7

13,7

19,4

22,2

28,0

8,6

16,7

15,7

16,0

13,7

38,7

19,4

30,0

4,3

6,5

5,4

10,0

3363
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Sárosd - Szegregátumok adatai

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett
területen 35% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt
Forrás: 2011. évi népszámlálás

Mutató megnevezése

Sárosd összesen

1. szegregátum
(Tükrösi út - földút
- Zalka M. u. Ságvári E. u.)

Lakónépesség száma

3339

120

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

15,5

16,7

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

63,2

69,2

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

21,3

14,2

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

30,1

50,6

6,3

0,0

Lakásállomány (db)

1130

31

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

14,2

38,7

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

42,5

66,3

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

18,3

36,1

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

53,7

31,9

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

38,1

48,7

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő,
szegregátumokra nem

3363

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya

54,5

69,0

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül

57,1

70,0

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)

13,7

19,4

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)

8,6

16,7

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

13,7

38,7

4,3

6,5

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül
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A SZEGREGÁTUMOK ÉS A SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK
SZEGREGÁTUMOK
VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK

Településrészek lehatárolása:
A településrészek térképi ábrázolása a V-2.sz. ábrán található
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet,
szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.)
Sárosd identitását az a tény erősíti leginkább, hogy a Sárosd-Seregélyes vízfolyás környéke - kedvező
földrajzi adottságainak köszönhetően - ősidőktől fogva lakott hely volt. A település közigazgatási
területének több pontjáról ismertek a történeti korok népességének megtelepedésére utaló régészeti
emlékek (római, kora császárkori, kelta és avar sírok).
Sárosdon már Árpád unokája, Taksony idején magyar település volt. A középkori magyar településre
utaló leletek a községtől délre találhatóak. Jakabszállás a XV. században mezővárosi rangot kapott, ami
országos vásár-rendezési jogot is jelentett. Sárosd környéke a XVI. századtól Eszterházy birtok volt, az
uradalom a település fejlesztését tömeges betelepítéssel kívánta elérni. A település 1761-ben mezővárosi
rangot kapott, 110 évig a környék egyetlen mezővárosa volt.
1882-ben a település bekapcsolódott a vasúti hálózatba, mely ismét a fejlődést segítette.
A település a II. világháborúban elszenvedett jelentős károk helyreállítása után a település már nem
töltötte be a korábbi jelentős szerepet sem gazdaságilag sem társadalmilag.
A település történetét, a hagyományokat, népszokásokat a községben Gyimesi Károly helytörténész
kiválóan dokumentálta.
A településen ma is ápolják a régi népi hagyományokat. A Hantosi út 9. szám alatt állandó kézműves
kiállítás található. Az általános iskolában és az óvodában is kiemelten foglalkoznak a község
hagyományaival.
A civil szerveződések közül jelentősebbek a kézműves-, horgász-, lovas-, sakk-, egyesület, a sportklub,
de polgárőr és tűzoltó egyesület is van a településen.
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1.8. A település humán infrastruktúrája
1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.)
A településen működő intézmények épületeinek állapota jó, azok felújítása folyamatosan megtörtént, és
történik. Az infrastrukturális ellátottság – a néhány földes utcát leszámítva - jónak mondható.
Bölcsőde nincs, az önkormányzat gazdasági programjában szerepel bölcsődei férőhelyek kialakítása.
Sárosdon két háziorvosi körzet van, azonban az egyik körzeti háziorvosi munkakör betöltetlen, itt
helyettesítéssel történik a rendelés. A gyermekorvosi rendelés és a védőnői szolgálat mellett fogorvos is
rendel a településen. A rendelők felszerelése megfelelő, az épületek felújítása és fejlesztése indokolt.
Öregek napközi otthona 23 fővel működik, az idősek szociális otthonában 135 fő részére biztosít
elhelyezést a fenntartó megyei önkormányzat.
Az óvoda a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működik. A férőhelyek száma 150 fő, jelenleg 101
kisgyermek jár óvodába, melyek közül 50 hátrányos helyzetű. A családi napközi is található Sárosdon.
A településen minden gyermek számára biztosított az óvodai ellátás. Nincs a településen olyan óvodás
korú gyermek, aki nem vesz részt óvodai nevelésben. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
mindegyike óvodába jár. Az óvodában 1 fő gyógypedagógust foglalkoztatnak.
A Sárosdi Általános Iskola is a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működik. Az intézményben az
idei tanévben 222 tanulót oktatnak. Az iskola kiegészült egy új tornacsarnokkal, az épület állaga a
közelmúlt felújításainak köszönhetően jónak értékelhető.
Az akadálymentesítés az intézmények egy részénél megtörtént a korábbi években (IKSZT, Művelődési
Ház), más intézményeknél még nem megfelelő (Polgármesteri Hivatal, Középiskola,).
Sárosd Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4)
bekezdésében előírt kötelezettségét az óvodai nevelésre, és az általános iskolai nevelésre - társulási
megállapodások alapján teljesíti.

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
Az önkormányzat az a 143/2013.(VI.20.) számú határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot.
„A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Fő célkitűzéseink:
az esélyegyenlőség folyamatos érvényesítése a különböző önkormányzati határozatok
meghozatalában, intézkedések megtételében,
a hátrányos megkülönböztetés csökkentése, megszüntetése,
a megkülönböztetéstől mentes gondolkodás erősítése,
az egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű
csoportok számára:
- időskorú személyek,
- fogyatékossággal élő emberek,
- munkanélküli emberek,
- munkába visszatérő személyek,
- pályakezdő fiatalok,
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- nők és munkahelyen foglalkoztatott kisgyermekes szülők,
- mélyszegénységben élők és roma származású emberek,
- alacsony iskolai végzettségű személyek.
Együttműködés és együttműködés összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében
- a közoktatási,
- a foglalkoztatási
- a közművelődési,
- a szociális,
- az egészségügyi,
- más közszolgáltatási területen”
Az esélyegyenlőségi programot a képviselőtestület 2015-ben áttekintette és megállapította, hogy a
program felülvizsgálta nem szükséges, azt változatlan formában helybenhagyta.
1.9. A település gazdasága
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
A kedvező természet-földrajzi adottságok miatt a településre leginkább jellemző a mezőgazdasági ágazat
túlsúlya. A mezőgazdasághoz kapcsolódva több állattartó telep, szállítmányozó és feldolgozó
vállalkozás is található a településen.
A településen kevés nagyobb vállalkozás tevékenykedik, ezek erősítése és új cégek alakulásának
ösztönzése, folyamatos működése, munkahelyek teremtése kiemelt feladat.
A településen 2012-ben 614 db regisztrált gazdasági vállalkozás működött, ez a szám 2013-ra 585-re
csökkent. A ténylegesen működő gazdasági társaságok száma ennél jóval kevesebb.
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A településen 21 kiskereskedelmi egység működik, melyen belül 5 élelmiszerbolt és 7 vendéglátóhely,
3 ruházati üzlet található a községben. Szálláshely szolgáltatás nem található a településen.
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1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
Sárosdon a főbb termelő gazdasági ágazat az ipar-, építőipari ágazat, mely az összes vállalkozás 59,63
%-át teszi ki. A mezőgazdaság aránya 8,26 % annak ellenére, hogy Sárosd külterületén kiváló minőségű
termőterületek vannak. A szolgáltatások a gazdaság 59,63 %-át adják.
A szolgáltatások a megyeszékhely közelsége miatt inkább az alapfokú ellátásra, szállítmányozásra
korlátozódnak.
A 65 db szolgáltatási szektorba tartozó vállalkozás közül 28 a kereskedelemmel, gépjármű javítással, 6
szállítmányozással, raktározással, 15 vendéglátással, 1-1 pénzüggyel illetve ingatlanügyletekkel, 5
tudományos műszaki tevékenységgel, 5 adminisztrációs szolgáltatással, 2 oktatással és 1 humán
egészségügyi szolgáltatással foglalkozik.
A községben szálláshely szolgáltatás nincs a településen.

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési
elképzelése
A gazdasági szervezetek jellemzően kis mértékű fejlődő termelő tevékenységet folytatnak.
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A településen két fő területre összpontosulnak a telephellyel rendelkező vállalkozások.
A vállalkozások nagy csoportja a település belterületén találhatóak, a szolgáltatások nem korlátozódnak
a településközpontra. Ezeken a területeken a fejlesztések építésjogi feltételei a több gazdasági társaság
esetében korlátozottak a meglevő telekszerkezet és építmények miatt.
A település külterületén Jakabszálláson, Tükrös-pusztán és Daru-majorban mezőgazdasági
vállalkozások működnek. Sárosd külterületén három állattartó telep üzemel: Tükröspusztán, Daru
majorban és a Pusztasárosdi (Nagyerdő mögötti) szarvasmarha telep.
A Belterületen a József Attila utcai sertés telep található.
A külterületi telepeket, volt majorokat a hatályos településrendezési eszközök gazdasági területként
szerepelteti. A belterületi sertés telep falusias lakóterületen található.
A külterületen levő vállalkozások többnyire állattartással és növénytermesztéssel foglalkoznak. A
területeken állattartó telep és növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozás telephelye is található.

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége,
K+F stb.)
A vállalkozások közútról és vasútról is megközelíthetők. Az M7 és M6 jelű autópályáktól a település
közel azonos távolságra van, azonban főútvonal nem halad át a településen.
A gazdasági társaságok egy részének tevékenysége helyhez kötött (állattartó telep, mezőgazdasági
termelő és feldolgozó vállalkozás) ezért a megközelítés csak a termények elszállításával befolyásolják a
versenyképességet. A tevékenység nem igényel nagyszámú magasan képzett munkaerőt, ezért a
megfelelő munkaerő a térségben rendelkezésre áll. Az építőipari és a szállítmányozó vállalkozások
számára is rendelkezésre áll szabad munkaerő. A K+F tevékenységről nincs elég információnk, az
építőipari vállalkozásokban a tevékenysége nem kötődik kizárólag a településhez.
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)
Sárosdon az ingatlanpiac az országos átlag alatti, gyenge. A gazdasági társaságok a már meglevő
telephelyeiken bővítik a tevékenységüket. Új gazdasági tevékenység iránti ingatlan kereslet jelenleg
nincs a településen. A hatályos településszerkezeti tervben nincs fejlesztésre kijelölt gazdasági terület.
A gazdasági fellendülés reményében az önkormányzat a gazdasági területeket felül kívánja vizsgálni és
a valós igények szerinti egyensúly és közművesítési lehetőség vizsgálata mellett.

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
Sárosd Nagyközség Önkormányzata 64/2015.(IV.16.) számú határozatával elfogadta a település 20152019. évek közötti időszakra szóló gazdasági programját.
Az elfogadott program alapvetően választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű célokat is
tartalmaz, amelyek közép és hosszú távon is megszabják az önkormányzati döntések irányát és
összehangoltabbá teszik azokat. Az éves költségvetési rendeletek ezzel összhangban kerülnek
elfogadásra.
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A gazdasági program a bevezetés és helyzetelemzés után a tényleges gazdasági program az alábbi
fejezetekkel foglalkozik részletesen
- Fejlesztési elképzelések
o Infrastruktúra-; intézmény-; ingatlanfejlesztés
o Környezetvédelem
o oktatás, művelődés, sport, turizmusfejlesztés
o Szociális és egészségügyi ellátás
o Közbiztonság
o civil szervezetek; közösségi élet
o gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés
o Településfejlesztési politika
o Pénzügyi és adópolitika
o Közszolgáltatás
o térségi együttműködés
- Összegzés
A gazdasági program az alábbi összegzést tartalmazza: „A gazdasági program akkor lesz eredményes,
ha a kitűzött célokat szem előtt tartva a településen élők érdekeit nézve, közösen, együtt gondolkodva
végezzük munkánkat, hozzuk döntéseinket és a lehető legtöbb célkitűzés megvalósul belőle.
A megfogalmazott célok Sárosd Nagyközség fenntartható fejlődését, növekedésének biztosítását,
vonzerejének fokozását kívánják szolgálni. Természetesen a célok megvalósítása külső tényezőktől is
függ (váratlan események, pályázati kiírások, törvényi változások, források kedvezőtlen alakulása,
stb), melyek befolyásolására a képviselő-testületnek nincs eszköze. Mégsem várhatja semmit téve a
gazdasági és pénzügyi folyamatok jobbra fordulását, hanem a település lakosságával, vállalkozásaival,
civil és egyéb szervezeteivel együtt gondolkodva, egymás munkáját segítve, a programban
megfogalmazott törekvések megvalósításán kell dolgoznia, melyek biztosítják Sárosd hosszú távú
fejlődését..”

Sárosd önkormányzata 2015. évben 284.782eFt végösszegű költségvetéssel gazdálkodott. A
gazdálkodást hiteltartozás nem terheli.
A költségvetési kiadások 8000 eFt beruházási és 25,921 eFt felújítási kiadással számoltak.
A Képviselő-testület a kiadások között 1.000 e Ft általános és 12.100 e Ft pályázati önerő tartalékot
állapított meg.
Az önkormányzat 2015. évben a költségvetésben 26755 eFt iparűzési adó bevétellel számolt. Az
iparűzési adó bevétel a korábbi években az alábbi ábra szerint alakult
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1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
Az önkormányzat kötelező feladatait az Ötv. és a kapcsolódó ágazati törvények alapján végzi. Az önként
vállalt feladatait SZMSZ-ben határozta meg. A társulás keretében fenntartott intézmények:
•
•
•
•

Család és gyermekjóléti szolgálat biztosítása
Idősek nappali ellátása (Házi segítségnyújtás)
Szociális étkeztetés
Idősek napközi ellátása (idősek napközije)

Az önkormányzat gondoskodik kötelező feladatainak ellátásáról, döntéshozatalánál figyelembe veszi,
hogy annak következményei nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátásának biztonságát.
Az önkormányzati feladatok ellátásánál nagy figyelmet fordít a lakosság szükségleteinek lehető
legcélszerűbb és legmagasabb színvonalon történő kielégítésére. Kívánatos, hogy a Képviselő-testület
jól működővé és rendszeressé tegye kapcsolatát a községben tevékenykedő gazdasági egységekkel,
illetve a község közéletét meghatározó civil szervezetekkel.
Az önkormányzatnak erősítenie kell a kistérségben betöltött szerepét. Különösen meghatározó
jelentőségű az oktatás, nevelés területe, a területfejlesztéssel kapcsolatos együttműködés a térség többi
önkormányzataival.
A partnertelepülési kapcsolat mellett törekedni kell a Sárosdhoz közel azonos lélekszámú hazai
községekkel való szorosabb együttműködés kialakítása.
INTÉZMÉNYEK
Iskolák-óvodák, kulturális intézmények :
Sárosdon a KISZI Farkas Gyula Általános Iskola működik a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában
működik. Az intézményben 210 tanulót oktatnak. Az iskola építészetileg két összekapcsolódó
szárnyból áll.
Az épület régi szárnya ’70-es években,az új szárny az 1997-ben épült.
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Az új szárny tetőtér beépítése 2004-ben vált lehetségessé. A meglévő tantermek, kémia-előadó,
számítástechnikai- és nyelvi labor mellett kialakításra került egy művészeti szak-tanterem, logopédiai
foglalkoztató szoba, két technika szaktanterem és kisebb, a csoportbontást segítő foglalkoztató és
szakköri termek. A szabványoknak megfelelően, a beépített lifttel, biztosított az akadálymentes
közlekedés a mozgáskorlátozottak számára is.
Az iskolai étkeztetést az épületben működő önkormányzati fenntartású konyha látja el.
2010. májusában valósult meg a községi és iskolai tornacsarnok átadása.

Napraforgó Művészeti Modell Tagóvoda fenntartója szintén a Baptista Szeretetszolgálat. Az óvodában
150 férőhely van, melynek csak 70 %-a kihasznált.
A település rendelkezik művelődési házzal és könyvtárral, melyek a Perkátai u. 10. szám alatti
épületben találhatóak.
A könyvtárban közel 10 000 könyv közül válogathatnak a község lakói.

Egészségügyi intézmények :
A községben két körzetes háziorvosi szolgálat biztosítja az egészségügyi alapellátás. Az egyik körzet
orvosi státusza több éve betöltetlen, a rendelést helyettesítéssel biztosított. A fogászat, gyermekorvosi
szolgálat és a gyógyszertár egy épületben található a védőnői szolgálattal.

Egyházi intézmények:
A katolikus egyház a Nepomuki Szent János plébániát működteti a településen. A katolikus templom
épülete műemlék. A református egyházközség temploma 1941-ben épült.

Igazgatási intézmények :
Polgármesteri hivatal, illetve körzeti megbízott és településőri szolgálat, takarékszövetkezet és posta is
működik.
Egyéb:
A községben egy temető is működik, a 1070hrsz-ú területen, Szabadegyháza irányában.
Öregek napközi otthona
A Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény a Szabadság tér 1. szám alatti épületben üzemel. Idősek
napközi otthonában 20 fő körüli az ellátottak száma.
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1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység

Mezőgazdaság
Sárosd külterületének jelentős része mezőgazdasági művelés alatt álló kiváló minőségű szántó terület.
Az elmúlt tíz évben a mezőgazdasági területeken új birtokközpontok nem alakultak ki. A hatályos
Településszerkezeti terv az egykori majorságok (Daru-major, Jakabszállás, Új-majora Tükrös-puszta)
területét a fejlesztés lehetőségét megteremtve gazdasági területfelhasználásba sorolja.
A község közigazgatási területén belül jelen vannak kistermelők és őstermelők, a háztáji gazdálkodás a
családi házas területen kisebb-nagyobb mértékben szinte minden család kiegészítő jövedelemforrása.
Ipar
A községben működő gazdasági tevékenységek közül a legmeghatározóbb a mezőgazdasághoz
kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató, feldolgozási tevékenység. A vállalkozások nagyrészt falusias
lakóterületen működnek, a település belterületén, vagy ahhoz közel, a volt majorok területén. A termelés
további folytatása és fejlesztése folyamatos, a tulajdonosok fejlesztési elképzeléseit a tervezés során
figyelembe kell venni.

