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1. JÖVŐKÉP 

1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére 
vonatkozóan 
Sárosd településfejlesztési koncepciója hosszútávra kijelöli a település helyét a megyei és a járási 
településhálózatban, felvázolja a nagyközség társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített 
környezetének jövőbeni állapotát.  Az önkormányzat egy gazdaságilag megvalósítható és 
fenntartható jövőképet kíván  a településre vonatkozóan meghatározni.. 
A település jövőképe a helyi társadalmi és gazdasági szereplők aktív közreműködésével és 
bevonásával készült. A kérdőívek kitöltését követően azok kiértékelése megtörtént. A koncepcióhoz 
elkészült megalapozó vizsgálatban a helyi sajátosságok bemutatásra kerültek. 
 
Sárosd jövőképe a település gazdasági-, társadalmi- és földrajzi adottságaira, lehetőségeire, valamint 
erőforrásaira (népesség, gazdaság, infrastruktúra, környezeti és egyéb értékei) épít, megvalósítható 
célokat határoz meg. 
 
Sárosd településfejlesztésének célja, hogy jellemzően mezőgazdasági örökségét és potenciálját 
kihasználva, egyen ÖSZTÖNZŐ a vállalkozások, letelepülni szándékozók és a fiatalok számára, 
támogassa a lakosság helyben maradását és helyben foglalkoztatását. 
 
Erősítse a település térségi szerepét, ÉLHETŐ környezetet, komfortos vidéki életet biztosítson az 
itt élők számára. A természeti környezet és a gazdaság fenntartható együttélését biztosítsa, lakóinak 
tudást, munkát és jó életkörülményeket teremtsen, adjon esélyt és lehetőséget a rászorulóknak 
életminőségük megváltoztatására. 
NYITOTT  legyen a gazdaságfejlesztés és a turizmus elősegítése érdekében a szükséges 
változásokra. Támogassa a társadalmi és gazdasági szereplők betelepülését.   
Sárosd legyen ÖSZTÖNZŐ, ÉLHETŐ és NYITOTT település! 
 

1.2. A településfejlesztési elvek rögzítése 
Sárosd fejlődése során egy sajátos karakterű településsé alakult, ahol a mezővárosi gyökerek a 20. 
század második felének nagyarányú lakóterületi fejlesztése által létrehozott sajátságos települési 
szövet alakult ki. Az ezredforduló környékén a mezőgazdaság átalakítása és a munkahelyek 
megszűnése alakította a település társadalmát. 
A település fejlesztésének alapelvei a fenti sajátosságok figyelembe vételével kerültek 
meghatározásra: 
 
Gazdaság fejlesztése 
 
A természeti környezet adottságainak megőrzése 

 
A lakosság számára vonzó település megteremtése 
 
Élhető települési környezet biztosítása 



Sárosd településfejlesztési koncepció    

Fehér Vártervező Kft. 8000 Székesfehérvár, Rába utca 22. tel: 0670/3750133, e-mail: ertlantal@t-online.hu 4 

 
 

 
 

A jövőkép és az alapelvek kapcsolatrendszere 
 

2. CÉLOK 
A jövőkép megvalósulását biztosító célok, fejlesztési irányok meghatározása a település 
döntéshozói, gazdasági szereplői és lakossága a számára kijelöli azokat a feladatokat, melyek a 
jövőkép megvalósítását szolgálják, a településfejlesztési fenti célok érdekében dolgozhassanak 
együtt.  
E fejezetben tehát megfogalmazásra kerülnek azok a településfejlesztési célok és feladatok, melyek 
megvalósulása révén elérhető a fentiekben felvázolt jövőkép. 

2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása 
 

1. HELYI GAZDASÁG FEJLESZTÉS 
1.1 Helyi vállalkozások segítése 
1.2 Új vállalkozások betelepülésének ösztönzése 
1.3 Gazdasági terület kialakítása 
1.4 Helyben maradás támogatása 

2. SZOLGÁLTATÁSOK  FEJLESZTÉSE 
2.1 Egészségügyi alapellátás stabilitásának megteremtése  
2.2 Szociális és gyermekjóléti feladatok színvonalának növelése 
2.3 Közbiztonság fejlesztése 

 

ÖSZTÖNZŐ,

ÉLHETŐ

NYITOTT

gazdaság
fejlesztése

Lakosság 
számára 

vonzó 
település

Élhető 
települési 
környezet 
biztosítása

Természeti 
környezet 

adottságainak 
megőrzése
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3. INFRASTRUKTÚRA ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 
3.1 Infrastruktúra fejlesztése 
3.2 Intézményi ellátottság fejlesztése 
3.3 Települési környezet fejlesztése 

4. KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSE 
4.1 Helyi kapcsolatok erősítése 
4.2 Térségi kapcsolatok erősítése 

2.2. Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása 

2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 
Sárosd jövőképe, hogy legyen ÖSZTÖNZŐ ÉLHETŐ ÉS NYITOTT település. Ez a jövőkép az 1.2 
fejezetben meghatározott településfejlesztési alapelvek segítségével valósítható meg. A megvalósítás 
eszközrendszere az átfogó és részcélok meghatározása, melyek az alábbiakban kerülnek részletesen 
kifejtésre. 

1. HELYI GAZDASÁG FEJLESZTÉS 
1.1 Helyi vállalkozások segítése 

 
A gazdaság fejlesztés során kiemelten a környezeti adottságokra kell építeni. A 
települést körbe vevő mezőgazdasági területek magas aranykorona értéke is 
mutatja, hogy a környezetben a mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, kihasználása 
az elsődleges cél. Törekedni kell a gazdákkal történő együttműködésre és a 
földterületek magas termő értékének megőrzésére és optimalizált kihasználására. 
Így a településen legalkalmasabb gazdasági fejlesztési irány a mezőgazdaság, 
takarmány és élelmiszer feldolgozás, állattenyésztés, erdőgazdálkodás. 
A meglévő mezőgazdasági vállalkozások számára elsősorban a folyamatos 
működésüket segítő infrastrukturális fejlesztések irányadóak. A mezőgazdasági 
utak rendbetétele és állaguk, állapotuk megőrzése kiemelt cél. Mivel a 
mezőgazdasági gépek nagysága és súlya is emelkedik így a közlekedési 
infrastruktúra megerősítése kiemelt cél. A település környezetében működő 
majorok, tanyák, mezőgazdasági telepek megközelíthetőségének javítása is 
elengedhetetlen. A hasznosítatlan gazdasági épületeket részére új hasznosítási 
formák bevezetése, funkciók megtalálása akár ipari tevékenységgel történő 
megtöltésével. Törekedni kell ezen telepek, területrészek megújuló energiák 
felhasználásának ösztönzésére.  

 

• A településfejlesztési tervek és településrendezési eszközök egyeztetése a 
vállalkozásokkal 
Törekedni kell a vállalkozások fejlesztési igényeinek és a településfejlesztésnek 
az összehangolására. 
A meglévő vállalkozások partneri kapcsolatainak megerősítését ösztönözni kell a 
közös feldolgozó üzemek létrehozásának céljából. A különböző ágazati 
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tevékenységeket csoportokba kell szervezni, ezáltal a térségi piaci helyzetüket 
erősíteni lehet, akár egy helyi termék védjegy kidolgozásával.  
 

• helyi gazdasági körforgást elősegítő beruházások, fejlesztések 
A vállalkozások típusainak besorolása szerinti megfelelő helyet kell kiválasztani a 
településen belül, minden vállalkozás számára és ezen területek célirányos 
fejlesztése a mérvadó, melyhez területenként vizsgálni kell a vállalkozások ágazati 
összetételét. 
A megtermelt feleslegek tekintetében fontos a helyi kereskedelem megerősítése. 
A helyi termékek értékesítésére, helyi piac létrehozása indokolt, melyet a település 
központi részén kell kialakítani itt szóba jöhet a település központjában kialakított 
Vásár tér (Szabadságtér) vagy a Művelődési ház udvarán kialakítandó fedett 
piactér. 