Idegenforgalom
A település idegenforgalmi potenciálját egyrészt a volt Eszterházy-kastély, valamint a műemlék
katolikus templom és a Sárosd-Seregélyes vízfolyás országos ökológiai hálózathoz tartozó területe, a
mezőföld békés természeti környezete.
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A települést túraútvonalak nem érintik (forrás: http://terkep.turistautak.hu)

A települést turista-útvonalak nem érintik.
Jelenleg a község természeti adottságai turisztikai szempontból kihasználatlanok. A műemlékek
látogatottsága elenyésző. A településen jelen levő kiskereskedelmi egységek és szolgáltatások nem
alkalmasak arra, hogy kiránduló turizmus épüljön rá. Településrendezési eszközökkel is ösztönözni
kell az idegenforgalom fellendülését.
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
A településen a foglalkoztatók száma megfelelőnek mondható, a település munkaképes korú
lakosságából a közfoglalkoztatásba bevont álláskeresők száma 70-85 fő közötti.
A helyben foglalkoztatás elősegítését szolgálja az önkormányzat hatályos településfejlesztési
koncepciója, a településrendezési tervek, valamint az önkormányzat gazdaságpolitikája is.
A foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolható az idősebb, nyugdíj előtt álló
korosztály, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megváltozott
munkaképességű emberek. A 15-24 éves korosztály munkaerő-piaci részvétele viszonylag alacsony, a
fiatalok unkától való távolmaradása főként a képzési idő meghosszabbítása okozza, ugyanakkor a ez a
jelenség képzettebb munkaerő megjelenését is elősegíti a munkaerő piacon. Miután a településen csak
általános iskola működik, a közép- és felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányaik idejére
elkerülnek a településről, jobb esetben csak bejárnak a közeli megyeszékhelyre tanulni.
A fiatalok helybentartása az önkormányzat fontos feladata, melynek keretében fiatalok számára is
kialakításra kerültek közösségi terek, melyeknek működtetése folyamatos. Az ifjúság számára kialakított
közösségi terekben a helyi fiataloknak képzéseket, szabadidős és sportprogramokat szerveznek. A
fiatalok helyben tartása, az elvándorlás mérséklése, a települések informális ifjúsági csoportjainak
megerősítése közösségfejlesztő a településen élők közös érdeke.
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1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
Lakóterületek fejlesztése:
A településen az elmúlt 15 évben csekély számú új lakás, vagy ingatlan került megépítésre, kialakításra.
Az önkormányzat a közelmúltban két bérlakást épített részben pályázati forrás felhasználásával, a
lakások bérlő-kijelölése folyamatban van.
A községben van szabad, értékesíthető, illetve bontásra ítélt épület, megosztható építési telek, a hatályos
településrendezési eszközök jelentős lakóterületi fejlesztést tartalmaznak.
Értékesíthető vagy bérlet útján hasznosítható önkormányzati helyiségek, ingatlanok nem állnak jelentős
számban rendelkezésre
Az igény azonban a többnyire teljes közművel rendelkező építési telkek iránt jelenleg csekély.
A pihenésre, aktív kikapcsolódásra alkalmas, rendezett táji és települési környezetben lévő külterületi
ingatlanok iránti kereslet is csekély jelenleg, de bízva a gazdasági fellendülésben a hatályos
településrendezési eszközökben kijelöl új lakóterületeket az önkormányzat fejlesztési területként meg
kívánja tartani.
A település úthálózatának 50-60%-a szilárdburkolattal ellátott, törekedni kell a teljes útfelület
burkolattal történő kiépítésére valamint, a meglévő burkolatok folyamatos javítására karbantartására.
1.10.6. Intézményfenntartás
A települési intézmények közül az iskola és az óvoda fenntartója Baptista Egyház. A művelődési házat
és a könyvtárt az önkormányzat tartja fenn.
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1.10.7. Energiagazdálkodás
A településen az energiatakarékos üzemeltetés követelményei szerint az általános iskolában napelemer
rendszer épült ki, így az intézmény alacsony energiaszükségletűvé vált.
Az önkormányzati intézmények energiahatékonyságának fejlesztése szerepel a az önkormányzat 20152019. évi gazdasági programjában.
A közvilágítás korszerűsítése megkezdődött, a közeljövő feladata a hagyományos közvilágítási
lámpatestek teljeskörű cseréje energiatakarékosra, melyet az önkormányzat pályázati forrásból tud csak
megvalósítani.
1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése, 20
kiemelt helyi közügy, valamint helyben biztosítható közfeladat között 2.-ként említi a
településüzemeltetési feladatokat, melyek a következők:
- köztemetők kialakítása és fenntartása,
- a közvilágításról való gondoskodás,
- kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása,
- a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,
- közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
- gépjárművek parkolásának biztosítása
Az önkormányzat a településüzemeltetési feladatait társulási keretében illetve a polgármesteri hivatalnál
foglalkoztatott 2 fő alkalmazott látja el. A településen a közfoglalkoztatottak létszámkerete 65 fő volt
2015-ben.
Településüzemeltetési feladatok forrásigényeinek kiegészítését a közfoglalkoztatási programok
megvalósításával végzi az önkormányzat.

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata
1.12.1. Természeti adottságok
A Fejér megyei Sárosd település 4852 ha-os közigazgatási területe az Alföld természetföldrajzi nagytáj
területén fekszik. Ezen belül a Közép-Mezőföld kistájhoz tartozik. A település a Seregélyesi-völgy bal
és jobb partján fekszik 115 méter tengerszint feletti magasságban. A közigazgatási terület (és a központi
belterület) közepén, délkelet-északnyugati irányban végighúzódó Sárosd-Seregélyesi vízfolyás völgye
105 m tszf magasságával a legalacsonyabban fekvő terület.

Természeti adottságokban gazdag, domborzatilag közel sík felszínű, lösszel borított hordalékkúp-síkság.
A felszínt a löszre jellemző lepusztulásformák (löszdolinák, löszkutak), valamint eróziós-deráziós
völgyek sűrű hálózata tagolja. A felszín alapja 400-500 m vastag agyagos, homokos beltengeri
üledékekből álló pannóniai tábla, mely 2 millió évvel ezelőtt, a harmadidőszak végén vált szárazulattá.
Felszínének üledékes takaróját az észak felől leszakadó bővízű patakok és időszakos vízfolyások
erodálták, majd a jégkorszak végén és a holocénban löszképződésre és folyóvízi feltöltődésre került sor.
Az utolsó jégkorszakban a községhatárt ért szerkezeti mozgások hatására a keleti rész lesüllyedt. Ez a
rész folyóvízi és eolitikus üledékkel (3-4 méter vastag homok és lösz) feltöltött hordalékkúp-síkság,
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melyet a Velencei-hegységből leszaladó vízfolyások építettek a jégkorszak végén. Ekkor még nem
létezett a Velencei-tómedence.
A községhatár nyugati fele gyengén hullámos löszhát, melyen a típusos és homokos lösz összefüggő,
10-21 m vastag takaró.

Éghajlatát tekintve a község területe a Mezőföld meleg, száraz, mérsékelten forró nyarú éghajlati
körzetének jellemvonásait tükrözi. A napsütés bőséges, az évi összeg 2000-2050 óra között változik.
Különösen a nyári hónapok napfényellátottsága kedvező. Az évi középhőmérséklet 10 °C körüli, ami
éppen elmarad a magyar átlagtól. Évente 550 és 600 mm közötti csapadékösszeg várható, mely a meleg
nyári hónapokban gyakran szárazságot okoz (100-125 mm évi átlagos vízhiány). Leggyakoribb szélirány
ÉNy-i.
Az éghajlat - a kevés csapadék miatt - elsősorban az alacsony vízigényű növényeknek kedvez.
A súlyos vízhiány megmutatkozik a felszíni és felszín alatti vizek mérsékelt előfordulásában is. Felszíni
vizeinek összegyűjtője és levezetője a Sárosd-Seregélyesi vízfolyás, melynek évi vízhozama átlagosan
50 l/s érték alatt van. A 26 km hosszú, 182,5 km2 vízgyűjtőterülettel bíró vízfolyás a Velencei tó vizét
levezető Dinnyés-Kajtori csatorna legnagyobb mellékvize. A többi vízfolyása időszakos. Az állóvizeket
egy 0,8 ha-os természetes tó képviseli.
A löszös háton a talajvíz mélysége 10-15 méter között van, kitermelhető vízkészlete nincsen.

Talajadottságait vizsgálva kiderül, hogy Mezőföld legjellemzőbb talajtípusa, a típusos mészlepedékes
csernozjom van jelen legnagyobb kiterjedésben. A lösz és homok alapkőzeten kialakult talaj termőrétege
vályog fizikai féleségű, jó termékenységű. A löszháton találhatóak a termékeny típusos mészlepedékes
csernozjomok, míg a hordalékkúp-síkságot közepes termékenységű réti csernozjom fedi. A Seregélyesivölgyben alakultak ki kevésbé termékeny réti talajok és réti öntéstalajok. A legmagasabb aranykorona
értékű szántók a központi belterülettől nyugatra találhatók, az egykori Csillag-major térségében, illetve
alföldi mészlepedékes csernozjom talajok a déli, délkeleti szántókon. A település számtóinak átlagos
aranykorona-értéke 29,56.
Növényföldrajzilag a Mezőföld flórajárásába (Colocense) tartozik Sárosd területe. Potenciális
erdőtársulásai a tatárjuharos lösztölgyesek, jellemző lágyszárú társulásai a löszpusztarétek. Az őshonos
növénytársulásokból a kedvező talajadottságok miatt nagyrészt mezőgazdasági művelés alatt álló
területek csak mozaikszerű töredékeket hagytak. Az erdő kevés, a fajösszetétel az erdőgazdálkodásnak
megfelelően szabályozott. A legháborítatlanabb természetközeli élőhelyek a vizes területek:
patakvölgyek, mocsárrétek.

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat
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Sárosd területén már az őskorból ismertek szórványos emlékek a község lakott helyiről az újkőkorból és
a bronzkorból.
Részletes feltérképezték a római koracsászárkori kelta bennszülött tanyák, falvak leleteit a SárosdSeregélyes vízfolyás mindkét partján. Ilyen kelta-római település volt az „Úsztató”-nál, a kőhíd
környékén. Nem messze ettől, a Pörösök-földjén római sírkert áldozati jelenettel díszített sarokpillérjét
találták meg. Kelta régészeti emlékek a Hantos felé vezető út melletti Homokbányában kerültek elő.
Honfoglalás kori magyar temetőt a Kartali dombon, míg a honfoglalást megelőzően megtelepedő avarok
sírjait, övkészletét a Tsz-istállóknál találták meg.
A középkor emléke a Hantosi út és a vízfolyás közötti Pusztatemplom. Az egykori templomdombon
kőtemplom állt, körülötte temető maradványai találhatók.
A kora középkori forrásokban különböző névváltozatokon fellelhető, 1272-ben (Garás) Baras, 1342-ben
Sarusd. Az 1300-as években a kunok szállásterületéhez csatolták, Sárosd és a határában lévő
Jakabszállás a hantosszéki kunkapitányság települései voltak. Jakabszállás szerepe 1481-től jelentősen
megnőtt, Mátyás király mezővárosi rangra emelte, ami évi három országos vásár rendezési jogával is
járt.
A török hódoltság idején a jakabszállási lakosok nagy része elmenekült vagy elpusztult, az egykori
virágzó vásárváros török birtokosok tulajdonába került. 1699-ben Sárosdra Heister Siegbert császári
tábornok is igényt tartott, a törökellenes háborúban szerzett érdemei jogán. 1702-re az Eszterházy birtok
része lett. A földesúri pusztaként számon tartott település újra népesítése a XVIII. század közepén,
tömeges betelepítések révén zajlott le, majd megindult a település mezővárossá fejlesztése.
Sárosd a mezővárosi státust Mária Terézia királynőtől 1761-ben kapta meg, ezzel évi négy nagyvásár
tartására kapott jogot. A mezővárosi státussal egy időben kapta meg a település a ma is használt címerét.
Ekkor jött létre az iskola is.
1812-ben erdősítették a földesúri ház – az Eszterházy birtokközpont – körüli területet, a homokbuckás
terület gazdag erdőséggé vált. Ez volt a József erdő, mára Nagyerdőként ismert. Az erdőt átszelő nyolc
út kereszteződésében Diána szobrot állítottak fel. Ennek az erdősítésnek fellehetők még maradványfái,
néhány hatalmas tölgy.
A jakabszállási uradalomban a XIX. század első felében tőkés üzemszervezési folyamat ment végbe. A
puszta bérlője Horthy Mihály a gazdaságban váltógazdálkodást vezetett be. A majorsági kukorica
termelés Horthy példája nyomán kezdett elterjedni a Fejér megyei uradalmakban.
Az uradalom reformkorban megkezdett modernizálása az 1850-es évek elején is folytatódott. Horthy a
homoktalaj megkötésére erdőt és szőlőt is telepített.
Sárosd mezővárosi státusa 110 éven állt fenn, ez a település múltjának legszebb fejezete, mely a községi
törvény hatályba lépésével ért véget (1871).
A XIX. század végén készült katonai felmérésen jól látható a település fejlődése. Megépült a vasút, a
kastély környéke és az uradalmi terület erdőként vannak jelölve. A nagyobb majorok, a belterülettől
nyugatra Csillag-major, délkeletre Jakabszállás, keletre Darumajor, Tükrös-major, Andor major is
ábrázolásra kerültek, sőt ezek mellett keletre továbbiak is megjelennek: Belsőmajor, Tyúk-major,
Erzsébet-major.
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Az első világháborút követően a külterületek további beépülése volt jellemző. Nagy számban létesültek
ún. „vitézi telkek”, Sárosdon Jakabszálláson és Andor major térségében voltak ilyen parcellázások.
Az ötvenes években felújított katonai térképen már csak a nyomait lelhetjük meg az egykori
tanyavilágnak: a tsz-esítés nemcsak a kisebb tanyák, de a majorságok elsorvadását is okozta. Így tűnt el
a Csillagmajor és Andor major. Megfigyelhető ekkor a település belterületi határának lehúzódása a
vasútállomás környékéig. Ekkor jelenik meg új művelési ágként a Tükrös-major felé vezető úttól északra
fekvő háton a szőlőművelés.
A mai területhasználatot tekintve megfigyelhető, hogy még intenzívebbé vált a nagytáblás szántó
hasznosítás. Tovább nőttek a táblaméretek az 50-es évekhez képest, sok helyen eltűntek a mezsgyék, a
határfásítások, a dűlőutak. A majorok közül Daru-major, Új-major, Jakabszállás működik továbbra is
mezőgazdasági központként, a Tükrös puszta épületállománya pedig új funkcióját keresi.
1.12.2.2. A tájhasználat értékelése

Sárosd közigazgatási területének döntő részén a táj jellege síkvidéki mezőgazdasági táj. A síkvidéki
mezőgazdasági tájban változatosságot a tájhasználatban a kisebb telepített erdők képezik. A tájszerkezet
további meghatározó elemei a patakvölgyek, az azok menti természetközeli társulások.
A közigazgatási terület döntő részét kitevő mezőgazdasági területek között három tájkarakter
különböztethető meg:
Síkvidéki, jellemzően nagy táblákban művelt mezőgazdasági területek.
Erdőterületek.
Természetvédelmi szempontból megkülönböztetett figyelmet érintő mezőgazdasági területek.
A síkvidéki mezőgazdasági területek jellemzőn nagy táblákban művelt szántó művelési ágú területek. E
területek a mezőgazdasági művelésre kiválóan alkalmasak, a szántóföldek nagy részének minősége a
megyei átlagot meghaladja. E területek zömét a FM TrT kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezetébe sorolja. Ezeken a területeken a nagytáblás szántó hasznosítás a legjellemzőbb.
A Fejér megyei Területrendezési Terv kiváló
szántóterületei Sárosdon
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Az elmúlt tíz évben a mezőgazdasági területeken új birtokközpontok nem alakultak ki. A volt
mezőgazdasági majorok közül a Daru-major, Új-major, Jakabszállás működik továbbra is
mezőgazdasági központként, ezek Különleges mezőgazdasági üzem építési övezetbe soroltak. A
Tükrös-pusztai major mára elveszítette mezőgazdasági funkcióját.

Természetvédelmi szempontból megkülönböztetett figyelmet érintő mezőgazdasági területekhez az
országos ökológiai hálózat természeti védettsége által érintett mezőgazdasági területek tartoznak. (Az itt
előforduló természeti értékeket lásd a Természeti védettségeket taglaló következő fejezetben.) A
hatályos Településszerkezeti terv a mezőgazdasági területek övezetei közül a korlátozott beépítési
lehetőségekkel bíró Ma-2 övezetbe sorolja.

A tájhasználat mezőgazdasági dominanciáját jól mutatja, hogy a közigazgatási terület döntő része áll
mezőgazdasági művelés alatt ( mintegy 82%). Az erdőterületek aránya az országoshoz mérten is nagyon
alacsony (7,9%), elsősorban kis kiterjedésű (1-25 ha), széttagolt monokultúrás faültetvények: akácosok,
nyárasok, tölgyesek a jellemzőek. Kivételt képez a belterület melletti Nagyerdő, a maga 50 ha-os
területével, értékes faállományával. Kicsi maga a falu is: a belterület nagyobb részét elfoglaló lakóterület
közigazgatási területen elfoglalt aránya 5% alatt van.

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
A területrendezési tervek külön övezeti tervlapon határolják le a tájképvédelmi szempontból értékes
területeket — országos jelentőségű tájképvédelmi övezet, térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet.
Sárosd közigazgatási területén a Fejér Megyei Területrendezési Terv országos vagy térségi jelentőségű
tájképvédelmi területet nem határol le.
1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett
terület, érték, emlék
Sárosd változatos táji-természeti adottságokkal rendelkező település. Jelentős értéket képviselnek egyes,
tájképileg és ökológiailag is értékes, természetközeli állapotú területrészei, védett növény- és állatfajok
élőhelyei, táj- és kerttörténeti dendrológiai értékű zöldfelületi elemek (idős faegyedek), valamint további
egyedi tájértékek.
Országos illetve helyi természeti védettség alatt álló terület nem található Sárosd területén.
Az Ex lege védett területek, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) és (3)
bekezdése és a 28. § (4) bekezdése alapján országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló
természeti elemek (láp, forrás, barlang, földvár). Ilyen sincs Sárosdon.
Egyedi tájértékek az egyéb védelem alatt nem álló, de a település képét meghatározó elemek.
Tájértéknek a természet-társadalom kapcsolatrendszerben keletkezett és a tájban kialakult emlékeket
tekintjük. Objektumok, tájelemek, elem együttesek, tájemlékek egyaránt lehetnek egyedi tájértékek.
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A közigazgatási területen több egyedi tájérték is fellelhető. Mivel az egyedi tájértékek rendelkezésre álló
adatbázisa (TÉKA) nem tekinthető hivatalos forrásnak, ezért az egyedi tájértékeket csupán tájékozató
jelleggel adjuk meg, a TÉKA adatbázisa alapján:

MEGNEVEZÉS

TÍPUS

HELYRAJZI SZÁM

Darumajor

kastély

0184/1

Kertali domb

római kori erőd

334-336

Jakabszállás, Weiss-kúria és kertje

történeti kert

0312/8

Gémeskút

gémeskút

09/2

Gémeskút

gémeskút

0184/1

Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop

szobor

821/3

Gémeskút

gémeskút

09/1

Eszterházy-kastélypark

kastély

53/1

Gémeskút

gémeskút

016/10

Gémeskút

gémeskút

016/10

Kereszt

feszület

46/1

Kereszt

feszület

0341/2

Gémeskút

gémeskút

05/2

R. k. templom

plébániatemplom 262

Kereszt

feszület

821/3

Gémeskút

gémeskút

0161/165

Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi terület (Natura 2000 hálózat) nem érinti Sárosd
területét.