• rendszeres vállalkozói fórumok szervezése 
• A helyi gazdálkodás megerősítése a teljes településen 

Ki kell terjeszteni az egész településen a gazdálkodást főleg a háztáji 
növénytermesztés és állattenyésztés visszavezetésével. A lakóterületeken 
biztosítani kell a háztáji állattenyésztést és a növénytermesztésre alkalmas 
területméreteket 

•  
1.2 Új vállalkozások betelepülésének ösztönzése 

• Gazdasági eszközökkel történő ösztönzés 
A szolgáltatást és kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások esetében 
törekedni kell a központi elhelyezésre. Szolgáltató és inkubátor ház létrehozásával, 
melyet a település központjában funkcióját vesztett ingatlanok átalakításával kell 
megvalósítani. 

• telephelyek létesítésére alkalmas területek biztosítása 
• A helyi vállalkozások önálló telephelyének megteremtése érdekében, valamint új 

vállalkozások Sárosdi telephelyének létesítése céljából új gazdasági területeket 
kell kialakítani. 
Új vállalkozások betelepítésére főleg a termelő, feldolgozó ágazatokat előtérbe 
helyezve megfelelő területek kialakítása a cél. Ezen területeket elsősorban a 
település belterületi határinak mentén, a főutakhoz közeli helyeken kerüljenek 
kialakítására a gazdasági területek. Ilyen típusú fejlesztések a vasúthálózat menti 
területek mentén jöhetnek szóba. Illetve a négy számjegyű főutak mentén, hogy a 
vállalkozások megközelíthetősége a közúti forgalom által is megoldható legyen. 
A rekultivált hulladéklerakó területének gazdasági hasznosítása. 

• A kezdő vállalkozások, kisbeszállítók számára inkubátorház, támogató 
szolgáltatások kiépítése  
A kereskedelmi és szolgáltatással foglalkozó vállalkozások többsége a település 
központjában helyezkednek el. Így az általuk igénybevett fejlesztések elsősorban 
a biztonságos megközelíthetőség javítását kell, hogy szolgálják. 



Sárosd településfejlesztési koncepció    

Fehér Vártervező Kft. 8000 Székesfehérvár, Rába utca 22. tel: 0670/3750133, e-mail: ertlantal@t-online.hu 7 

Az élelmiszer kereskedelemben tevékenykedő vállalkozásokat ösztönözni kell a 
terület arányos elosztásra annak érdekében, hogy az alapvető élelmiszerek 
beszerzése miatt a lakosságnak ne keljen az egész települést bejárnia. 

1.3 Gazdasági terület kialakítása 
• A vasút melletti gazdasági célú fejlesztési területen Gazdasági terület fejlesztése 

• Az gazdasági terület céljára kijelölt terület átfogó új szabályozásával 
gondoskodni kell arról, hogy a fejlesztések építésjogi háttere biztosított legyen. 

• Az építési telkek kialakítását az infrastruktúra hálózat kiépítését  
1.4 Helyben maradás támogatása 

• Munkahelyek teremtése 
A helyi gazdaság-fejlesztéssel együtt és azon keresztül  megvalósuló részcél   

• A helyben lakók foglalkoztatásának támogatása 
A helyi vállalkozások fejlődésének, új vállalkozások betelepülésének alapvető 
feltétele a szakképzett munkaerő. A település alapfokú  oktatási intézményeinek 
jobban elő kell készíteni a tanulókat az új gazdaság igényeihez, meg kell teremteni 
a szakképzés alapjait. Nevelési módszerekkel ösztönözni kell a lakosságot a 
képzés iránti  igényét.  
Nevelési módszerekkel, pedagógiai programmal  ösztönözni kell kommunikáció-
központú nyelvismeret elsajátítását.  

• A közmunka programban való részvétel ösztönzése 
 

• Minőségi munkaerő-fejlesztés 
Szakképzési programok szervezése, igény szerint a programok megvalósításában 
való részvétel  

• helyi élelmiszer program – élelemház, rövid ellátási láncok kialakítása 
A jövőben a megnövekedett gyümölcs ültetvények nagysága és terméshozama 
indokolttá teheti települési hűtőház kiépítését, mely térségi szerepet is kaphatna. 

• helyi kézműves tevékenységek támogatása 
A helyi gazdaság-fejlesztéssel együtt és azon keresztül  megvalósuló részcél   
 

 
2. SZOLGÁLTATÁSOK  FEJLESZTÉSE 

2.1 Egészségügyi alapellátás stabilitásának megteremtése  
• A Házi orvosi szolgálat stabilitásának biztosítása 

A betöltetlen háziorvosi státuszban mielőbb háziorvos foglalkoztatása  
• Az egészségügyi létesítmények (orvosi rendelők) felújítása, egy épületbe történő 

integrálása 
Az egészségügyi alapellátás stabilitásának megteremtését elsősorban a centralizált 
alapellátás biztosításával kívánjuk megvalósítani. A település központjában 
meglévő orvosi rendelő fejlesztésével egy épületbe integráljuk az egészségügyi 
alapellátást végző szolgáltatókat, ezáltal hosszútávon fent tarthatóvá válnak az 
ellátási formák.  
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• Orvosi ügyelet társulás keretében történő állandó működtetése 

• Rendszeres szűrővizsgálatok szervezése 
2.2 Szociális és gyermekjóléti feladatok színvonalának növelése 

• A feladatellátás társulási formában történő újraszervezése 

• Bérlakás építési program  
További többszintes bérlakás építése a Béke utcában 

• Rászorulók felkutatása, támogatásuk 
• Hátrányos helyzetű gyermekekről történő kiemelt gondoskodás 
• Idősek szociális szükségleteinek kielégítése a szociális támogatásokon keresztül 

Fenti célok megvalósítása a Helyi esélyegyenlőségi programban részletezettek 
szerint történik. 

• A Szociális és gyermekjóléti feladatok színvonalának növelését egy e területtel 
foglalkozó központ létrehozás 
Cél, egy mindenki által könnyen megközelíthető helyen levő központ létrehozása 
a település központjában. Területi ellátottsága a teljes település egészére kiterjed.  

2.3 Közbiztonság fejlesztése 

• Polgárőrség fejlesztése 
• Térfigyelő kamera-rendszer kiépítése, bővítése 
• Közterületek rendjének megőrzése, együttműködés a rendőrséggel 

• Közterület felügyelet megalakítása 
3. INFRASTRUKTÚRA ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 

3.1 Infrastruktúra fejlesztése 
• Utak járdák korszerűsítése 

Az infrastruktúra fejlesztése azon településrészek esetében létfontosságú, ahol 
több hiányosság merül fel ezen a területen. A település közúthálózatának 
fejlesztése elsősorban a még szilárd útburkolattal nem rendelkező utcákat 
magában foglaló településrészek tekintetében indokolt. Ezek a következőek: Az 
Új utca burkolatának megépítése ösztönözné a telek és lakásépítést azon a 
településrészen. A faluközpont megközelíthetősége érdekében a Bem utca 
aszfaltozása rövid távú fejlesztési terv. A Mártír utca és a Temetősor kiépítése is 
fontos, hogy a sportlétesítmények és az oktatási intézmények megközelíthetőségét 
javítsuk. A Település Seregélyes felöli részén a vízelvezetés és az úthálózat szilárd 
burkolat hiányában nem megoldott. A Kert utca és Rózsa utca burkolatának 
kiépítése is elengedhetetlen. 
Infrastrukturális fejlesztések között meg kell valósítani a Komáromi utca és a 
Homoksor összeköttetésének szilárd útburkolatának és az utcákhoz tartozó járdák 
kiépítését. 