Helyi védettség
Helyi természeti védelem alatt áll a településen a Karifa (024/10 és 024/13 hrsz, a Kápolnakert (821/3
hrsz), valamint a Zrínyi utcai játszótéren álló tölgyfa (54/16 hrsz).
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Helyi védelemre javasolt a kultúrtörténeti és dendrológiai értékekkel is bíró Nagyerdő, melynek magját
az egykori földesúri vadaspark alkotja. Természeti adottságai is indokolják védendő státuszát.
Védelemre javasolt a Seregélyesi Erzsébet-majorba tartó út mentén álló idős kétoldali vadgesztenye
fasor, mint külterületi fasor.
Védelemre javasolt továbbá a régi temető a belterületen. A védelemről szóló önkormányzati rendelet
előkészítése javasolt.
1.12.3.3. Országos ökológiai hálózat
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvényben lehatárolt és a 2008. évi L.
törvény által módosított országos ökológiai hálózat övezete is érinti a települést (magterület és ökológiai
folyosó). Az ökológiai hálózat a természetvédelmi szempontból jelentősebb természetközeli állapotokat
tükröző területeket köti össze és a területek közötti ökológiai kapcsolatokat biztosítja. Az országos
ökológiai hálózat övezete magterület, ökológiai folyosó, és pufferterület besorolású övezetekre bomlik.
Sárosd területét az első kettő kategória érinti.

A

FmTrT

(magterület:

ökológiai
zöld,

hálózat
ökológiai

övezetei
folyosó:

narancssárga) által érintett területek Sárosdon

•

magterületbe sorolt az északi részen a Sárosd-Seregélyesi vízfolyás és annak környezetében
fekvő nedves rétek és legelők, valamint egy kis legelő a belterülettől délre, szintén egy
vízfolyás mentén.

•

ökológiai folyosó elemek a vízfolyás mentén a belterülettől D-re lévő folyosó, a SárosdSeregélyesi vízfolyás alsó szakasza.

•

kisebb területek átlógnak magterületből és ökológiai folyosó területből Perkáta külterülete
felől.

A törvény előírásai alapján „…övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási
kategória illetve övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit
és azok kapcsolatait nem károsítja.” (13§(1))
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1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
Az érdekek különbözősége miatt sok esetben a tájat az optimális társadalmi-gazdasági hasznosítástól
eltérő módon használják, amelyek következtében ún. tájhasználati konfliktusok alakulnak ki. Jellegük
szerint az alábbi tájhasználati konfliktus típusokat különböztettük meg:
•

Funkcionális jellegű konfliktusokat, melyeket az egymást akadályozó, egymás területét
megszüntető, rendeltetését zavaró, egymással konkuráló területhasználatok okozzák.

•

Környezetártalmi (tájökológiai) konfliktusokat, melyeket az egymást károsító, pusztító,
megszüntető, egymás létét veszélyeztető területhasználati módok okozzák.

•

Vizuális-esztétikai konfliktust, amelyet a „csúnya” látvány, a rendezetlenség, a megoldatlanság, a
befejezetlenség,a folyamatosság érzékelhető megszakadása, hiánya okozza.

Funkcionális konfliktusok
•

közparkok hiánya x lakossági rekreációs igények

Környezetártalmi konfliktusok
•

illegális hulladéklerakás a külterület egyes pontjain

Vizuális-esztétikai konfliktusok
•

mezsgyék, fasorok hiánya a nagytáblás szántókon

•

a felhagyott, nem üzemelő volt mezőgazdasági majorok, rossz állapotú épületállományok látványa

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
A települések területén belül a növényzettel fedett, benőtt, betelepített területek összessége a zöldfelület.
A település zöldfelületeinek értékelésekor azt vizsgáltuk, hogy a zöldfelületekkel szemben támasztott
szerepüknek milyen mértékben tudnak megfelelni:
•

Ökológiai szerep: Javítja a város ökológiai adottságait. A település területén és közvetlen
környékén élő növénytömeg jellegétől függően befolyásolja, módosítja a helyi klíma alakulását, a
levegő minőségét.

•

Használati szerep: Számos olyan létesítmény feladatát csak úgy töltheti be, ha növényekkel
betelepített külső terekkel, kertekkel épülnek meg (pl.: iskolák, óvodák, kórházak stb.). A
közparkok, játszóterek használati értékét döntően meghatározza a telepített növényzet. Egyes
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funkciók ellátására csak növényzettel betelepített területek alkalmasak (pl.: temetők, védőterületek
stb).
•

Vizuális-esztétikai szerep: A település képi megjelenésében, az utcakép formálásában fontos
szerepet játszik a növény. A növények változatossá teszik, gazdagítják a városképet, valamint
elfedik, eltakarják az előnytelen részeket.

A rendszer elemei közé soroljuk a közhasználatú zöldfelületeket, a település családi házas részeinek
udvarait, valamint a külterületek természeti környezete (erdő, gyepek) mellett a termesztési célú
zöldfelületeket is, melyeket kert-, mező- vagy erdőgazdasági módszerekkel művelnek (erdők,
gyümölcsösök, szőlők, legelők, nádasok, szántók, zöldségtermesztő területek).
Sárosd zöldfelületi rendszerének tengelyét a települést ÉNy-DK-i irányban átszelő Sárosd-Seregélyesi
vízfolyás adja. A patakmeder és a parti zóna nedves rétjei és mozaikos ligetei az országos ökológiai
hálózat fontos részét képezik. A belterületen ez az ökofolyosó jelentős mértékben összeszűkül, ezért
kedvező településökológiai lépés lenne a parti zóna összefüggő zöldfelületté fejlesztése.
1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek, zöldfelületi ellátottság értékelése
Közhasználatú zöldfelületek
Közparkok, közkertek
A közpark, közkert ellátottságot vizsgáltuk a település egészén. Sárosd területén korszerű, több funkciós
települési szintű közpark nem található, ennek ellenére összességében nem rossz a település zöldfelületi
ellátottsága.
A település központjában, a Fő utcán igen kedvező látványú a széles utcakép, nagyarányú füves
felülettel, sok fával.
Pihenőpark jellegű, padokkal is ellátott zöldfelület található a Hantosi út mentén, a településközpontban.
A neve Kápolna-domb vagy Kápolnakert, mely jelentős idős faállománnyal bír.
Igen jó kezdeményezés volt a gyalogos híd kihelyezése a gépkocsi híd mellett, a Sárosd-Seregélyesi
vízfolyáson át, közvetlenebb kapcsolatot kialakítva a helyi lakosság számára a vízfolyás menti
természettel.
Vizuális-esztétikai szerepük miatt kiemelendők a belterületi szobrok, emlékművek környezete, mely
gondosan kialakított és szépen gondozott.
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A település egyéb területein, kisebb „maradék” területeken jelöltek ki zöldfelületeket, melyek területi
kiterjedésük miatt közpark funkció betöltésére kevéssé alkalmasak. Jelenlegi felhasználásukban fásított
gyepes területek, amelyeknek ökológiai értékük természetesen van, de semmilyen közparki funkció sem
kapott helyett rajtuk (játszókert, pihenőkert stb.).
Fontos zöldfelületi elemek az erdőterületek, amelyekben Sárosd nem bővelkedik. Fontos belterülethez
(ÉK-i irányban) kapcsolódó erdő a Nagyerdő, melynek jóléti, rekreációs célú fejlesztése a tulajdonos
önkormányzat fontos feladata.
Zöldfelületi jellegű intézmények
Kastélykert
Az Eszterházy-kastély és annak parkja jelenleg szociális otthonként működik. A XVIII. századi eredetű
műemlék kastély és annak tájképi kastélykertje sajnos rossz állapotban van, idős faegyedei védelemre
érdemesek. A parkot a bentlakók rekreációs zöldfelületként használják. A tájképi park történeti kertként
szerepel a műemlék-nyilvántartásban, valamint a TÉKA egyedi tájérték-kataszterében.
Sportpálya
A település futball pályája a Hantosi úton helyezkedik el, egy gyakorlópályával. Gyepes sportpálya,
melyek környezetében jelentős fás-cserjés növényzet is található.
Általános iskola, Óvoda
Mindkét intézmény az ellátandó korosztálynak megfelelő pihenő és játszófunkcióval ellátott parkosított
udvarral rendelkezik, mely a tanév során korlátozott közhasználat számára fenntartott.
Temető
A település temetője a Temető közben található (Hrsz.: 396). A temető egyes részei jelentős, többszintes
zöldfelülettel bírnak. Régi, felhagyott temetőrészletek találhatók a Seregélyesi út legelején, az erdőben.
Templomkertek
A településen két templom található, egy római katolikus (Fő utca) és egy református (Hantosi út),
mindkettő bekerített, parkosított udvarral rendelkezik, jelentősebb zöldfelületi érték nélkül.
Horgásztó
A Jegenye soron található, a település Hantos felőli végén. Mesterséges tó, 2001-ben építette a helyi
horgász egyesület. Környezete rekreációs zöldfelület.
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Zöldhálózati összekötő elemek
A vízfolyások és a fasorok fontos szerepet töltenek be az egyes zöldfelületi létesítmények hálózattá
történő összekapcsolásában.

Sárosd belterületi utcaképen jellemzően fásított, ám egyöntetű, azonos korú, azonos fajból ültetett fasok
egyáltalán nem jellemzőek. A településközpont területén teljesen hiányoznak az utcai fasorok.
Védendő külterületi fasor az Erzsébet-fasor.
A vízfolyások mentén kialakult ligetes természetközeli élőhelyek a különböző védett területek értékes
foltjai, ezek viszont végighúzódnak a vízfolyások mentén, részben a belterületen is.

Közhasználat elől elzárt, jelentős zöldfelülettel rendelkező egyéb terület
Sárosd településkarakterét alapvetően meghatározza falusias, családi házas beépítés. A családi házas
területekhez kis-közepes méretű kertek tartoznak, a kertek zöldfelületei nagyrészt díszkertes, kiskertes
jellegűek, a „hátsókerti” növénytermesztés egyre kevésbé jellemző. A családi házas területek
zöldfelülete településökológiai szempontból jelentős tényező, hiszen ez a növénytömeg kondicionáló
zöldfelületként (párologtatás, szélfogó, porfogó hatás) hat a település egészére. Az önkormányzatnak
ösztönözni kell a lakótelkek kertkultúrájának növekvő színvonalát.
1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái

Sárosd zöldfelületeinek, zöldfelületi rendszerének konfliktusai, problémai az alábbiakban foglalhatók
össze:
•

Több tanulmány kimutatta, hogy ha a lakóterület és a zöldterület közti távolság nem több, mint
500m —5 perc gyaloglás—, akkor a lakosság szívesen sétál el a zöldterületig. Az elérhetőség az
egyik legfontosabb tényező, amely a zöldterületek használatát befolyásolja. Az előbbieket
figyelembe véve megállapítható, hogy a településen a kiépített közparkok területe kevés, a község
egyes részei közparkokkal ellátatlan területnek minősíthetők.

•

Fontos hiányosság a meglévő zöldfelületeken a használati funkciók hiánya: több korosztály
számára lenne szükség játék, sportolási és egyéb szabadidős tevékenységekre alkalmas
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területrészek kialakítására, s ehhez megfelelő eszközök kihelyezésére. Ez utóbbiak a
gyermekjátszótéren túlmenően, a felnőttek számára használható szabadtéri fitneszeszközök,
pihenőpadok, hulladéktárolók, illetve az arra alkalmas helyen szabadtéri tűzrakóhelyek
elhelyezését jelentik. Ez a hiányosság a belterületi „maradék” zöldfelületek mellett a Nagyerdő
területére is jellemző. Ezek a legfontosabb zöldfelületi fejlesztési gócpontok.
•

Az egyes zöldfelületi elemek nem képeznek összefüggő rendszert, hiányoznak a zöldfelületi
szempontból szerkezeti jelentőségű utcákból az egyöntetű megjelenésű fasorok.

•

A külterületen a patak-völgyek rekreációs zöldfelületként történő lakossági felhasználása során
merül fel konfliktus a természetvédelem és a turizmus céljai között.

1.14. Az épített környezet vizsgálata
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
A Mezőföld több térségére jellemző az ÉNY-DK irányú domborulatok és vízfolyások mint topográfiai
adottságok határozzák meg Sárosd belterületét beépített területeit és szerkezetet. A belterületi településszerkezet meghatározó eleme a Sárosd-Seregélyesi vízfolyás, mely ugyan kettévágja a belterületi
részeket, ugyanakkor e terület zöldterület jellegénél fogva ideális területet biztosíthat a szabadidő
eltöltéséhez, összekötheti az egyes lakóterületi egységeket. Az összefüggő zöldterület kialakítása
szerepel ugyan a hatályos településszerkezeti tervben, de kialakítása forrás hiányában még csak részben
valósult meg.
A település központja a Fő utca, a Hantosi és a Perkátai utak csomópontja körül alakult ki. Fontos
településszerkezeti elem az Eszterházy-kastély és kastélypark.
Sárosd településszerkezete hosszú egyutcás település volt a XIX. századig. A tengelyt a Fő utca és a
Hantosi utcák alkották. Ebből alakult ki a mai településszerkezet, először Perkátai út mentén a vasút
közelében fejlődött a település, majd a Sport utcától északra fekvő településrész, illetve a vasúton túli
területek épültek be.
Külön kiemelendő a településközpont kérdése. A Főút, Hantosi út és a Perkátai út találkozásának
közelében alakult ki a jelenlegi központ, melyhez kapcsolódik a történeti központ is. A Templom előtti
volt vásártér területének jó részét felparcellázták és beépítették, a történeti településközpont „beszűkült”.
A településközpont a Perkátai utca irányába eltolódott.
A lakóterület telekszerkezete eltérő, az újonnan kialakított lakótelkek mélysége kisebb a
hagyományosan falusias lakótelkek telekmélységénél, szélességük viszont nagyobb. Az oldalhatáron
álló beépítési mód és a 4-5 m körüli épületmagasság általánosnak mondható.
A külterületen a majorok területén a jövőben a mezőgazdasági termékfeldolgozás további bővülése
várható. A környezeti ártalmak csekélyek ezeken a területeken, az esetlegesen jelentkező környezeti
ártalmakat (bűz, zaj, levegőszennyezés) az előírt mértékben a területen belüli védőövezet kialakítással
kell mérsékelni. A külterületeken elhelyezkedő mezőgazdasági telephelyek részben külterületi lakott
helyek is.
Beépítésre szánt területek:
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Lakóterület:
- - Falusias lakóterület
Vegyes terület:
- - Településközponti vegyes terület:
Gazdasági terület:
- Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület:
Különleges beépítésre szánt terület:
- sport
- mezőgazdasági üzemi
- temető
Beépítésre nem szánt területek:
Közlekedési terület:
- közúti
- kötöttpályás
Zöldterület:
- közpark
Erdőterület:
- gazdasági erdőterület
- védelmi célú erdő terület
Mezőgazdasági terület:
- kertes mezőgazdasági terület
- általános mezőgazdasági terület
Vízgazdálkodási terület
vízmű terület
Természetközeli területek
- nádas, mocsár (Tk)
1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a
minőségi osztályok
Sárosd összes települési területe 48118 ha. Ebből a külterületi ingatlanok 44559 ha területet foglalnak
el.