• A faluközpontban parkolók kialakítása, közlekedési csomópontok 
forgalomtechnikai felújítása, biztonságossá tétele 
Parkolók kialakítása, gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságos 
megteremtése mellett.  
Kiemelten fontos, hogy az egészségügyi intézmény megközelíthetősége 
balesetmentes legyen. Így a Perkátai utat a Fő utca irányába az Óvoda és az Orvosi 
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rendelő előtt egy irányúvá vagy zsák utcává kell minősíteni. Mindez a fejlesztés 
az Orvosi rendelő, Gyógyszertár, Szociális Központ és Óvoda intézményének 
megközelíthetőségét javítaná. 

• Kerékpárút kialakítás 
A település központjában a biztonságos közlekedés kialakítása érdekében 
kerékpárút kiépítése szükséges. 

• Megújuló energia felhasználás 
A magas napsütéses órák száma és a déli tájolású hasznosítatlan területek 
megfelelően alkalmasak a napenergia kihasználásra. A jövőben a település céljai 
között szerepel a megújuló energia felhasználásának bővítése fejlesztése. 

• Szegregátumok megszüntetése 
A legfontosabb célok közé tartozik a szegregátumok megszüntetésére irányuló 
fejlesztések. A szegregátumokban élők részére ösztönözni kell a közművek 
igénybevételét, a lakókörnyezetek komfortos kialakítását és a lakókörnyezet 
gondozásának ás ápoltságának javítását. 

3.2 Intézményi ellátottság fejlesztése 
• Idősek otthona építése 

Az állami fenntartású Idősek Otthonát a mai kornak megfelelő modern épület 
megépítésével ki kell váltani. Az új épületet a település azon részére kell 
elhelyezni, ahol könnyen megközelíthető és csendes, nyugalmas és biztonságos 
környezetet biztosít a bentlakóknak.  

• Szolgáltató ház építése 

• Önkormányzati intézmények energiahatékonyságának fejlesztése 
3.3 Települési környezet fejlesztése 

• Településközpont fejlesztése 
Növelni kell a településen elérhető szolgáltatások sokféleségét és színvonalát. 
Törekedni kell a szolgáltatások egyhelyben történő megszervezését. Ezáltal a lakó 
az ügyeinek az elintézést egy helyen meg tudja tenni, egy útvonal igény 
bevételével. 

• Eszterházy Kastély megvásárlása  
Az épület megvásárlásával az önkormányzat számára lehetőség nyílna a közösségi 
hasznosításra. 

• Új lakóterületek kialakítása 
A Fő utca két oldalán található telkek hátsó részének megosztásával is 
megvalósítható. Ezen területek vonzóvá tétele a Sárosdon letelepedni szándékozó 
családok részére.  

• A vízfolyás adta lehetőségek kihasználása 
A települést átszelő vízfolyás vízhozama nem túl magas, azonban a környező 
földterületek vízellátásnak biztosításához elegendő. A vízfolyás felduzzasztásával 
létrejött a település határában lévő horgásztó, mely a jövőben halgazdasági és 
halászati célok kiaknázásra is használható. 

• Parkok, játszóterek, közösségi terek fejlesztése 
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A település központ lakosság baráttá történő kialakítása érdekében kiemelt 
fontosságú a zöldterületek, parkok fejlesztése, mely megfelelő időtöltést tud 
biztosítani a település lakói részére. Fejlesztendő cél a családbarát közterek 
kialakítása is, mivel a településen csak egy játszótér van. A település részeken ki 
kell alakítani a gyermekek részére a szabad levegőn történő időtöltésére alkalmas 
tereket, melyek elsősorban a játszóterek létrehozásával és fejlesztésével tud 
megvalósulni. Az egészséges életmód erősítése érdekében a hasznosítatlan zöld 
területeket, mint pl: a Sport utca, Perkátai út, Atzél Béla utca által lehatárolt Béka-
tó szabadidő parkká alakítása igen létfontosságú. 
 

• Helyi természeti értékeink védelem (Gesztenyefasor sétánnyá alakítása) 
• Passzív zöld területek aktívvá építése (Béka –tó hasznosítása) 

 
4. KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSE 

4.1 Helyi kapcsolatok erősítése 
• partnerségi program kidolgozása 

A partnerségi program keretében a helyi vállalkozásokkal, gazdálkodó 
szervezetekkel kiemelten fontos az együttműködés, melynek keretében a partnerek 
fejlesztési igényei a településrendezési tervek készítése során településrendezési 
szerződés kötése mellett támogatandó. Partnerségi együttműködési 
megállapodásra kell törekedni az egyes településüzemeltetési feladatok ellátására 
vonatkozóan.  

• helyi kistermelői összefogás  
A helyi kistermelők (őstermelők) termelői összefogása támogatandó helyi termelői 
piac szervezésével. A helyi termékek vásárlásának ösztönzése  a  közösségi 
összetartozás egyik fontos eleme lehet 

4.2 Térségi kapcsolatok erősítése 

• összefogás a szomszédos településekkel 
A település humán- és műszaki infrastruktúrája a környező településekkel 
összefogva könnyebben megvalósítható (szakorvosi rendelés, kerékpárút, stb).  
A környező településből álló terület egy földrajzi-  illetve turisztikai egységet 
alkot, így a nagyobb volumenű, településhatáron átnyúló fejlesztések könnyebben 
megvalósíthatók, a települések közötti  

• térségi egyesületekhez és civil szervezetekhez csatlakozás 
A térségi kapcsolatok mentén a térségi egyesületek és civil szervezetek 
megismerése szintén fontos eleme a település fejlődésének. Fontos, hogy a 
fejlesztési célokkal összhangban a térségi egyesületek és civil szervezetek 
közreműködjenek egyes programok szervezésében, lebonyolításában. Ezen 
kapcsolatok legfőbb értéke, hogy az információkat, pozitív példákat, új 
lehetőségeket hoznak a település életébe, inspirálják a helyieket tevékenységük és 
szokásaik megújításában. 
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2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 
ÁTFOGÓ CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA 

ÉRDEKÉBEN 

 A RÉSZCÉLOK 

TELEPÜLÉSRÉSZEK 

Belterület Tükrösmajor  Jakabszállás  Nagyerdő 

1.1 Helyi vállalkozások segítése     

1.2 Új vállalkozások betelepülésének 
ösztönzése 

    

1.3 Gazdasági terület kialakítása     

1.4 Helyben maradás támogatása     

2.1 Egészségügyi alapellátás 
stabilitásának megteremtése  

    

2.2 Szociális és gyermekjóléti feladatok 
színvonalának növelése 

    

2.3 Közbiztonság fejlesztése     

2.4 Infrastruktúra fejlesztése     

3.1 Intézményi ellátottság fejlesztése      

3.2 Települési környezet fejlesztése     

4.1 Helyi kapcsolatok erősítése         

4.2 Térségi kapcsolatok erősítése     
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3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ  

3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, 
gazdasági és környezeti adatok meghatározása 
 

3.1.1 Társadalmi adatok 
 

Sárosd állandó lakossága nemenként 2011 -2015 év 

Év Lakosságszám/fő Férfi/fő Nő/fő 

2011 3350 1637 1713 

2012 3296 1619 1677 

2013 3251 1588 1663 

2014 3199 1559 1640 

2015 3276 1607 1669 

 