A Fejér Megyei Kormányhivatal előzetes véleményében tájékoztatott Sárosd vonatkozásában az
átlagosnál jobb minőségű termőföldekről. E szerint átlagosnál jobb minőségű a 2. minőségi osztályú
gyümölcsös, az 1. és 2. minőségi osztályú szántó, a 2. minőségi osztályú legelő és a 2. minőségi osztályú
rét.
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A településen az ingatlan-nyilvántartás szerint kimagaslóan nagy területű szántó (összesen 3651 ha) és
erdő (395 ha) valamint kivett (538 ha) terület található. A kivett területek lakóterületek, illetve a
mezőgazdasági majorok területei.
1.14.1.3-4. funkció vizsgálat:
A területfelhasználási vizsgálatát részletesen tartalmazza a V-1 jelű vizsgálati tervlap, az intézményi
ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatokról a helyzetfeltáró munkarész 1.10. fejezete foglalkozik.
14.1.5-6. alulhasznosított barnamezős területek és konfliktussal terhelt (szlömösödött,
degradálódott) terület
1. A Sárosd-Seregélyes vízfolyás belterületi szakaszát a hatályos terv zöldterületként szabályozza.
Jelenleg a vízfolyás melletti telkek a Hantosi út és az Erdei út közötti szakaszon magántulajdonban
vannak, a terület több helyen gondozatlan. A terület megközelítése csak a magántelkeken keresztül
történik.
Ebben az esetben biztosítani kell a vízfolyás mederkotrásához szükséges védelmi sávot. A területből új
utca megnyitásával és a telkek megosztásával kialakítható egy új lakóterület, mely vonzó lehet a jövőben
a fiatal családok számára. Ehhez azonban a terület rendezése szükségessé válik: a vízfolyás mentén
vízvédelmi gát kiépítése a meder folyamatos tisztítása vagy a meder oldalának kikövezése.
2. A volt Eszterházy Kastély jelenleg a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdona, idősek szociális
otthonaként működik. A kastély műemléki védelem alatt áll, a parkja történeti kert.
Az épület felújításra szorul. Az ingatlan közvetlenül határos a Sárosd- Seregélyes vízfolyással, ezért a
patak környezetében tervezett zöldfelület a Hantosi utca felől el van zárva.
A kastélyt és a hozzátartozó park történelmi értékét figyelembe véve a település képét meghatározó
ingatlan tulajdonviszonyát rendezni szükséges. A jövőbeni tervek között szerepel a kastélyparkban régen
megtalálható csónakázó tó helyreállítása és a vízfolyás melletti területrész sétánnyá, kerékpár úttá
történő kialakítása. Ehhez azonban szükséges a kastélyban működő idősek otthona kiváltása egy új
modern épületbe. A kastély és parkja csak ezután hasznosítható kulturális és turisztikai célokra.
3. A volt TSZ telep az Eszterházy kastély történeti kertjében. A történeti kertben jelenleg is működő
gazdasági célú terület kitelepülése településképi és műemléki szempontból indokolt, azonban a működő
vállalkozás felszámolása az önkormányzat gazdasági érdekeivel ellentétes.
A volt TSZ telepen megszerzett jogként állattenyésztés zajlik. Az Önkormányzat hosszú távú célja ezen
telep felszámolása vagy lehetőség szerint külső területre történő áthelyezése. Addig azonban különleges
mezőgazdasági területbe sorolandó. Hasznosítási céljait nézve a jövőre vonatkozóan több funkció is
felmerül. (Lovarda, rendezvény helyszín, falusi szállás hely stb.) Jelenleg az ott telephellyel rendelkező
vállalkozó munkahelyet teremt és az Önkormányzat bevételeit gyarapítja adók tekintetében.
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domborzati térkép

A Sárosd Seregélyes vízfolyás zöldfolyosó kialakítás

Volt Eszterházy kastély, ma idősek szociális otthona
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A volt TSZ telephely a korábbi kastélyparkban
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat
Sárosdr jellemző a geomorfológiai adottságokat figyelembe vevő nőtt, települési struktúra. A
településnek hagyományosan két központja alakult ki, egyik Fő utca és a Hantosi utca kereszteződése
köré létesült lakó és intézményi terület, illetve a Hantosi és Perkátai utcák közötti terület.
A jellemző telekstruktúrákat az alábbi táblázatban mutatjuk be.
1.Településközponti
vegyes
terület
A Fő utcán Hantosi utcáig a
hagyományos
meglevő
településközpont. Az itt található
intézmények telkei a falusias
lakótelkektől eltérő nagysággal,
nagy utcafronti telekszélességgel,
kisebb-nagyobb
mélységgel,
intenzívebb
beépítéssel
rendelkeznek.
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2.Településközponti
vegyes
terület
A Sárosd-Seregélyes vízfolyás és
a Fő utca kereszteződésében
kialakult hagyományos, illetve a
fejlődés
következtében
funkcióváltással
kialakult
településközpont. A szociális
otthon (volt Eszterházy kastély)
telke megosztásra került.
Itt a telekstruktúra a széles, mély
és nagy területű telkekből áll. A
jellemző telekméretek 1000-3000
m2 közöttiek. A szociális otthon
telke meghaladja a 4 ha-t.
3.Településközponti
vegyes
terület
A Perkátai és a Hantosi utcák
közötti korábbi lakóterület. A
hatályos terv településközponti
vegyes területként jelöli, célja a
településközponti
funkciók
számára terület biztosítása. A
telkek a kultúrház telkének
kivételével lakótelek méretűek.

4.Falusias lakóterület
A Fő utcai lakótelkek a
hagyományos fésűs beépítésű,
keskeny,
hosszú
telkekkel,
jellemzően kert, illetve belterületi
szántőként művelt hátsókertekkel.
A telkek 3000 és 5000 m2
közöttiek.
Több helyen megfigyelhető a
hátsókertek megosztása. A Sárosd
Seregélyes vízfolyás melletti
területet
a
hatályos
terv
közterületként, zöldterületi célra
javasolja.
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5.Falusias lakóterület
A Dózsa György utca lakótelkeit
(a hagyományos fésűs beépítésű,
keskeny, hosszú telkeket) idővel
új
utcasor
kialakításával
lerövidítették.
A kis telekmélységű új telkek
állattartásra és kertművelésre csak
korlátozottan alkalmasak.
A telekméretek több helyen a 600
m2-t sem érik el.

6. Falusias lakóterületek:
A Keresztúri út és a Jakabi utcák
közötti területen hagyományos
falusias lakótelkek találhatóak.
Megfigyelhető, hogy a telkek a
kor telekosztásának megfelelően
viszonylag keskenyek (12-16 m)
és legalább 50 m mélyek. A
jellemző telekméretek 1000-1800
m2 körüliek
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6.Falusias lakóterületek:
A Sport utca környéki – a ’80-as
években kialakított lakótelkek már
a
megváltozott
kertvárosi
igényekhez igazodtak, cca 16 m
széles és 50 méter mélységű
telkek a jellemzőek ezen a
területen
1000
m2
körüli
telekmérettel

7.külterületi
lakott
területek
találhatóak a volt majorok
területén, Pl Türköspusztán.
Ezeken a területeken jellemzően a
cca 2000 m2 területű telkeken
többlakásos lakóépületek vannak.

7. Gazdasági területek
A település belterületén gazdasági
terület jelenleg nincs kijelölve.
Gazdasági
tevékenységet
végeznek több területen is, a volt
majorok terü letén.
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8.Mezőgazdasági
üzemi
területek
A volt majorok, területei a
külterületen jellemzően egy vagy
két nagy telekből (több ha is akár)
álló gazdaságok –
Jakabszállás

-

Tükröspuszta
A gazdasági területek
lakótelkek is beékelődnek

közé

-

1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat
Az önkormányzat tulajdonában levő területeket vagyonkataszter rögzíti. A településen nagy kiterjedésű
állami tulajdonú területek nem találhatóak. Jelentős területűek még az állami tulajdonú, vízgazdálkodási
célú területet, vízkivételi mű, tisztítórendszer.
1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter
Az önkormányzat tulajdonában levő területeket vagyonkataszter rögzíti. A vagyonkataszter naprakész.
Az önkormányzati vagyonkataszter szerint a forgalomképtelen vagyontárgyak (többnyire utak,
közterületek, buszvárók) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak közé tartozik pl. Iskola, Óvoda
Polgármesteri hivatal, Kézművesház, 12 lakásos bérlakás stb. Vagyonkezelésbe illetve üzemeltetésbe
átadott vagyon az ivóvíz- illetve a szennyvízcsatorna hálózat.
1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
Az épületállomány feltüntetése az alaptérképen jónak mondható, nagyon kevés a rendezetlen jogállású,
vagy térképen fel nem tüntetett épület. Ezek jellemzően engedély nélkül építhető melléképületek.
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1.14.5. Az építmények vizsgálata
1.14.5.1. funkció, kapacitás
Vegyes területek: A településszerkezeti terv a vegyes területekként határolja le a lakó-ellátási
(intézményi) funkciókat befogadó „településközpont vegyes” területeket. A község településközpont
vegyes területei a Fő utcán és a Hantosi út eleje illetve a Szociális otthon környéki terület.
1.14.5.2-3. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség), magasság, szintszám,
tetőidom
A legnagyobb szintterület-sűrűség a belterület településközponti vegyes területét jellemzi, nem
jelentősen de meghaladva a települési átlagot. A település egyéb beépítésre szánt területein többnyire
falusias, családi házas beépítettségnek, a szintterület sűrűség alacsony.
A gazdasági területei több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 6 m-es épületmagasságot
meghaladó területek, a község vállalkozásai. Ezen területekre, valamint az intézményi területekre
jellemző a sűrűbb beépítés. A község alacsony laksűrűségű részei a falusias lakóterületek, melyek
magassága nem haladja meg a 4,5-6,0 m-t. A beépítési módok változatos formákban jelennek meg,
amelyet az építési kor valamint a településrészek sajátos földrajzi adottságai határoznak meg.
Az alábbi táblázat a 1.14.2.1. számú fejezetben szereplő területek vonatkozásában mutatja be a beépítési
módot, mértéket és egyéb építészeti jellemzőket. A területek térképi lehatárolása az említett fejezetnek
megfelelő.
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TERÜLET MEGNEVEZÉSE

Beépítési mód, mérték

Magasság, szintszám, tetőidom

1.Településközponti vegyes terület
A Fő utcán Hantosi utcáig a meglevő
hagyományos településközpont. Az
itt található intézmények telkei a
falusias
lakótelkektől
eltérő
nagysággal,
nagy
utcafronti
telekszélességgel, kisebb-nagyobb
mélységgel, intenzívebb beépítéssel
rendelkeznek.

A
beépítési
mód
oldalhatáron álló vagy
szabadonálló, a mértéke a
hagyományos
vegyes
beépítésnek megfelelő

F+TT, F+1, F+1+TT szint,
tetőidom
jellemzően
magastető, de a néhány épület
alacsony
hajlásszögű
magastetős kialakítású

2.Településközponti vegyes terület A beépítési módjellemzően F+1, F+2 magastető
A Sárosd-Seregélyes vízfolyás és a szabadonálló a beépítettség
Fő utca kereszteződésében kialakult 20-40% közötti
hagyományos, illetve a fejlődés
következtében
funkcióváltással
kialakult
településközpont.
A
szociális otthon (volt Eszterházy
kastély) telke megosztásra került.
Itt a telekstruktúra a széles, mély és
nagy területű telkekből áll. A
jellemző telekméretek 1000-3000
m2 közöttiek. A szociális otthon
telke meghaladja a 4 ha-t.
3.Településközponti vegyes terület
A Perkátai és a Hantosi utcák közötti
korábbi lakóterület. A hatályos terv
településközponti vegyes területként
jelöli, célja a településközponti
funkciók számára terület biztosítása.
A telkek a kultúrház telkének
kivételével lakótelek méretűek.

Beépítési mód oldalhatáron F+tetőtér,
álló
F+1
szint,
A beépítés mértéke 20-30% magastető
közötti

4.Falusias lakóterület
A
Fő
utcai
lakótelkek
a
hagyományos fésűs beépítésű,
keskeny,
hosszú
telkekkel,
jellemzően kert, illetve belterületi
szántőként művelt hátsókertekkel. A
telkek 3000 és 5000 m2 közöttiek.
Több helyen megfigyelhető a
hátsókertek megosztása. A Sárosd
Seregélyes
vízfolyás
melletti
területet
a
hatályos
terv
közterületként, zöldterületi célra
javasolja.

A
beépítési
mód
oldalhatáron
álló.
A
beépítettség
10-15
%
közötti,
itt
további
épületek,
melléképület
építésére van lehetőség az
ingatlanokon.

A
beépítési
5.Falusias lakóterület
A Dózsa György utca lakótelkeit (a oldalhatáron
hagyományos fésűs beépítésű,

tetőforma

szintszám
jellemzően
földszint, de megjelentek a
térdfallal
épült
tetőtérbeépítések.

mód szintszám
jellemzően
álló,a földszint, de megjelentek a
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keskeny, hosszú telkeket) idővel új beépítettség
utcasor kialakításával lerövidítették. közötti
A kis telekmélységű új telkek
állattartásra és kertművelésre csak
korlátozottan alkalmasak.
A telekméretek több helyen a 600
m2-t sem érik el.

10-30

% térdfallal
épült
tetőtérbeépítések.
Néhány helyen (domborzati
viszo-nyoktól
függően)
pineszint épült

6. Falusias lakóterületek:
A Keresztúri út és a Jakabi utcák
közötti területen
hagyományos
falusias lakótelkek találhatóak.
Megfigyelhető, hogy a telkek a kor
telekosztásának
megfelelően
viszonylag keskenyek (12-16 m) és
legalább 50 m mélyek. A jellemző
telekméretek
1000-1800
m2
körüliek

A
beépítési
mód
oldalhatáron
álló,a
beépítettség
15-30
%
közötti

szintszám
jellemzően
földszint+tetőtér beépítésűek,
de megjelentek FSZT+1+TT
beépítések is.
Néhány helyen alagsori szint
épült

6.Falusias lakóterületek:
A Sport utca környéki – a ’80-as
években kialakított lakótelkek már a
megváltozott kertvárosi igényekhez
igazodtak, cca 16 m széles és 50
méter mélységű telkek a jellemzőek
ezen a területen 1000 m2 körüli
telekmérettel

A
beépítési
mód
oldalhatáron
álló,a
beépítettség
20-30
%
közötti

szintszám
jellemzően
pinceszint+ földszint+tetőtér,
de alagsorral épült FSZT+1
szintes épületek is épültek.

jellemzően
7.külterületi lakott területek A beépítési mód szabadon szintszám
találhatóak a volt majorok területén, álló,a beépítettség 5-25 % egyszintes, néhol földszint +
Pl Türköspusztán. Ezeken a közötti
egyszint,
területeken jellemzően a cca 2000
m2 területű telkeken többlakásos
lakóépületek vannak.
A
beépítési
mód szintszám
jellemzően
8. Gazdasági területek
A település belterületén gazdasági szabadonálló,
a egyszintes, néhol földszint +
terület jelenleg nincs kijelölve.
beépítettség 5-35 % közötti egyszint,
Gazdasági tevékenységet végeznek
több területen is, a volt majorok terü
letén.

8.Mezőgazdasági üzemi területek
A volt majorok, területei a
külterületen jellemzően egy vagy
két nagy telekből (több ha is akár)
álló gazdaságok –
Jakabszállás

A
beépítési
mód szintszám
jellemzően
szabadonálló,
a egyszintes, néhol földszint +
beépítettség
25-35
% egyszint,
közötti
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1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok
Épített környezet és településképi szempontból a legjellemzőbb helyi sajátosság a településen
keresztülfolyó Sárosd-Seregélyes vízfolyás, mely körül alakult ki a település magja. Sárosd jellegzetes
településképe a településközpont tekintetében tér el a hagyományosan mezőgazdálkodással foglalkozó
vidéki településektől, mert a településközpont jelentősen átalakult. A település többi része a földrajzi
viszonyoknak megfelelően az egyutcás faluból nőtt településszerkezetet mutatja.
A lakóterületek jellemző épülettípusai
12 lakásos lakásos lakóépület a
Béke utcában.
Tömegformálása idegen a falusias
lakókörnyezetben.

Lakóépület a Hantosi utcán,
tömegformálása
és
építészeti
megjelenése miatt helyi védelemre
javasolható
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Hagyományosan
lakóépületek.

falusias

Több helyen megfigyelhető a
falusias lakóépületek utcafronti
részén az oldalhatár felé történő
bővítés, esetleg az utcafronti
épületrész elbontását követően új,
kontyolt ún. sátortetős épület
építése

Pince, földszint + tetőtér beépítésű
családi ház a ’80-as évek jellegzetes
épülettípusa

Keresztúri úti jellegzetes utcakép
megfigyelhető
a
különböző
korokban épült lakóépületek eltérő
tömegformálása
és
épületmagassága
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új családi ház tipusok….
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Intézmények
Polgármesteri Hivatal

Általános Iskola..

és a tornaterem
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Művelődési ház és könyvtár

Óvoda épülete

Orvosi rendelő

Régi tanácsháza épülete
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A Takarékszövetkezet épülete

Posta épülete

Eszterházy kastély – szociális
otthon
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A katolikus templom

Plébánia

Református templom
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Körzeti megbízott épülete

A Vasútállomás épülete

Gazdasági célú épületek:
Új, hagyományos
építésű
gazdasági vállalkozás épülete a
Hantosi utcában
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Új
csarnok
szerkezetű
gazdasági épületek

Gazdasági épületek Tükröspusztán

Jakabszállás Weiss kúria

Major
épületek
Jakabszálláson
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gazdasági
épületek
Szabadegyházi út mellett

a

volt TSZ telep

1.14.6. Az épített környezet értékei
1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
Sárosd területén már az őskorból ismertek szórványos emlékek a község lakott helyiről az újkőkorból és
a bronzkorból.
Részletes feltérképezték a római koracsászárkori kelta bennszülött tanyák, falvak leleteit a SárosdSeregélyes vízfolyás mindkét partján. Ilyen kelta-római település volt az ún. Úsztatónál, a kőhíd
környékén. Nem messze ettől, a Pörösök-földjén római sírkert áldozati jelenettel díszített sarokpillérjét
találták meg. Kelta régészeti emlékek a Hantos felé vezető út melletti Homokbányában kerültek elő.
Honfoglalás kori magyar temetőt a Kartali dombon, míg a honfoglalást megelőzően megtelepedő avarok
sírjait, övkészletét a Tsz-istállóknál találták meg.
A középkor emléke a Hantosi út és a vízfolyás közötti Pusztatemplom. Az egykori templomdombon
kőtemplom állt, körülötte temető maradványai találhatók.
A kora középkori forrásokban különböző névváltozatokon fellelhető, 1272-ben (Garás) Baras, 1342-ben
Sarusd. Az 1300-as években a kunok szállásterületéhez csatolták, Sárosd és a határában lévő
Jakabszállás a hantosszéki kunkapitányság települései voltak. Jakabszállás szerepe 1481-től jelentősen
megnőtt, Mátyás király mezővárosi rangra emelte, ami évi három országos vásár rendezési jogával is
járt.
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A községtől délre található az elpusztult magyar középkori falu emléke. Az egykori templomdombon
kőtemplom és sírmaradványok voltak.
A török hódoltság idején a jakabszállási lakosok nagy része elmenekült vagy elpusztult, az egykori
virágzó vásárváros török birtokosok tulajdonába került. 1699-ben Sárosdra Heister Siegbert császári
tábornok is igényt tartott, a törökellenes háborúban szerzett érdemei jogán. 1702-re az Eszterházy birtok
része lett. A földesúri pusztaként számon tartott település újra népesítése a XVIII. század közepén,
tömeges betelepítések révén zajlott le, majd megindult a település mezővárossá fejlesztése.
Sárosd a mezővárosi státust Mária Terézia királynőtől 1761-ben kapta meg, ezzel évi négy nagyvásár
tartására kapott jogot. A mezővárosi státussal egy időben kapta meg a település a ma is használt címerét.
Ekkor jött létre az iskola is.
Nemesi lakossága Sárosdnak továbbra sem volt. 1812-ben erdősítették a földesúri ház – az Eszterházy
birtokközpont – körüli területet, a homokbuckás terület gazdag erdőséggé vált. Ez volt a József erdő,
mára Nagyerdőként ismert. Az erdőt átszelő nyolc út kereszteződésében Diána szobrot állítottak fel.
Ennek az erdősítésnek fellehetők még maradványfái, néhány hatalmas tölgy.
A jakabszállási uradalomban a XIX. század első felében tőkés üzemszervezési folyamat ment végbe. A
puszta bérlője Horthy Mihály a gazdaságban váltógazdálkodást vezetett be. A majorsági kukorica
termelés Horthy példája nyomán kezdett elterjedni a Fejér megyei uradalmakban.
Az uradalom reformkorban megkezdett modernizálása az 1850-es évek elején is folytatódott. Horthy a
homoktalaj megkötésére erdőt és szőlőt is telepített.
Sárosd mezővárosi státusa 110 éven állt fenn, ez a település múltjának legszebb fejezete, mely a községi
törvény hatályba lépésével ért véget (1871).
A XIX. század végén készült katonai felmérésen jól látható a település fejlődése. Megépült a vasút, a
kastély környéke és az uradalmi terület erdőként vannak jelölve. A nagyobb majorok, a belterülettől
nyugatra Csillag-major, délkeletre Jakabszállás, keletre Darumajor, Tükrös-major, Andor major is
ábrázolásra kerültek, sőt ezek mellett keletre továbbiak is megjelennek: Belsőmajor, Tyúk-major,
Erzsébet-major.
Az első világháborút követően a külterületek további beépülése volt jellemző. Nagy számban létesültek
ún. „vitézi telkek”, Sárosdon Jakabszálláson és Andor major térségében voltak ilyen parcellázások.
A település a II. világháború idején jelentős károkat szenvedett.
A háború és az újjáépítés után Sárosd is fejlődésnek indult. Ez részben a mezőgazdasági termelés
fejlődésével, részben Székesfehérvár és Dunaújváros iparosításával hozható kapcsolatba. Az 1951-es
katonai térkép szerint a település utcaszerkezete a maihoz hasonló.
Az átmenő utak és a Sárosd- Seregélyes vízfolyás, valamint a településen átmenő vasútvonal vágja
részekre a település belterületét.
A Sárosd- Seregélyes vízfolyás mellett nagy kiterjedésű zöldterület alakult ki, melyhez a kastélypark is
csatlakozik. A zöldterület esetleges, gondozása az önkormányzat részére nagy feladatot jelent.