Regisztrált 
munkanélküliek 
száma (január) 

évenkénti 
bontásban 

Évek Fő 
2011 222 
2012 220 
2013 209 
2014 155 
2015 121 

 

Sárosd lakónépessége korcsoportos bontásban 2011-2015 között 
(fő) 

Kor 2011 2012 2013 2014 2015 
0-6 évesek 242 228 236 202 173 
7-17 évesek 417 418 407 372 380 
18-24 évesek 383 372 372 338 344 
25-34 évesek 471 459 466 439 459 
35-44 évesek 493 453 500 477 499 
45-54 évesek 477 457 460 456 451 
55-64 éveses 399 420 443 445 445 
65-74 évesek 287 296 276 275 282 
75-84 évesek 169 165 176 174 191 
85-94 évesek 57 55 48 48 45 
94-     évesek 0 0 1 1 3 
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3.1.2 Gazdasági adatok 
A gazdasági adatok részletezését a megalapozó munkarész 1.9 és 1.10. fejezetei tartalmazzák  

A település gazdaságára összességében az a jellemző, hogy a hasonló területű és lakosság számú 
településekkel azonos gazdasági szereppel bír, a település megalakulása óta mezőgazdasági 
településnek tekinthető.  

A település fejlesztésének egyik alapelve a gazdaságfejlesztés, melyet a célrendszer alapján kíván 
az önkormányzat biztosítani   

3.1.3  Környezeti adatok 
A település környezetére vonatkozó kiinduló adatok a megalapozó vizsgálat 1.12 – től 1. 17-ig 
sorszámozott fejezetei tartalmazzák. 

3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra f ő 
elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti 
változtatásokra 
 

Közlekedés: 

Út kialakítása a Szabadegyházi út és Hantosi út összekötetésére, az Y elágazás megszüntetése. 
A Fő utca és a Mártír utcát összekötő út kialakítása az Iskola előtti Önkormányzat tulajdonában lévő 
telken. Tükröspusztára kivezető út felújítása, összekötése a Kölcsey Ferenc utcával.  

Közművesítés: 
A vezetékes ivóvíz bevezetése a Táncsics utcába és a Temető sor további részére, a Mártír utca és 
Kert utca összekötő szakaszán. A közvilágítási lámpatestek energia hatékony átépítése (LED, 
Napelem) 
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3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az 
örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére 
 

A településen egyedi védett műemlékek az alátámasztó munkarész épített környezet tervfejezetében 
felsorolásra kerültek. Az egyedi védett műemlékeket, a védett régészeti területeket, a régészeti 
területeket és a régészeti érdekű területeket a településrendezési tervekben fel kell tüntetni.  

Az épített értékek és tájképi-, természeti értékek védelméről település önkormányzati értékvédelmi 
rendeletet kell alkotni, melyben egyedi és területi védelmet is javasolt meghatározni.  A települési 
értékek védelme egyrészt a településkép szempontjából, másrészt a helyi identitástudat erősítése 
szempontjából fontos. 
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4. HA STRATÉGIA NEM KÉSZÜL, A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI  ÉS AZOK 
NYOMON KÖVETÉSE  

4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer 
 

Sárosd Integrált Településfejlesztési Stratégiát nem készít, a megvalósítás eszközei és azok nyomon 
követésére vonatkozó szabályozórendszerek meghatározása a településfejlesztési koncepcióban 
történik. 
A település 1. fejezetben meghatározott jövőképének megvalósítása érdekében a fejlesztési alapelvek 
szerint az önkormányzatnak alkalmaznia kell olyan eszközöket, amelyek segítik, támogatják a 
fejlesztési célok és részcélok elérését.  
Ezek az eszközök az alábbiak: 

- A lakossággal és vállalkozásokkal történő folyamatos egyeztetés 
- A célok folyamatos felülvizsgálata 
- A fejlesztési célok pénzügyi hátterének megteremtése 