Fehér Vártervező Kft. 8000 Székesfehérvár, Rába utca 22. tel: 0670/3750133, e-mail ertl.antal@fehervarepitesz.hu

84

Sárosd településrendezési eszközök és koncepció

megalapozó vizsgálat

A településen a központ elnyúltan alakult ki, a Fő utcán a katolikus templom és az iskola környékétől, a
hantosi és a perkátai utak kereszteződéséig az orvosi rendelő, gyógyszertárig.
A település régi, hagyományosan nőtt részén a telkek hosszú, keskeny parcellák, a hagyományos vidéki
gazdálkodásnak megfelelően. A későbbi új parcellázások során már szélesebb és rövidebb telkeket
alakítottak, a telkek már nem minden esetben követték a morfológiát.
Műemlékek, helyi építészeti értékek
Műemlékvédelem alatt álló építmények
Esterházy-kastély

Hantosi u. 2.

53/1
hrsz

Esterházy-kastély exlege védett műemléki
környezete

Római katolikus
templom

Római katolikus
templom ex-lege védett
műemléki környezete

18. sz.-i eredetű.
Teljesen átépítve
romantikus
stílusban a 19. sz.
második felében.

18. sz. közepe

53/2, 53/3,
54/15, 54/16,
54/19, 56/1,
56/3, 57, 61,
42/1, 43/1,
43/2, 44, 45/5,
48, 5, 51, 52,
928/3, 821/3,
820, 1020/2
Fő utca

262 hrsz

R.k. templom,
1824
klasszicista, 18241827. Bővítve
1881-ben.

45/6, 261,
49/2, 49/1, 48,
46/1, 45/4,
45/3, 45/2,
285, 278, 277,
276, 271,
265/1, 264,
263/1

1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
Sárosd örökségvédelmi hatástanulmánya 2004-ben készült. A hatástanulmány a Régészetileg védett
területre vonatkozóan rögzíti az egyedileg (rendelettel vagy határozattal) védetté nyilvánított régészeti
lelőhelyeket és a régészeti érdekű területeket.
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A Forster Központtól a koncepció véleményezése során kapott adatszolgáltatás alapján szerepeltetjük a
régészeti lelőhelyeket.

Védett régészeti lelőhelyek
azonosító

név

védelem

hrsz

37856
38038
21693

lelőhely
száma
5
59
1

Darumajor
Sárosdtól K-re
Kertali domb

szakmai
szakmai
szakmai

21694
22250
22251
22252
22253

2
3
4
5
6

Tsz istálló
Homokbánya
Pusztatemplom
Pusztatemplom II.
Belterület

szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai

22254
48468

7
10

Dózsa utca 26.
Réti-dűlő

szakmai
szakmai

0184/1
0129/3, 0120, 0129/9
0336/6, 0336/7, 0336/8, 0336/9,
0339/42, 0336/10, 0336/5,
0336/4, 0336/3, 0336/2, 184,
183, 182, 181, 296, 135/2,
0336/1, 0339/45, 0339/44, 180,
329, 328/1, 330, 332, 333, 334,
335, 336, 0337
034
0170, 0172, 0171, 0169
0209/4, 0209/5, 0209/6
0209/8, 0209/9, 0209/10
45/4, 45/6, 45/3, 42/2, 44, 43/2,
46/1
807, 809, 810, 808, 811, 510/1
03/22, 03/23, 03/24, 03/25,
03/26, 04/1, 09/1, 03/19

48470
48471
48476
48478

11
12
13
14

Tyúkmajor
Fő utca 65.
Rákóczi Ferenc u. 44-46.
Sporttelep

szakmai
szakmai
szakmai
szakmai

016/8, 016/6, 016/5, 016/1
46/1, 14/1, 14/2, 11, 13, 10
551, 552, 553, 550
969/1, 928/3, 943, 969/2, 970/7,
970/6, 970/4, 970/5

48480

15

Téglató

szakmai

48483
22255

16
17

Téglatói-árok
Pörösök

szakmai
szakmai

0161/133, 0163, 0175/1,
0161/134, 0175/2, 0160,
0161/107, 0164
0170, 0173, 0133
0218/4, 0226/22, 0209/2, 0227,
0218/7, 0218/6, 0219, 0218/8,
0218/9, 0246, 0218/10

48489

18

Szigetes

szakmai

48490
22257
48491
48492
48496
37856
38038

19
20
21
22
23
5
59

Köves-mező
Usztató-dűlő
Jakabszállási-földhordás
Jakabszálláspusztai-kastély
Kápolna-domb
Darumajor
Sárosdtól K-re

szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai

0209/4, 0209/5, 0209/6, 0209/7,
0209/8, 0209/3
0240
0209/10, 0240, 0209/2, 0209/9
0274/1
0312/8, 0312/6
820, 821/3, 1020/2
0184/1
0129/3, 0120, 0129/9
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szakmai

0336/6, 0336/7, 0336/8, 0336/9,
0339/42, 0336/10, 0336/5,
0336/4, 0336/3, 0336/2, 184,
183, 182, 181, 296, 135/2,
0336/1, 0339/45, 0339/44, 180,
329, 328/1, 330, 332, 333, 334,
335, 336, 0337

A településfejlesztési koncepció elfogadást követően azonnal elkezdődik a településfejlesztési eszközök
felülvizsgálatának tervezése és egyeztetési eljárása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint.
Az önkormányzat döntése értelmében az örökségvédelmi tanulmány a településrendezési eszközök
felülvizsgálata során készül, tekintettel arra, hogy a Kr. 12. melléklet 2. pontja szerinti változtatási
szándékok jelenleg még nem ismertek teljes körűen. A konkrét módosítások pontos ismeretében
végezhető el a változtatások hatásának elemzése.
1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái
Sárosd épített környezetének legnagyobb konfliktusa abból adódik, hogy különböző építészeti karakterű
belterületi településrészekből áll. A hagyományos településközpontot kedvezőtlenül fejlesztették a ’70es, ’80-as években. A Fő utca kiszélesedésében kialakult korábbi piacteret telekosztásokkal
leszűkítették, a tér jelleg majdnem teljesen megszűnt.
A belterület jellegét tekintve egy mezőgazdasággal foglalkozó község településképét mutatja annak
ellenére, hogy a lakók többsége már nem a mezőgazdasági munkákból él.
A települést kettészelő Sárosd –Seregélyes vízfolyás kedvező természeti adottságait az önkormányzat
szeretné erősíteni, a vízfolyás melletti területeken közösségi zöldfelület kialakítását tervezi. Ez részben
közterületek, részben erdőterületek, illetve telken belüli zöldterületek kialakításával lehetséges.
A Fő utca környéke laza beépítésű, hosszú keskeny telkekkel, hagyományos falusias beépítéssel. Az
újonnan létesült utcák telekstruktúrája lényegesen eltér a hagyományosan vidéki telekmérettől, a telkek
használata is inkább kertvárosias jellegű. Az építészeti kialakítás vegyes, egységes utcakép vagy
településkép nem alakult ki. A településrészen alapvető szolgáltatások biztosítottak.
A településre hatással van a 62. számú főút felújítása, a megépült településeket elkerülő szakaszok miatt
a Dunaföldvár felé irányuló átmenő forgalom jó része már nem a községen áthaladó. 6228. jelű
Dunaföldvár-Seregélyes összekötő úton halad szakasza. A belterületen az átmenő forgalom csökkenése
a helyi lakosság életminőségében kedvező változást hoz.
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1.15. Közlekedés

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
Sárosd Fejér megyében fekszik, Székesfehérvár megye- és járásszékhelytől 20 km-re déli irányban. A
6228. jelű Dunaföldvár-Seregélyes, valamint a 6209 jelű Adony-Káloz összekötő út csomópontjában.
Ezen keresztül a 62. számú főút és a 6. sz. főút is elérhető, amik közvetlen M6 és M7 autópálya
kapcsolatot biztosítanak.
Az országos közúthálózat részét képezi még a vasútállomáshoz vezető 62315 jel bekötő út.
Fejér megye területrendezési terve a települést érintő közúthálózat-fejlesztést közvetlenül nem tartalmaz.
A 62. sz. főút Seregélyest elkerülő szakasza 2015-ben elkészült , így a térségi kapcsolatok javultak.
Sárosdtól délre, Mezőfalva közigazgatási területén át vezet az M8 autópálya nyomvonala, amely szintén
a térségi kapcsolatokat javítja majd.
1.15.2. Közúti közlekedés
A település úthálózata nagyobb részben burkolt utakból kisebb részben burkolatlan utakból áll.
Az állami kezelésben lévő utak felszabályozottak, a 6209 jelű közút Adony felé vezető szakaszát
leszámítva felújításra szorulnak. A Káloz felé vezető szakaszon a burkolatállapotok miatt 15 tonnás
súlykorlátozás van bevezetve.
A település tulajdonában lévő utcák szabályozási szélessége változó 7-22 m között vannak. Sárosdon a
belterületi utcák nagy része lakóutca funkciót tölt be, közülük gyűjtőútként a Sport, Erdősor, Dózsa,
Jókai, Jakabi utcáknak van szerepe.
A településen észak-dél irányban átvezető 6228 jelű közút településközpontot is érintő szakaszán a
széles szabályozás, a keresztmetszetek adta lehetőségekkel rendezni lehet gyalogosforgalom biztonságát
középszigetekkel, várakozóhelyek, kerékpártárolók alakíthatók ki. A jelenleg bevezetett 30 km/óra
sebességkorlátozás a településközpontban átgondolandó. A csomópontokat célszerű körforgalommá
alakítani, ezzel a településen belül sebességcsökkentés érhető el.
A lakóutcákat célszerű korlátozott sebességű övezetként vagy lakó- pihenő övezetként kijelölni. A lakópihenő övezetekben nem szükséges a járdák kiépítése, a gyalogosok az útpályán is előnyt élveznek. A
lakó-pihenő övezetekben fizikai akadályokkal – sebességcsökkentő küszöbök, kapuzatok – is
kikényszeríthető a gépjárművezetőkből a lassúbb haladás.
A településen a csapadékvíz elvezetése nyílt árkos rendszerrel történik.
Jelenleg problémát jelent, hogy több lakóutcában az árkok gondozatlanok, az átereszek több helyen
beszakadtak, ezek tisztításáról jó karba helyezéséről gondoskodni kell. Ugyanez jellemző a 6209. jelű
közút egyes szakaszain, ahol csapadékcsatorna kialakítása lenne a megfelelő megoldás.
Nyílt árok csak 10,0 m szabályozási szélesség felett építhető, ennél szűkebb helyeken csak a burkolaton
kialakított folyóka, vagy csapadékcsatorna jelen megoldást.
A magánterületek tulajdonosait ösztönözni kell ciszternák, vízgyűjtők kialakítására, és szabályozni kell
a csapadékvizek közterületre történő kivezetését.
A meglévő árkokat ki kell tisztítani, folyamatos fenntartásukról gondoskodni kell.
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1.15.3. Közösségi közlekedés
1.15.3.1. közúti
A településen a közúti közforgalmú szolgáltatást Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
látja el. A települést naponta 26 járatpár szolgálja ki.
Az autóbusz-öblök és peronok kialakítása nem megfelelő felújításra szorul. Indokolt az autóbuszmegállóhelyek között középszigetes gyalogos-átkelőhelyeket létesíteni, a gyalogosforgalom nagyobb
biztonsága és a forgalom lassítása érdekében.
1.15.3.2. kötöttpályás
A települést az országos (nemzetközi) közforgalmú vasúthálózat érinti. A Budapest- DombóvárGyékényes nemzetközi vasútvonal jó kapcsolatot ad a főváros, illetve Sárbogárd eléréséhez, a
megyeszékhely Pusztaszabolcson történő átszállással a Budapest-Pusztaszabolcs- Székesfehérvár
vonalon érhető el. A települést Budapest irányából 7, Dombóvár felől 9 járat látja el. A vasútállomáson
az utaskiszolgáló létesítmények felújításra szorulnak, a az átmenő vágány mellett négy további vágány
létesült, így a teherforgalom számára is van rakodási lehetőség.
Az OTRT-ben a fővonal kétnyomúsítása tervezett a jövőben.
A Vasút és közutak szintben keresztezik egymást, a szerkezeti terv különszintű igényt jelöl a a 6228.
jelű közúti keresztezés esetében. Ez a fejlesztés a fővonal kétnyomúsításakor elengedhetetlen lesz.
1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A településközpont és az autóbusz-megállóhelyek jelentős gyalogos- és kerékpáros forgalmat vonzanak.
A település egészén hiányoznak jól megépített járdák, kerékpáros létesítmények nincsenek. A jelenlegi
forgalmi viszonyok között önálló kerékpárút létesítésére nincs szükség, de a településközpontban és a
6228 jelű közút esetében vizsgálandó kerékpársávok létesítésének szükségessége, mivel a
keresztmetszeti adottságok ezt lehetővé teszik. A 6228 jelű közút mindkét oldalán indokolt lenne járda
építése, és a Vasútállomáshoz vezető út mellett is.

A fejér megyei településrendezési terv tartalmaz a települést érintő kerékpárútfejlesztést.
A 6228 jelű közút nyomvonalán térségi jelentőségű kerékpárút halad, amely Dunaföldvárnál csatlakozik
a Dunamenti Eurovelo kerékpárúthoz, illetve Dinnyésnél csatlakozik a Velencei-tavat megkerülő
kerékpárúthoz.

1.15.5. Parkolás
Sárosdon közterületi parkolók nem épültek ki. A régi intézmények és szolgáltatások közelében a
várakozóhelyek többsége burkolatlan, spontán kialakult. A település központjában lévő intézményekhez
– általános iskola polgármesteri hivatal és művelődési ház –, és kereskedelmi létesítményekhez a
várakozóhelyek közterületen biztosíthatók, azonban kiépítésük szükséges
SWOT analízis:
Erősségek

Gyengeségek

1A
közlekedés 1 felújításra
káros hatásaitól
szoruló utak.
mentes belterület.

Lehetőségek

Korlátok
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útjainak

1 Az
önkormányzat
saját
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Feladatok
A közlekedési hálózat fejlesztését úgy kell megoldani, hogy az a környezetet ne károsítsa, a zaj-, rezgésés levegőszennyezés ne növekedjen. Az utak fejlesztése, burkolatok felújítása a település
komfortfokozatának növelése érdekében alapvető feladat.
A rossz minőségű és felújításra szoruló utak felújításáról, addig karbantartásáról folyamatosan
gondoskodni kell.
Járdákat, kerékpársávokat kell kialakítani a településen, a központban és az autóbusz-megállóhelyek
között középszigetes gyalogos-átvezetéseket indokolt létesíteni.
Az autóbuszperonokat, várókat és kerékpártárolókat egységesen célszerű kialakítani.
Parkolási lehetőség javítása érdekében új parkolóhelyek kialakítása, elsősorban a településközpont
környezetében.

1.16. Közművesítés
1.16.1. A víziközművek jelenlegi kiépítettsége állapota.

1.Vízellátás
1.Jelenlegi állapot
A községi vízmű és az alap vezetékhálózat az1970-es években épült ki.
Vízjogi üzemeltetési engedély száma KDTVH-0432-013/2014.
Sárosd község vízbázisa 3 db mélyfúrású kút. A váltott üzemelésű kutakból búvárszivattyúk emelik ki
és bekötő vezetéken juttatják el a vizet a vízmű telepre a 2x100m3 –es térszíni medencébe, ahol a víz
fertőtlenítése megtörténik. A medencéből átemelő szivattyú nyomja a vizet a elosztóhálózatba, ill. az
elosztóhálózaton át az ellennyomó rendszerű víztoronyba. A vízmű egy nyomásövezettel működik.
A vízmű üzemeltetője a FEJÉRVÍZ Zrt.
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Vízfogyasztás:
Az adatokat a vízmű üzemeltetési engedély adatai alapján szerepeltetjük
A Vízmű tervezett vízigény:
napi átlag:
773 m3/d
napi csúcs: 1315 m3/d
2013 évi vízfogyasztás
napi átlag:
330m3/d
napi csúcs: 520 m3/d
Vízbázisok
I sz. mélyfúrású kút (vízmű telepen)
mélység:
55 m
üzemi vízhozam:
325 l/p
vízminőség: a kút vize megfelelő, metánt nem tartalmaz.
II sz. mélyfúrású kút (Széchenyi u végén )
mélység:
63 m
üzemi vízhozam:
245 l/p
vízminőség: a vastartalma határérték körüli, más paraméterekben
megfelelő, metánt nem tartalmaz.
III sz. mélyfúrású kút (Petőfi u. végén )
mélység:
60 m
üzemi vízhozam:
315 l/p
vízminőség: a kút vize megfelelő, metánt nem tartalmaz.
Megállapítható, hogy a településen 11 órás kútüzemmel számolva vízbázis kapacitás áll rendelkezésre
áll..
Ivóvízhálózat:
KM PVC és acny és KPE csőből épült ki az elosztóhálózat néhány ágvezetékkel
A vízhálózat anyaga, hossza:
23.387 m
KM PVC csőből
Acny csőből 2.146 m
KPE csőből
792 m
13 m
acél csőből
Összesen.
26.338 m
Ivóvíz bekötések:
1125 db
Vízmű telep
A vízmű telepen:
és készenléti helységgel
kezelőépület , tartózkodóval, raktár-műhellyel,
I sz. mélyfúrású kút
2x100 m3 es térszíni gyűjtő medence
és átemelő telep került telepítésre.
Víztorony :
A víztorony AK300-30 200-30/20 típusú 200 m3 tárolóterű, acélszerkezetű magastároló.
szármagasság: 30 m
vízoszlop magasság: 6,0 m
túlfolyó szintje:
163,93 mBf
A vízmű működése
A kialakított községi vízhálózat ellennyomó rendszerű. A kutakba beépített búvárszivattyúk a bekötő
vezetéken át töltik a vízműtelepi medencét. A medencéből átemelő szivattyú nyomja a vizet az
elosztóhálózatba, ill az elosztóhálózaton át az ellennyomó rendszerű víztoronyba. A vízmű egy
nyomásövezettel működik.
A víztorony telt állapotában a szivattyúk leállnak. A hálózati nyomást (4,5-5,5bar) a víztorony
magassága (30-36m) biztosítja.
Az ivóvíz jelenleg nem kerül kezelésre.
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2. Szennyvízelvezetés
Szabadegyháza, Sárosd és Perkáta községek szennyvízelvezetése „Szabadegyháza és térsége
szennyvízelvezetése és tisztítása” projekt során épült ki a 2000 évek elején.
A rendszer módosított vízjogi üzemeltetési engedélyének száma: KDTH-2839-009/2014
Üzemeltető: FEJÉRVÍZ Zrt.
A projekt során az alábbi keletkező szennyvízmennyiségek kerültek meghatározásra.
Szabadegyháza:
173 m3/d
Sárosd:
215 m3/d
Perkáta:
273 m3/d
Összesen:
661 m3/d
A rendszer működése:
Az egyes községben DN 200, DN 300 csatornákkal gravitációs szennyvízelvezető rendszer épül ki, a
mélypontokon szennyvíz átemelővel.
Sárosd községben a szennyvíz az S1 jelű végátemelőnél (főművi átemelő) kerül összegyűjtésre, amely
szivattyúja a szennyvizet a közös szennyvíztisztító telepre emeli át DN 200 nyomócsövön.
A telepre kerül bevezetésre nyomócsövön át Perkáta, Szabadegyháza község és a Szabadegyháza
Szeszgyári lakótelep összegyűjtött szennyvize is.
A három település szennyvize tehát közös (Sárosd közigazgatási területén kívül épült ) tisztítótelepen
kerül kezelésre és tisztításra.
Sárosd községben a megépült gravitációs csatornahálózat:
DN 200 KG PVC
21.288 m
DN 300 KG PVC
635 m
Összesen: 21.923 m
Az egyes hálózati a mélypontokon szennyvíz átemel került telepítése, amely szivattyúja a lefolyási
irányba haladó gravitációs csatornába emeli be a szennyvizet , amíg a víz eljut az S1 jelű végátemelőbe
(főművi) szennyvíz átemelőbe, ahonnan Perkátára kerül a szennyvíz átemelésre.
Épült: 4 db községi MOBA típusú átemelő
Szennyvíz nyomócsövek:
DN 110 KM PVC
666 m
DN 160 KM PVC
372 m
DN 200 KM PVC
683 m
Összesen:
1.721 m
Főművi nyomóvezeték:
A szennyvízcsatorna hálózatot az SZ-1 sz. helyszínrajz mutatja be.
DN 200 KM PVC
11.369 m
A szennyvízelvezető rendszer főbb csatornáit, vezetékeit, műtárgyait a mellékelt helyszínrajz mutatja be
3./ Csapadékvíz.
3.1./ Általános ismertetés.
A település síkvidéki jellegű, A településen áthalad a Sárosd - Seregélyes vízfolyás, amely a település
felszíni vizeinek befogadója
Sárosd község tehát a Sárosd - Seregélyes vízfolyás részvízgyűjtő területén fekszik.
A vízgyűjtő terület nagysága: 177 km2, kiépítési vízhozam Q 50%-os 11 m3/sec,
(mértékadó vízhozam Q3%= 32 m3 / sec).
A vízfolyás első szakasza .2 m -es fenék szélességgel és 1:2 rézsűvel került kialakításra ( rendezésre
). A további szakaszon a 13+650 szelvénytől a fenékszélesség 1,5 m.
Sárosd területén található műtárgyak:
11+820 szelvényben 6,6 m nyílású közúti híd
13+190 szelvényben 5,0 m nyílású vb MÁV híd
A vízfolyás a befogadója a település elvezető árok (csatorna) hálózatának, kezelője a KDT
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.
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A vízfolyás hossza 16 km, amelyből Sárosd község a közig. területét érintő szakasza patak 10+70013+650 szelvények között helyezkedik el.
A település vízelvezetésében szerepet játszanak még a vízfolyás mentén a található mellékárkok.
Évi csapadék átlag 580-640 mm.
3.2./ Jelenlegi állapot.
A település beépített családi házas beépítésű viszonylag nagy telkekkel. A települést ketté szeli a 6228
sz. közút és a Budapest –Pécs vasútvonal.
Az utcák jellemzően aszfaltos utak. A település utjai mentén kiásott árkok földárkok, változó mélységgel
kialakítva, néhány helyen elleneséssel kialakítva.
Sárosd község csapadékvíz elvezetése a meglévő árokrendszeren át lényegében megoldott ill.
megoldható. Az árkok, kapubejárók eltömődtek, nem megfelelő keresztszelvényekkel épültek ki.
Előfordul áttöltéssel készült kapubejáró is, azaz nem épült csőáteresz. Sok helyen a folyási fenékszint
nem megfelelően került megválasztásra, kialakításra, amely arra utal, hogy az árkok egy része
vízkárelhárításként készült.
A településen a befogadó vízfolyással párhuzamosan halad két magasabb vonulat, amelyek helyi
vízválasztóként alakultak ki, helyi lefolyástalan területeket lehatárolva.
Ezekről a területekről csatornával lehet átvezetni a csapadékvizet a mélyebb területekre.
Néhol lefolyástalan területek is kialakultak ahol az árkok feliszapolódtak és szikkasztóként
funkcionálnak.
A községi csapadékvíz elvezetésben fontos szerepe van a 6228 sz. főközlekedési út menti árkoknak
átereszeknek, csatornáknak, mivel a Ny-i vízgyűjtőkről a 6228 sz. út mentén ill. az utat keresztezve kerül
a csapadékvíz bevezetésre a befogadó Sárosd – Seregélyes vízfolyásba.
A pontos műszaki meghatározáshoz részletes kiviteli terveket kell készítetni, az befogadó felújítására és
az utcák pontos esései alapján az egységes csapadékvíz elvezető rendszer kialakítására és működésére.

1.16.2. Energia
1.16.2.1. Sárosd földgázellátása
Sárosd földgázellátási munkarész

Vizsgálat:
Az adatok az E-ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 2016. februári adatbázisából származnak.
A településen a vezetékes földgázellátást az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. biztosítja.
A földgáz a Szabadegyházi átadó állomásról érkezik nagyközépnyomáson (6 bar).
A vezeték biztonsági övezete 5-5 m.
A település önálló KÖGÁZ KS-1-60-C földgázfogadó állomással rendelkezik.
A településen szinte teljesen kiépült gázhálózat középnyomású (3 bar), többségében közterületen, halad.
A nyomásszabályozó állomás után a vezeték ketté ágazik, az egyik ág Sárosd település vasútvonaltól
Dél-keletre eső részét, a másik ág a vasútvonaltól Észak-nyugatra eső részét látja el.
A dél-keleti településrészt ellátó átmérő 90 -es PE anyagú P10 vezeték a vasútvonallal párhuzamosan
haladva a Kölcsey Ferenc utcába érkezik meg, majd a Vasút utcánál ketté ágazik és leszűkül átmérő 63
-as P10 -es középnyomású vezetékekre.
Az átmérő 63 -as (3 baros) közterületen haladó vezetékről kiépített átmérő 32 -es középnyomású (3
baros) leágazásokkal biztosított a Munkácsy Mihály, Vasút, Jegenyesor utcai, és a Hantosi úti
ingatlanok földgázellátása.
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A Kölcsey Ferenc utcai ingatlanok földgázellátása az átmérő 90 -es P10 -es középnyomású (3 baros)
közterületen haladó gerincvezetékről kiépített átmérő 32 -es középnyomású (3 baros) leágazásokkal
biztosított.
Az észak-nyugati településrészt ellátó átmérő 110 -es PE anyagú P10 vezeték a Perkátai úton halad a
Szabadság tér irányába.
Elérve a Dózsa u. Fő u. csomópontot ketté ágazik és leszűkül átmérő 90 -es P10 -es középnyomású
vezetékre.
A gerinc vezeték mellett lévő ingatlanok földgázellátása átmérő 32 -es középnyomású (3 baros)
leágazásokkal biztosított.
A településrész többi utcájában közterületen elhelyezett átmérő 63 -as, átmérő 32 -es P10 -es
középnyomású (3 baros) PE anyagú sugarasan kiépített elosztó hálózatról leágazásokkal biztosított az
ingatlanok földgázellátása.
A családi házak és intézmények részére előkerti nyomásszabályozó, valamint
nyomásszabályozó és mérő állomásokon keresztül biztosított kisnyomáson a földgáz.

előkerti

A középnyomású (3 baros) vezeték biztonsági védőtávolsága a vezeték nyomvonalától 4 – 4 méter.
A településen jelenleg 950 leágazó vezetékről valamivel több, mint 900 lakóegység (zömében családi
ház), és közintézmények vannak földgázzal ellátva.
Sárosd jelenlegi csúcsfogyasztása, ami zömében háztartási fogyasztókból tevődik össze az E.ON Déldunántúli Gázhálózati Zrt. -tól szóban kapott adat szerint cirka 1000 Nm3/h.
A földgáz energia árának korábbi emelkedése miatt az elmúlt időszakban nem emelkedett a
földgázfelhasználás a bekapcsolt új fogyasztókkal egyenes arányban.

Sárosd Közigazgatási területén áthalad az országos nagynyomású földgázhálózathoz tartozó,
Mezőszentgyörgy-Adony között üzemelő szállítóvezeték, de nem vesz részt közvetlenül a település
ellátásában.
A nagynyomású vezeték biztonsági védőtávolsága a vezeték nyomvonalától 12 – 12 méter.

Megújuló energiaforrások.
A településen számottevő megújuló energia hasznosítás jelenleg nincs.

1.16.2.2. Sárosd villamos energia ellátása

A település villamos energia ellátásának üzemeltetője az E.on Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Szekszárdi Régiója.
Többlet villamos energia igény a meglévő villamos hálózatról kielégíthető. A konkrét műszaki megoldás
az áramszolgáltatóhoz eljutatott energia igényre adott válasz alapján tervezhető. A villamos hálózat
bővítéseket az áramszolgáltató a törvényi előírások szerinti csatlakozási díj ellenében kiépíti. Nagyobb
energia igény esetén fogyasztói beruházás is elképzelhető.
A település villamosenergia ellátása a távlati igényeknek is megfelelően biztosított.
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1. NAGYFESZÜLTSÉG
Sárosd területén nem található az országos nagyfeszültségű főelosztó hálózat távvezetéke.
2. KÖZÉPFESZÜLTSÉG
Sárosd ellátása a szomszédos Szabadegyháza mellett található 120/20 kV-os alállomásból kiinduló 2 db
20 kV-os légvezetékeken történik. Sárosd területén belül is légvezetéken kerülnek ellátásra az utcákban
elhelyezett oszlopra szerelt transzformátor állomások. Ezen távvezetékek biztonsági övezete 5 méter, de
a vezeték azon szakaszán, amely belterületre és fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak
megtartásával létesült, 2,5 méter a szélső, nyugalomban levő áramvezetőktől mérten. A biztonsági
övezeten belüli építési tevékenység nagymértékben korlátozott.
A település területén nem található közép és nagyfeszültségű földkábeles hálózat.
A település belterületén 8 db 20/0,4 kV-os transzformátor állomás üzemel, mindegyik oszlopra szerelt
kivitelű. A külterületi majorokban további transzformátor állomások üzemelnek, részben fogyasztói
tulajdonúak.
Új 20kV-os hálózat és tr. állomás létesítése esetén, tömbfeltárások és utca nyitások során, a nyomvonalat
közterületen kell elhelyezni, illetve a nyomvonalon a biztonsági övezet részére helyet kell biztosítani.
Új középfeszültségű hálózatszakasz építésekor a vezeték tulajdonosa és üzemeltetője részére, (E.on Déldunántúli Áramhálózati Zrt.) a nyomvonalra vezetékjogot kell szerezni.
A biztonsági övezet szélességét a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről,
adja meg:
- 20kV-os szabadvezeték esetében a szélső vezetékszáltól mindkét irányban, belterületen 2,5m
külterületen 5m a biztonsági övezet határa.
- Földkábel esetén 1-1m a vezeték két oldalán.
- Transzformátor állomás esetén a szükséges terület határa oszlop tr. állomásnál, az állomás körül 5m.
Ezen távolság az üzemben tartó hozzájárulásával csökkenthető. Építettházas transzformátorállomás
esetén a biztonsági övezet határát a berendezés falai határolják.

3. KISFESZÜLTSÉG:
A villamos energia ellátás a jelenlegi fogyasztói igényeknek megfelelően kiépített.
A kommunális hálózat légvezetékes, beton illetve kis mértékben faoszlopos kialakítású.
Az új beépítési területeken a szabályozási terv térszín feletti hálózat létesítését megengedi.
Természetesen a drágább bekerülésű földkábel-hálózat is létesíthető. Új légvezetékes hálózat
létesítésekor a többi közmű elhelyezést figyelembe véve, a járda és az úttest között haladhat a vezeték,
az oszlopok elhelyezése a szilárd burkolattól lehetőleg min. 0,5 m-re legyen. Amennyiben az oszlopsor
a járda és a kerítés közé kerül a szigetelt légvezeték és lakóingatlan telekhatára között legalább 0,5 m
távolság legyen. A vezetékek legkisebb magassága az utak fölött 5,5 m lehet.
1kV-os földkábel létesítésénél a biztonsági övezet határa a kábeltől mindkét irányba: 1-1m.
Kisfeszültségű hálózat létesítése esetén is vezetékjogot kell szerezni a nyomvonalra, áramszolgáltató
javára, és azt a tulajdoni lapra be kell jegyeztetni.
Térszint feletti közművek elhelyezésénél az MSZ 7437/3-80 előírásait kell betartani.
4. KÖZVILÁGÍTÁS:
A meglévő közvilágítás a kommunális hálózat oszlopaira szerelt világítótestekkel van megoldva,
légvezetékes táplálással.
Új létesítésnél az előírt követelményeket az MSZ EN 13201 szabvány tartalmazza. Az utcák világítási
osztályba sorolása jegyzői hatáskörben történik.
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1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés)
1.17.1. Talaj

Sárosd Nagyközség a Közép-Mezőföld kistáj területén helyezkedik el. A kistáj területének legnagyobb
részét (64%) a Mezőföld jellemző talajtípusa, a mészlepedékes csernozjom alkotja. A löszös alapkőzeten
képződött, vályog mechanikai összetételű, kedvező termékenységű ((ext. 75-90; int. 85-120) talajok
alakítják a táj arculatát mezőgazdasági kultúrtájjá. Szántó hasznosításuk a jellemző (70%), a szőlő 4%ot, a gyümölcsös 3%-ot, az erdő pedig 16%-ot tehet ki.
A közvetett talajvízhatás alatti alföldi mészlepedékes csernozjom talajok (16%) a táj közepén,
Pusztaszabolcs és Sárosd vonalában és attól D-re, mintegy 10 km széles sávban találhatók. Fő
talajjellemzőik és mezőgazdasági hasznosításuk is megegyezik a mészlepedékes csernozjom talajokéval.
A talajvíz közvetlen hatását is őrző réti csernozjomok kiterjedése 9%. Löszös üledéken képződtek.
Előfordul igen kedvező termékenységű (int.>120), vályog mechanikai összetételű és homokos vályog
fizikai féleségű, kisebb szervesanyag-tartalmú (1-2%), alacsonyabb talajminőségi besorolású (int. 6080) változatuk is. Területükön a szántó célszerűen csupán 40%, a szőlő 15%, a gyümölcsös 5%, az erdő
pedig 15%. A települések 20%-ot foglalnak el.
A többi talajtípus csak kis területi kiterjedésben, mozaikosan fordul elő. Székesfehérvár környékén a
löszön kialakult barnaföldek 3%-ot, a csernozjom barna erdőtalajok 2%-ot, a Sárvíz völgyében a réti
szolonyecek 1%-ot, a réti talajok 3%-ot, a réti öntés talajok pedig 2%-ot tesznek ki.
1%-nál kisebb kitérj edésűek a humuszos homoktalajok, a csernozjom jellegű homoktalajok, a
szolonyeces réti talajok és a lápos réti talajok, amelyek a kistáj talajtípusai közé területi kiterjedésük
jelentéktelen volta miatt nem kerültek be. A kistáj vízhatású talajképződményei - a réti és a réti
öntéstalajok - a vízfolyások mentén fordulnak elő változatos hasznosítással (szántó 40%, rét 40%,
ligeterdő 20%). A táj mezőgazdasági kultúrtáj, amelyben a szántóterületi hasznosítás a meghatározó (4070%). Szőlő és gyümölcsös az erdőtalajokon 10-10%-ot, az erdőterület pedig átlagosan 15%-ot alkothat.
A települések területfoglalása (5-20%) jelentős
Sárosd genetikus talajtérképét és kőzetképző kőzeteit az 1. és 2. számú térképek mutatják be.
1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek
Felszíni vizek
Sárosdnak csak kisebb vízfolyásai vannak. Ilyen a teleülést a Sárosd-Seregélyesi-vízfolyás (26 km,
182,5 km2), amelynek befogadója a Dinnyés-Kajtori.csatorna. Vízkeretirányelv rendszerében Sárosd
területe a HU_h.1.2 Dunántúli-khg. - Séd-Nádor-vízgyűjtő területre, illetve a 1-13. jelű, Észak-Mezőföld
és Keleti-Bakony vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységhez tartozik.
Vízjárási adatok a településen átfolyó vízfolyásokról nincsenek.
Ma már a Velencei-tó vízállását és vele együtt a Dinnyés-Kajtori-csatorna vízjárását is mesterségesen
szabályozzák. Korábban az árvizek főleg a tavaszi hóolvadás idején, a kisvizek pedig ősszel voltak a
leggyakoribbak. Itt a vízminőség I. osztályú, de a többi mellékvízfolyáson III. osztályú szakaszok is
vannak.
A településen legjelentősebb tava a Sárosd-seregélyesi-vízfolyás mellett kialakított halastó, ezen kívül
csak kisebb állóvizek vannak, ezek többségében Daru major térségében találhatók. Több vizenyős
területen csak hóolvadáskor, illetve nagycsapadékok idején alakul ki összefüggő víztükör.
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A település vízrajzát a 3. számú térkép mutatja be.
A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről
szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint Sárosd nem tartozik az érzékeny
felszíni vizek vízgyűjtő területét kijelölő települések közé.
A kormányrendelettel összhangban az egyes befogadókba vezethető szennyező és mérgező anyagokra
vonatkozó határértékeket 2004. december 30-tól a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet írja elő.
Felszín alatti vizek
A „talajvíz" mélysége a löszhátak alatt átlagosan 4-6 m, az alacsonyabb felszíneken 2-4 m között, a
völgytalpakon 2 m felett van. Mennyisége sehol sem számottevő. Kémai jellege főleg kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége általában 15-25 nk° között van. Szulfáttartalma ÉNy-on
60-300 mg/l, Pusztaszabolcs környékén 300 mg/l felett, DK-en 60 mg/l alatt van.
Sárosd területén a felszín alatti közeg szennyeződésérzékenysége 2a, illetve 2c alkategóriába tartozik. A
szennyeződésérzékenységet a 4. számú térkép mutatja be.
1. számú ábra: Talajvíz mélysége Sárosd környezetében (Forrás: MÁFI Web Térképtár)