• A megvalósítási célok által meghatározott pályázati irányok alkalmazása 
• Adóbevételek növelése 

• Működési bevételek növelése 
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Az alapelvek és az átfogó célok kapcsolatát szemléltető hozzárendelési mátrix  
         Alapelvek 
 
 
 
Átfogó célok 

Gazdaság 
fejlesztése 

 

A természeti 
környezet 
adottságainak 
kihasználása 
 

A lakosság 
számára 
vonzó 
település 
megteremtése 

Élhető 

települési 

környezet 

biztosítása 

1. HELYI GAZDASÁG FEJLESZTÉS 
1.1 Helyi vállalkozások 

segítése 
    

1.2 Új vállalkozások 
betelepülésének 
ösztönzése 

    

1.3 Gazdasági terület 
kialakítása 

    

1.4 Helyben maradás 
támogatása 

    

2. SZOLGÁLTATÁSOK  FEJLESZTÉSE 
2.1 Egészségügyi 

alapellátás 
stabilitásának 
megteremtése  

    

2.2 Szociális és 
gyermekjóléti 
feladatok 
színvonalának 
növelése 

    

2.3 Közbiztonság 
fejlesztése 

    

3. INFRASTRUKTÚRA ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 
3.1 Infrastruktúra 

fejlesztése 
    

3.2 Intézményi 
ellátottság 
fejlesztése 

    

3.3 Települési környezet 
fejlesztése 

    

 

4. KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSE 
4.1 Helyi kapcsolatok 

erősítése 
    

4.2 Térségi kapcsolatok 
erősítése 

    

 

Jelölések  erős 
kapcsolat 

 közepes 
erősségű 
kapcsolat 

 gyenge  
kapcsolat 
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4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére 
 

A településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósulásának folyamatos nyomon követése, 
felülvizsgálata (monitoring) a település érdeke. A monitoring tevékenység alapvetően belső feladat, 
azaz a településfejlesztési koncepció végrehajtásáért felelős szervezet felelősségi körébe tartozik. A 
monitoring célja felhívni a döntéshozók és a megvalósításért felelős szervezetek figyelmét a céloktól 
való esetleges eltérésre és összegezni az elvégzett feladatokat. Figyelni kell arra, hogy a célkitűzések 
elérése érdekében tett lépések a megfelelő időben történjenek, a megfelelő eszközökkel. A monitoring 
számos komplex feladatot foglal magában, az adatgyűjtéstől a koncepció esetleges szükséges 
módosításáig. 
 

1. Évenkénti rendszerességgel meg kell vizsgálni, hogy milyen lépések történtek a koncepció 
célkitűzésinek elérésére. Eltérés esetén be kell avatkozni, a kívánt cél elérése érdekében 
módosítani kell a meghatározott intézkedéseket. 

2.  A fejlesztési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása tízévenként szükséges, az elkészült 
felmérések, legfrissebb statisztikai adatok, egyéb új információk ismerete, illetve a koncepció 
megvalósulási folyamataiból levonható következtetések alapján. 

3.  Figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait, amellyel szükség esetén összhangba 
kell hozni a célkitűzéseket, illetve azok megvalósulási eszközeit. 

4.  Ki kell értékelni a már végrehajtott feladatok eredményeit, különös tekintettel a pályázati 
úton megvalósított fejlesztések pénzügyi és fizikai megvalósulására. 

5. Rendszeres kapcsolattartás szükséges a projektek megvalósításért felelős személyekkel az 
akcióterületi projektek nyomon követése érdekében. 

6. Éves monitoring jelentés készítése javasolt, amely tartalmazza a szükségesnek tartott 
beavatkozásokat a program végrehajtásába. 
 

A közvélemény folyamatos tájékoztatása a helyben szokásos módon, a községi honlapon és a 
hirdetőtáblákon elhelyezett közlemények útján valósulhat meg. 
 