A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi kutak száma jelentős, mélységük 50-200 m között váltakozik.
200 l/p vízhozamnál ritkán adnak többet. Sok vizében nagy a vastartalom és magas a keménység.
Sárosd közigazgatási területén belül vízbázis védőterület nincs kijelölve.
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Vízellátás
Sárosd és kapcsolódó településrészein kiépült a vezetékes vízellátás, a hálózat üzemeltetője a Fejérvíz
Zrt. A település ingatlanjainak száma 1129, a vezetékes ivóvízellátásba csatolt ingatlanok száma 1101,
azaz vízellátás 98% körüli.
A település külterületén található majorok vízellátása önállóan létesített hálózatról történik, ilyenek:
Jakabszállás, Daru major, Tükrös puszta.
Csatornázottság szennyvízelvezetés
Sárosdon a közcsatorna hálózat 2002-ben létesült. A csatornázottság mértéke kb. 77%-os (KSH 2011.
évi adatbázisa). A nem csatornázott területeken, illetve azon ingatlanok esetében, ahol a csatornára
rákötés nem történt meg, a keletkező szennyvizet elszikkasztják.
1.17.3. Levegőtisztaság és védelme
A település környezeti levegőminősége jónak mondható, a légszennyezettségi agglomerációk és zónák
kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapján a település a 10. számú légszennyezettségi
agglomerációba tartozik. Ennek jellemző levegőminőségi adatai az alábbiak:
2. számú táblázat: 10. zóna levegőminőségi adatai
Zónacsoport a szennyező anyagok szerint
Kén Nitrogé Szén- PM10 Benzol Talajnmonoxi
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PM10 PM10 PM10
Nikkel Ólom benz(a)(Ni)
(Pb) pirén
(BaP)
F
F
D

Az egyes csoportok jellemzését az alábbiakban adjuk meg:
B csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra
tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettség
meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni.
C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van.
D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső
vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van.
E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső
és az alsó vizsgálati küszöb között van.
F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg.
O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket.
Sárosd esetében levegőszennyezés az alábbi tevékenységekből származhat:
Ipari tevékenységek,
Lakosság fűtése,
Közlekedés,
Bűzzel járó tevékenységek.
Ipari kibocsátások
Az ipari és szolgáltató tevékenység kapcsán Sárosdon 2015-ig a telepengedéllyel rendelkező
vállalkozások száma: 5. Ez a szám magában foglalja az egyéni és társas vállalkozásokat, illetve
szolgáltató, kereskedelmi és ipari tevékenységeket is.
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Sárosd jelentősebb vállalkozásai:
Agrospic Kft. – mezőgazdasági gépforgalmazás,
Sárosdi Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet – mezőgazdasági termelés,
Szenczi János Mihály ev.– állattenyésztés,
K.I.P. Mezőgazdasági Kft. – növénytermesztés.
A LAIR 2013-2014. évi adatai alapján Sárosdon az alábbi légszennyezőanyag kibocsátások
bejelentésére került sor:
2. számú táblázat: Légszennyezőanyagok éves kibocsátása
Éves
kibocsátás
Légszennyező anyag
Tárgyév (kg)
2013
166
Nitrogén-oxidok
2013
0
SZÉN-DIOXID
2013
174
Szilárd anyag
2013
1680
Szén-monoxid
Lakosság fűtése
A fűtésből származó légszennyezés csak a fűtési szezonban jelentkező légszennyezés.
A fűtésből származó emissziókat a légszennyező anyagok közül a kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogénoxidok, a szilárd anyag és a korom emisszió jellemzi.
Sárosdon a fűtés, jellemzően földgázzal történik. Az ingatlanok gázzal való ellátottsága nagyobb, mint
85 %. A nem gáz fűtésű lakások fűtését vegyes tüzeléssel (szén és fa) oldják meg. Az érvényben lévő
levegőminőség védelmi jogszabályok alapján fűtési célú, kizárólag füstgáz kibocsátással járó
tevékenységek engedélyezésében az első fokon eljáró engedélyező hatóság a település jegyzője (lásd: a
levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. §).
A lakosság fizetőképességének romlása következtében várható a gázzal szemben a fa és egyéb szilárd
tüzelőanyagok térnyerése, ami részben a koromterhelés emelkedését és bűz hatását növekedését
vonhatja maga után.
Az energiaárak emelkedésével megjelentek a megújuló energiaforrásra alapozott fűtési rendszerek, mint
napkollektoros, hőszivattyús, vagy biomassza fűtésű rendszerek. Javasolt fejlesztési irány a
légszennyezés mérséklésére és a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére ezen alternatív energiaforrások
minél nagyobb arányban történő bevonása.
A fejlesztések fő kezdeményezője az Önkormányzat a kezelésében lévő intézmények energia
költségeinek csökkentése érdekében.
Közlekedés légszennyezése
Sárosd közigazgatási területén a 6228 és 6209 számú utak vezetnek keresztül.
2. számú ábra: Sárosd közlekedés-hálózata (forrás: Közlekedés Információs Rendszer és Adatbázis)
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Ezen utak 2014. évi forgalomszámlálási adatait és forgalmi viszonyait az alábbi táblázat mutatja be.
3. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak jellemző forgalmi adatai
Járműkategória
ÁNF (átlagos napi forgalom)
6228. sz. közút 6209. sz. közút
19+321
és 18+359
és
32+004 kmsz. 26+905 kmsz.
között
között
Személygépkocsi 1124
344
Kis
356
170
tehergépkocsi
Szóló autóbusz
24
2
Csuklós autóbusz 4
0
Közepes
48
25
tehergépkocsi
Nehéz
30
15
tehergépkocsi
Pótkocsis
97
23
szerelvény
Speciális jármű
1
0

Fehér Vártervező Kft. 8000 Székesfehérvár, Rába utca 22. tel: 0670/3750133, e-mail ertl.antal@fehervarepitesz.hu

100

Sárosd településrendezési eszközök és koncepció

Motorkerékpár
Lassú jármű

megalapozó vizsgálat

2
15

26
31

A bemutatott útszakaszok mentén, mint folyamatos vonalforrás mentén az alábbi légszennyezőanyag
emissziókra számíthatunk:
4. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak mértékadó légszennyezőanyag kibocsátásai emissziója
Légszennyező
Várható emissziók (g/ms)
komponensek
6228. sz. közút 6209. sz. közút
19+321
és 18+359
és
32+004 kmsz. 26+905 kmsz.
között
között
Szén-monoxid
0,226
0,101
Nitrogén0,055
oxidok
(mint
0,017
NO2)
Részecske
0,006
0,002
Szén-dioxid
6,05
2,00
A vizsgált útszakaszok mentén 10 m távolságban elhelyezkedő receptor pontban az alábbi
légszennyezőanyag koncentrációk várhatók:
5. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak mentén kialakuló légszenezettség
Légszennyező
Várható
légszennyezőanyag
komponensek
koncentráció (µg/m3)
6228. sz. közút
6209. sz. közút
19+321
és 18+359
és
32+004 kmsz. 26+905 kmsz.
között
között
Szén-monoxid
7,10
3,15
Nitrogén1,74
oxidok
(mint
0,54
NO2)
Részecske
0,18
0,06
Szén-dioxid
189,80
62,70
A vizsgált útszakaszok környezetében a fenti forgalomterhelés mellett nem várható egészségügyi
határértéket meghaladó légszennyezőanyag koncentráció kialakulása.
Bűzterhelés
Sárosd külterületén három állattartó telep üzemel:
Tükröspuszta,
Daru major,
Pusztasárosdi (Nagyerdő mögötti) szarvasmarha telep.
A Belterületen a József Attila utcai sertés telep található.
Az állattartó telepek közül egyedül a József Attila utcai sertéstelep közvetlen belterületi fekvésben
helyezkedik, a lakóházak távolsága néhány 10 m, így a felhalmozott trágya bűzhatása időnként jelentős.
Ugyancsak lakossági panaszok merültek fel a szarvasmarha telep működése kapcsán, ebben az esetben
a lakóépületektől való távolság kisebb, mint 500 m.
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Megfigyelhető még a kedvtelési célú hobbi állattartás. Nagytestű állatok száma nem éri el a 10 db-ot,
ezek mindegyike ló.
A megfigyelések alapján állandóan fellépő koncentrált bűz nem jellemző a településen.
Összefoglalóan Sárosd esetében a vizsgált tevékenységekből nem várható jelentős mértékű
légszennyezettség kialakulása.
1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés
Sárosd területén zajterhelés részben az ún. ipari tevékenységekből, illetve a közlekedésből várható.
Üzemi és szabadidős zajterhelés
Üzemi és szabadidős tevékenységek esetén a zajterhelési határértéket a 28/27/2008. (XII. 3.) KvVMEüM együttes rendelet 1. számú mellékelte szabályozza:
6. számú táblázat: Zajterhelési határértékek üzemi és szabadidős tevékenységek esetén
Határérték (LTH) az
LAM
megítélési szintre*
Sor(dB)
szám Zajtól védendő terület
nappal
éjjel
06-22 óra 22-06 óra
1.
2.

3.
4.

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi
területek
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények
területe, a temetők, a zöldterület
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület
Gazdasági terület

45

35

50

40

55
60

45
50

Ipari jellegű (termelő tevékenység) zajforrások becsült száma a településen 8-12, a VM-OKIR WEB
adatbázisban egyedi zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó határozat nem található. Ennek
alapján valószínűsíthető, hogy termelési, vagy szolgáltatási tevékenységekből zajtól védendő területeket
határérték feletti zajterhelés nem éri, illetve a zajvédelmi hatásterületek sem érik el a védendő
övezeteket.
Közlekedés zajterhelése
Közlekedési zaj szempontjából az 1.17.5. Levegőtisztaság és védelme c. fejezetben bemutatott 4
meghatározó útszakasz mentén kialakuló zajterhelést vizsgáljuk elsődlegesen.
A mértékadó átlagos napi forgalmat (ÁNF) a 3. számú táblázat tartalmazza.
A zajterhelés számítását a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes
szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 1. és 2. számú mellékletében megadott számítási
módszer szerint vizsgáljuk. A számításhoz szükséges további adatokat az alábbi táblázatban foglaltuk
össze:
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7. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak zajterheléséhez szükséges kiinduló adatok
Paraméterek
Vizsgált útszakaszok
6228. sz. közút 6209. sz. közút
19+321
és 18+359
és
32+004 kmsz. 26+905 kmsz.
között
között
Útburkolat
érdességi
4,9
4,9
tényező
Sebesség (km/h) 50
50
Ezen kiindulási paraméterek mellett az egyes útszakaszok mentén referencia távolságban várható
hangnyomásszinteket az alábbi táblázat foglalja össze:
8. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak várható zajterhelése referencia távolságban (dB)
Paraméterek
Vizsgált útszakaszok
6228. sz. közút 6209. sz. közút
19+321
és 18+359
és
32+004 kmsz. 26+905 kmsz.
között
között
Zajterhelés
nappal
61,1
59,8
Zajterhelés
éjszaka
54,2
53,2
A közlekedési zaj terhelésére a határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3.
számú melléklete tartalmazza.
9. számú táblázat: Zajterhelési határértékek közlekedési zaj esetén
Határérték
(LTH)
az
LAM’kö
megítélési
szintre*
(dB)
az
országos
közúthálózatba
az
országos
tartozó
közúthálózatba tartozó
Sor- Zajtól védendő terület
kiszolgáló úttól, mellékutaktól,
a gyorsforgalmi utaktól és
szám
lakóúttól
települési
főutaktól, a települési
származó zajra önkormányzat
önkormányzat
tulajdonában lévő tulajdonában
lévő
gyűjtőutaktól
és belterületi
külterületi
gyorsforgalmi utaktól,
közutaktól, a vasúti belterületi
elsőrendű
mellékvonaltól és főutaktól és belterületi
pályaudvarától, a másodrendű főutaktól,
repülőtértől, illetve az
autóbusza nem nyilvános pályaudvartól, a vasúti
felés fővonaltól
és
leszállóhelyektől** pályaudvarától,
a
származó zajra
repülőtértől, illetve a
nem nyilvános fel és
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2.

3.

4.

nappal
06-22
óra
Üdülőterület, különleges 50
területek
közül
az
egészségügyi terület
Lakóterület (kisvárosias, 55
kertvárosias,
falusias,
telepszerű
beépítésű),
különleges
területek
közül
az
oktatási
létesítmények területei,
és a temetők, a zöldterület
Lakóterület
60
(nagyvárosias beépítésű),
a vegyes terület
Gazdasági terület
65
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éjjel
22-06
óra
40

nappal
06-22
óra
55

éjjel
22-06
óra
45

45

60

50

55

leszállóhelytől***
származó zajra
nappal
éjjel
06-22 óra 22-06 óra
60

50

50

65

55

65

55

65

55

65

55

65

55

A vizsgált útszakaszok közül Sárosd zajtól védendő belterületi szakaszán nappali időszakban a 6228
számú főút esetében csekély mértékű határérték túllépés figyelhető meg referencia távolságban, ami a
védendő homlokzatok távolságában már megfelelő mértékű, a 6209. számú út esetében a nappali
zajterhelési érték már referencia távolságban is teljesül. Éjszakai időszakban azonban mindkét út
esetében nagyobb mértékű határérték túllépés figyelhető meg.
A többi külterületi útszakasz esetben a külterületi, nagyobb sebességű szakaszok szintén zajtól nem
védendő területeket érint.
Egyéb közlekedési zajforrásról nincs valós adatunk, azonban figyelembe véve a Budapest-Pécs közötti
40a érintett szakszán elhaladó napi kb. 24 szerelvény forgalmát, határérték feletti zajterelés a vasúti
forgalomból nem várható.
1.17.5. Sugárzás védelem
A településen jelentős sugárzással bíró objektumról nincs tudomásunk.
1.17.6. Hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás
A hulladékgazdálkodás területén jelentős változások történtek a 2012. évi CXXXLV. Tv. (törvény a
hulladékgazdálkodásról) életbe lépésével.
Sárosd esetében a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékok gyűjtése és jogszabályoknak megfelelő
kezelése megoldott. Sárosd csatlakozott a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társuláshoz. A társulás célja megoldani a hulladékgazdálkodás területén jelentkező feladatokat és
korszerű hulladékgazdálkodási rendszert üzemeltetni.
Közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok gyűjtése, kezelése
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Ennek megfelelően a településen a közszolgáltatási feladatokat a Vertikál Nonprofit Zrt. látja el. Az
ömlesztetten gyűjtött hulladékok elszállítása heti rendszerességgel történik, befogadó a Polgárdi
Regionális Hulladéklerakó. A keletkező kommunális hulladék éves mennyisége 600-700 t/év körül
becsülhető.
Az anyagukban hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtése házhoz menő gyűjtéssel történik, ennek
rendszeressége kétheti.
A biológiailag bontható hulladékok gyűjtése is elkülönített rendszerben történik, házmenő zsákos
gyűjtéssel. A vegetációs periódusban havonta egy-egy alkalommal szállítják el a zöldhulladékot. Ennek
kezelése szintén a Polgárdi Regionális Hulladéklerakó komposztáló terén történik.
A lomtalanítás rendszere átalakult, nem előre meghirdetett időpontokban történik a település egészén,
hanem az ingatlanhoz előre egyeztetett időpontban megy ki a gyűjtőautó, azaz házhoz menő lomtalanítás
folyik.
A hulladék közszolgáltatási előírások alapján a településen működő intézmények is a közszolgáltatás
rendszerét veszik igénybe.
Összefoglalóan a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékok gyűjtési és kezelési rendszer a jogszabályi
előírásoknak megfelelően történik.
Termelési hulladékok kezelése
A Sárosdon működő vállalkozások közül egyik sem tartozik Magyarország 100 legnagyobb
hulladéktermelő vállalkozása közé.
A termelő vállalatok nem kötelezettek a közszolgáltatás igénybe vételére a termelési hulladékok kezelése
során, ennek ellenére az ipari és szolgáltató vállalkozások döntő többsége a közszolgáltatást veszi
igénybe keletkező hulladékaik elszállítására.
A képződő termelési hulladékok a vállalkozások tevékenységi köréhez kapcsolódnak, nagyobb részben
nem veszélyes
Sárosd településen egy hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozás működik, így
hulladéktermelők fémhulladékaikat helyben tudják átadni előkezelő/begyűjtő szervezetnek, egyéb
hulladékaikat kénytelenek nagyobb távolságban elhelyezkedő hulladékkezelőkhöz szállíttatni.
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.
11.) Korm. rendelet hatályba lépésével, illetve a VM-OKIR HIR (Hulladékgazdálkodási Információs
Rendszer) segítségével a hulladékok keletkezésének és kezelésének nyomon követése egyre könnyebb,
így egyre megbízhatóbb adatok állnak majd rendelkezésre.
A termelési hulladékok speciális csoportjába tartoznak az építési, bontási hulladékok, melyek forrása
részben a lakossági megbízásából történő kivitelezés, továbbá a vállalkozások által kezdeményezett
fejlesztések.
Az építési, bontási hulladékok kezelésére Sárosd területén már nincs lehetőség, illetve a lerakási járulék
megjelenésével jelentősen drágult az építési, bontási hulladékok lerakási díja. Ez sajnálatosan az
illegálisan lerakott építési, bontási hulladékok ismételt növekedését vonja maga után.
Egyéb hulladékgazdálkodási jellemzők
A településen keletkező kommunális hulladékok elhelyezése 1998-ig az önkormányzat által a Sárosd
0172 hrsz-ú ingatlanon lévő szeméttelepen történt. A lerakó egy egykori anyagnyerő helyen kerül
kijelölésre még a 1970-es évektől. A lerakó engedély és műszaki védelem nélkül létesült.
A lerakó rekultivációja a Közé-Duna Völgyi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társaulás
vezetésével KEOP támogatással történt meg 2011. évben.
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Jelentősebb mértékű illegális hulladéklerakásról nincs tudomásunk, azonban a külterületekre vezető
földutak mentén egy-két kisebb halom elhagyott hulladék található.
1.17.7. Vizuális környezetterhelés
A település belterülete rendezett egy-két épület esetében tapasztalható csak elhanyagoltság.
1.17.8. Árvízvédelem
A település – tekintettel a terülten áthaladó vízfolyások jelegére - nem árvíz-veszélyeztetett, azonban a
vízlevezető vízrendszer (Nádor-csatorna, Dinnyés-Kajtori-csatorna, Sárosd-Seregélyesi-vízfolyás)
tartósan magas vízállása vezethet helyi elöntéshez.
Elöntésre első sorban a Dinnyés-Kajtori-csatorna mentén, illetve a Sárosd-Seregélyesi-vízfolyás mentén
kell számítani. Elöntéses helyezet állapot legutóbb a 2015. év kora tavaszán alakult ki.
A domborzati viszonyok következtében egy időben nagyobb térségek is víz alá kerülhetnek.
A település mélyebben fekvő része (Atzél Béla u. – Perkátai út – Erdősor által bezárt terület) belvíz
veszélyeztetett.
A belvíz veszélyeztetett területeket az 5. számú térkép mutatja be.
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
Sárosd esetében környezeti konfliktus három környezeti elem esetében áll fenn az alábbi módon:
Felszíni alatti vizek védelme:
A település esetében jelentős mértékű a csatornázottság, azonban a rákötések száma elmarad az elvárható
92-95%-ostól, így jelentős a talajvíz kommunális szennyvízterhelése.
Állattartó telepek bűzterhelése:
Különösen a belterületen működő sertéstelep hatása kedvezőtlen, illetve a szarvasmarha telep közelsége
okoz még időszakosan érzékelhető bűzterhelést.
Közlekedés zajterhelése:
A településen átvezető közutak éjszakai zajterhelése határérték feletti, ami részben a burkolatok kopása
és kátyúsodása miatti.
Vizuális környezetterhelés:
A települési zöldfelületek gondozása, jókarban tartása több erőforrást igényel, akárcsak a dűlőutak
mentén elhagyott hulladékok gyűjtése.
1.18. Katasztrófavédelem (terület-felhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők)
1.18.1. építésföldtani korlátok
Releváns adat nem áll rendelkezésre.
1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei
Bányászattal érintett területről, alábányászott területről, pincéről nem áll rendelkezésre releváns
információ.
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1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek
A terület nem csúszás, illetve süllyedésveszélyes.
1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei
Sárosd a Dunántúl egyik kevésbé földrengés veszélyeztetettebb régiójába tartozik.
A térség földrengésveszélyeztetettségét az alábbi mutatja be, a mértékadó gyorsulás 1,4 m/s2 körüli.
5. számú ábra: Magyarország földrengésveszélyeztetettsége (forrás: Georisk Kft.)

1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség
A települést a Sárosd-Seregélyesi- vízfolyás, illetve ennek időszakok mellékvízfolyásai érintik. A
morfológiai adottságok miatt a település mélyen fekvő térsége belvíz-veszélyeztetett (Atzél Béla u. –
Perkátai út – Erdősor által bezárt terület).
A terület domborzati viszonyait a 6. számú térkép, az elöntés veszélyeztetett területeket az 5. számú
térkép mutatja be.
1.18.2.1. árvízveszélyes területek
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A település nem árvíz veszélyeztetett, azonban elhúzódó nagycsapadékos időjárás mellett a vízfolyás
mélyebben fekvő szakaszain előfordulhat kisebb-nagyobb kiöntés. A terület eredetileg is vizenyős
jellege miatt ezen területek döntően rét, legelő hasznosításúak.
1.18.2.2. belvízveszélyes területek
A települést a Sárosd-Seregélyesi- vízfolyás érinti. A morfológiai adottságok miatt a település mélyen
fekvő térsége veszélyeztetett (Atzél Béla u. – Perkátai út – Erdősor által bezárt terület) belvízveszélyeztetettek.
1.18.2.3. mély fekvésű területek
A település mélyen fekvő területe veszélyeztetett (Atzél Béla u. – Perkátai út – Erdősor által bezárt
terület). Ezen térségek vizenyős, lefolyástalan, belvíz-veszélyeztetett területek.
1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem
A térségben a belvíz csökkentése érdekében belvíz levezető csatornák ugyan épültek ki, azonban a
befogadók csekély lejtése miatt a vízszállítási kapacitás korlátos. Ezért időszakonként elhúzódó belvizes
időszakokra kell számítani.
1.18.3. egyéb
Nincs releváns adat.
1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)
Kedvezőtlen morfológiájú területeknek a mélyebb fekvésű, vízfolyásokhoz közeli területek minősülnek.
Ezen potenciális helyzetét az 5. számú térkép mutatja be.
1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások
Nincs releváns adat.
1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások
A felszín alatti vizek védelme érdekében a nem csatornázott terülteken csak zárt szennyvízgyűjtők
telepíthetők. Csatornázott településrészen a csatornára való rákötést kötelező jelleggel elő kell írni.
1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely
Műre való ásványvagyonról Sárosd esetében nincs tudomásunk.
1.20. Városi klíma
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A legközelebbi hidrometeorológiai mérőállomás Agárdon működik. Ezen mérőállomás adatai alapján a
település klímája az alábbiak szerint jellemezhető:
A település éghajlata Mérsékelten meleg, száraz.
Az évi napsütéses órák összege É-on 1960, D-en 2000 fölötti. A nyári évnegyedben is a D-i részek a
napfényesebbek (800 óra). É-on 780 óra a valószínű. A téli évnegyedben kevéssel 180 óra fölötti
napfénytartam várható.
Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4 °C, a vegetációs időszaké 17,3-17,4 °C ugyanilyen területi
elosztásban. A 10 °C középhőmérsékleti értéket meghaladó napok száma 194-196 (ápr. 4-6. és okt. 1820. között), de D-en valamivel több (198-200 nap körüli, ápr. 1-3. és okt. 20-22. között). A fagymentes
időszak hossza ÉNy-on 190 nap (ápr. 10-13. és okt. 20-22. között), a középső részeken 200 nap (ápr. 5.
és okt. 25. között), a Duna mentén 205 napnál is több (ápr. 1. és okt. 28-30. között). A D-i részeken az
évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 34,0 °C, máshol kevéssel alatta. A téli abszolút
minimumoké -16,0 °C (E-on néhány tized fokkal alatta, DK-en felette).
Az évi csapadékösszeg 540-580 mm, de K-en és Ny-on (Dunaújváros és Székesfehérvár térségében)
még az 540 mm-t sem éri el. A tenyész- időszakban 320-340 mm eső a valószínű. A legtöbb egy nap
alatt hullott csapadék 130 mm volt, Előszálláson. A hótakarós napok átlagos száma 30-34, az átlagos
maximális hóvastagság 20-22 cm. Az ariditási index K-en és Ny-on 1,30 körüli, máshol 1,22-1,26
közötti.
A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2,5-3,3 m/s. Tavasszal a talajmunkák idején,
ill. amíg a növényállomány nem záródik, száraz időben az ÉNy-i szél nagy magasságokig felkavarja a
finom lösztakarót.
2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése
A térségi szerepkört tekintve Sárosd egy községi ranggal rendelkező település Fejér megyében, a
Székesfehérvári járásban. A település méretének megfelelő gazdasági potenciállal rendelkezik, a
központi belterületen fejlett az infrastruktúra. A településen levő alapfokú ellátás és szolgáltatás
biztosított, a két megyei jogú nagyvárosban a helyben hiányzó szolgáltatás elérhetőek.
Környezetvédelemi szempontból Sárosd település helyzete kettős, a kedvező adottságok mellett
alacsony intenzitású környezetterhelés tapasztalható. Azonban a település forráshiánnyal küzdő
gazdálkodása csak alacsony szinten biztosítja a település fejlesztését, a zöldfelületek, útpadkák és árkok
gondozását.
A forráshiány miatt a Seregélyes-Sárosd vízfolyás mellett tervezett zöldfolyosót javasolt nem kötelező
közterületként szerepeltetni a településrendezési eszközökben, mert a terület megvásárlása, kisajátítása
és a későbbi fenntartása a jelenlegi gazdasági környezetben nem lehetséges. A zöldterület kialakításának
lehetőségét szabályozási előírásokkal biztosítani kell.
A település fejlesztése ipari, szolgáltató tevékenységek bevonásával lenne biztosítható, ehhez megfelelő
infrastuktúrával és közlekedési hálózattal rendelkező ipari park kialakítása lenne célszerű.
További kedvezőtlen hatás a belterületen, illetve annak közelében folyó nagyobb intenzívebb állattartás
bűzterhelése.
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis
3.1.1. A folyamatok értékelése
Sárosd hagyományos vidéki települési történelmi múlttal, településszerkezettel és épített környezettel
rendelkezik.
A település Budapesthez, Székesfehérvárhoz és Dunaújvároshoz való közelsége, a kiépült (de felújításra
szoruló) infrastruktúra mindenképpen előny, melyet a gazdasági növekedés és a helybeli lakosok
igényei szerint továbbfejleszteni szükséges.
A gazdaságfejlesztési alapelveknek meghatározásánál elsődleges szempont a kiváló termőfölddel való
takarékos bánásmód, a jelenlegi gazdaság-fejlesztési területek a már kijelölt fejlesztési területen
biztosíthatóak.
Sárosd fejlesztésénél nagy lakosságszám növekedés a fiatalok helyben-maradásának támogatásával
valósulhat meg. A fejlesztési alapelvek meghatározásánál figyelemmel kell lenni a mai kor
infrastrukturális és minőségi életviteli igényeire.
A település életében nagyon fontos, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, melyek fenntartásához,
üzemeltetéséhez a lehető legkevesebb forrás.
A fejlesztésnél a fő hangsúlyt az élhető település megőrzésére, az oktatási háttér helyi igényekhez
igazítására, a szolgáltatások, az infrastruktúra fejlesztésére, a szabadidő eltöltéséhez szükséges
programok bővítésére kell helyezni.
A turizmus fejlesztése érdekében a hagyományokra és a védett értékekre alapozva kell célokat kitűzni.
Sárosd Község Önkormányzatának fejlesztési elképzelései között szerepelt ipari terület kialakítása, mely
a helyben lakóknak munkahelyet teremtene, az önkormányzat többlet forráshoz jutna az iparűzési adó
bevétel növekedésével. Ezen okokból a település fontos feladata a gazdálkodó szervezetek támogatása.

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló
értékelése
A település környezetének fejlesztését két külső tényező befolyásolja jelentősen:
A szegregációval veszélyeztetett területek megjelenése a településen, valamint az önkormányzati
gazdálkodás forráshiánya.
Ezen kívül belső tényezőként említendő a népesség elöregedése és a viszonylag alacsony iskolai
végzettség és a munkanélküliség.
3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata
A különböző hatósugarú fejlesztési stratégiák, területfejlesztési tervek áttekintése során, az azokban
megfogalmazott célokból következően olyan jövőkép rajzolódik ki, mely Sárosd - a Sárvíz menti
településekkel közösen (összhangban), - egy vonzó vidéki életforma megteremtésében láttatja, amely
gazdaságilag a mezőgazdaságra és a közösségi rendszerekre épülő településként van jelen a KözépDunántúli régióban.
SÁROSD jövőképe azt a célt szolgálja, hogy a település gazdasági és ezen belül a mezőgazdasági
versenyképessége erősödjön, valamint egy lakható és minőségileg tovább fejlődő településsé váljon.
A településen a lakó, vegyes és gazdasági területek megfelelő szabályozásával meg kell teremteni a
fejlesztés építésjogi hátterét. A jelenlegi állapot nem megfelelően biztosítja a gazdaságos fejlesztési
lehetőségeket.
Az önkormányzat a tervezett fejlesztéseket pályázati forrás igénybevételével, illetve a gazdálkodó
szervek, vállalkozások bevonásával tudja biztosítani.
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3.2. Problématérkép/értéktérkép
A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek és
korlátok térképi ábrázolását a P-1 jelű térkép tartalmazza.
3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása,
a lehatárolt településrészek rövid bemutatása
Sárosdon alapvetően négy eltérő településrész határolható le, a lehatárolás megegyezik a természeti
állapottal:
1. Belterület fejlett infrastruktúrával
2. Tükröspuszta hiányos infrastruktúrával
3. Jakabszállás hiányos infrastruktúrával
4. Nagyerdő hiányos infrastruktúrával
Az egyes településrészek lehatárolását a V-2 jelű áttekintő térkép tartalmazza.
3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása
A településen előfordulnak olyan utcák, melyekben a lakosság zöme roma származású. A Központi
Statisztikai Hivatal adatszolgáltatása alapján a szegregációval érintett területek a 0-35 %-ot kitevő
érintettségű településrészek.
A legkiterjedtebb szegregátumok a következők:
1. szegregátum
(Tükrösi út - földút - Zalka M. u. - Ságvári E. u.)
2. szegregátum
(Homok sor - Börkésdűlő - belterületi határ - Perkátai út - Rajk L. u. - Sport u.)
3. szegregátum
(Új u. - Akác u. - földút - Jakabi út)
A szegregátumok térképi ábrázolását az 1.7.2 fejezet tartalmazza.
3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)
A potenciális akcióterületek a következők:
1. Sárosd-Seregélyes vízfolyás mellett tervezett közterületi zöldterület kialakítása önkormányzati
forráshiány miatt a közeljövőben nem lehetséges. Javasolt a zöldterület helyett olyan területfelhasználás
megjelölése, mely a zöldfolyosó kialakításának lehetőségét fenntartja, szabályozási eszközökkel kisebb
anyagi ráfordítással biztosítja a terület egységes közösségi hasznosítását.
Ezen akcióterület keretében fontos a vízfolyás melletti területek oly módon történő hasznosítása, hogy
zöldterület jellegét megtartva a település gazdasági és társadalmi fejlődését szolgálja. Olyan terület
felhasználási módokat kell kiépíteni, mely a zöld terület funkciót nem veszti el, de területi besorolásának
változtatásával nagyobb teret biztosít a beépíthetőségnek. Például: sportolásra alkalmas funkciók
kialakítása, közösségi terek, kerékpár utak kialakítása, megújuló energia parkok kiépítése.
2. A volt Eszterházy-kastély történeti kertjében a sertéstelep és a major terület felhasználásának módosítása
a hasznosításnak megfelelően.
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Az akcióterület keretében fontos, hogy a területek mind a hasznosításnak megfelelő besorolást kapjanak. A
jelenleg ott működő állat-tenyésztő telep a megszerzett jogának biztosítása érdekében a megfelelő
besorolással tovább működhessen.
3. A Jakabi út – Új utca és a vízfolyás közötti lakóterületi fejlesztési terület racionális mértékűre csökkentése,
a közterületi zöldterület kijelölés átgondolása.
4. A lakóterületi fejlesztési területek szükségességének átgondolása, szükség esetén ütemezése.
A közeljövőre való tekintettel át kell gondolni az új lakóterületek fejlesztését, beépíthetőségének
akadálymentességét. A Táncsics utca beépíthetőségét engedélyezni szükséges és fontos, hogy a vezetékes
ivóvíz kiépítése is megtörténjen. A Fél utca másik oldalának lakóterületi fejlesztésének ütemezése időben
eltolható, azonban nem elvetendő. Rövidtávon szükséges a település központjához közeli lakóterület fejlesztés
betervezése, hogy az így létrehozott lakóterület vonzóbbá válhassanak a be és letelepedni szándékozó
családok számára. Figyelembe kell venni az oktatási és nevelési intézmények megközelíthetőségét és a
tömegközlekedési csomópontok közelségét. Erre alkalmas terület lenne a Mártír utca és a Fő utca telkeinek
megosztása és az új lakóterület kialakítása.
5. A Temető utca folytatásában a lakóterületi fejlesztési terület megszüntetése
Ezen lakóterületi fejlesztést váltaná ki a Fő utca és Mártír utca által határolt gondozatlan kertek
megosztásával lakóterületi fejlesztési terve.
6. A volt majorok különleges mezőgazdasági üzemi területbe sorolása a hasznosításnak megfelelően.
Ezen akcióterület indokolt és igény is van rá a gazdák jelzései szerint.
7. Új gazdasági terület kijelölése
Az új gazdasági területek kijelölése is indokolttá vált, mivel több terület hasznosítása is változott az elmúlt
10 évben. A jövőben gazdasági területnek hasznosítható település részek kijelölése is fontos. Elsősorban a
Vasút utca és a vasúti pálya közötti terület alkalmassá válhat ipari vagy gazdasági terület kialakítására.
8. Különleges területek kijelölése a hasznosításnak megfelelően
9. Természetközeli területek
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