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167/2008.(VIII.08.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fejér 
Megye Területrendezési Terv egyeztetési dokumentációjának 
véleményezése tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbiak szerint döntött: 
 
Sárbogárd Város hatályos Településrendezési Eszközeire, 
illetve a város Településfejlesztési Koncepciójára tekintettel 
javasolja, hogy a jóváhagyás előtt a Fejér Megye 
Területrendezési Tervébe kerüljenek beépítésre, illetve 
kijavításra az azzal kapcsolatosan tett észrevételek és 
megállapított hiányosságok a következők szerint: 
 
- A vasúti közlekedés területén továbbra is maradjon meg 

egyéb országos törzshálózatként Dunaújváros – Rétszilas – 
Bátaszék, illetve Sárbogárd – Börgönd – Székesfehérvár 
vasútvonal. (mert a 224. oldalon a tervben a 63. számú főút 
tervezett korrekciójánál kérdéses sorsú vasútvonalként van 
említve a Börgönd – Sárbogárd közötti szakasz) 

 
- Kerékpárutak vonatkozásában konkrétan legyen 

meghatározva, hogy ezen infrastruktúra fejlesztése 
elsősorban a 63. számú főút mentén, a Natura 2000. 
területein, a Természetvédelmi területté nyilvánított 
Rétszilasi halastavak területére terjedjen ki Sárbogárd 
közigazgatási területét tekintve. 

 
- A szöveges rész 54. oldalán a megye egyetlen 

településeként van említve Igar község, amely nem 
rendelkezik vezetékes gázzal. Valóságban a Sárbogárdhoz 
tartozó Sárhatvan és Nagyhörcsök településeken sincs 
kiépítve a vezetékes gázhálózat.  

 
- Az agrár jellegű kistérségi központok gyenge 

centrumfunkciójú középvárosként említett Sárbogárd 
gazdaságfejlesztési szempontból is kapjon szerepet a megye 
életében. A Mezőföld D-i központjaként Sárbogárd város 
alkalmas a nagy területen előállított mezőgazdasági 
termékek (növénytermesztésből és állattenyésztésből eredő) 
tárolására, feldolgozó – élelmiszeripari termékeket előállító 
üzemek fogadására. Az országos átlaghoz viszonyított jó 
minőségű földek a gabona – növénytermesztéshez adottak,  
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 valamint jelentős nagyságban az állattenyésztés és halászat 

is jelen van.     
 
- A túrizmus és a sporthorgászat feltételeinek megléte miatt – 

Natura 2000. területei, Rétszilasi halastavak 
„Természetvédelmi területei” – a feladat meghatározó 
prioritásoknál kiemelten szerepeljenek ezen területek 
fejlesztése is.  

 
- A rendszeresen belvízjárta területek övezeténél gyakorlatból 

tudjuk, hogy helyesen van megjelölve Sárbogárd, mint 
veszélyeztetett terület, ahol belvíz esetén a belvíz elvezetés 
egyik meghatározó kritériuma, hogy a Nádor csatornának, 
mint befogadónak az adott időben milyen magas a vízszintje 
a Tinódi vízelvezető vízszintjéhez képest. 

 
 A Nádor csatorna vízszintjét sok esetben befolyásolja a 

Velencei tó vízszintjének szabályozása is, ezért javasoljuk, 
hogy a megyei tervbe kerüljön be, hogy kritikus helyzetben 
árvíz, belvíz esetén a Megyei Védelmi Bizottság kiemelten 
kezeli a Nádor, illetve Sárvíz csatorna melletti települések 
ügyét. 

 
- A II/18. fejezetben polgári védelmi szempontból Sárbogárd 

nincs besorolva veszélyeztetettségi szempontból. A nagy 
vasúti áruszállításra való tekintettel – mely áruk bizonyára 
több esetben veszélyesek – és az 1986. évben kisiklott 
vinilcloridot szállító vagon esetére figyelemmel javasoljuk 
felülvizsgálni a Honvédelmi és Katasztrófavédelmi területek 
övezetét.  

 
- A sárbogárdi riolittufa kőbánya, amely közigazgatási 

területünk DK-i részén működik (0637 hrsz-on) a szöveges 
részben nincs említve, mint ásványi nyersanyag (építőkő 
nyerőhely) gazdálkodási területe. A térképen Sárbogárd is 
jelölve van, ezért csak a szöveges részt javasoljuk javítani.  

 
- A III/18. számú fejezetben a szöveges részben nem szerepel 

Sárbogárd,  mint megújuló energia termelő tervezett területe 
a közigazgatási terület DK-i részén. A 3/14 számú térkép 
mellékletben helytelenül városunktól Ny-ra eső területre van 
kijelölve a vizsgálat alá vonható terület.  

 A Szabályozási  Tervünkben Mindszentpusztától ÉK-re van 
kijelölve Má-K  övezet (különleges mezőgazdasági terület) 
szélerőművek telepítésére. A leírtaknak megfelelően 
javasoljuk a szöveges rész kiegészítését és a megjelölt 
térképi melléklet javítását.  
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- A 77. oldalon 6.4. pontban megemlítésre kerül, hogy a 

Dunaújvárosban lévő hulladéklerakó – hulladékgazdálkodási 
programok alapján 2009. évig üzemel. javasoljuk a felhagyás 
okát konkrétabban megfogalmazni. Mivel a megyei szinten is 
jelentős hulladékmennyiség kerül a dunaújvárosi lerakóba, 
ezért félő, hogy a KDV. Hulladékgazdálkodási Rendszer által 
tervezett hulladék fogadók túlzott leterheltségét eredményezi 
a dunaújvárosi lerakó megszüntetése.  

 
- A térképen kettő esetben is a 2/8 és 3/13 sz. mellékletben a 

hulladéklerakó kijelöléséhez vizsgálat alá vont terület 
övezetben hibásan van megjelölve Sárbogárdtól Ny-ra eső 
terület. A Szabályozási Tervünkben foglaltaknak megfelelően 
Kislók településtől DNy-ra lévő sárbogárdi 0522/13 hrsz-ú 
ingatlanon kell bejelölni a jelenleg is ott üzemelő kommunális 
hulladéklerakót.  

   
Utasítja a polgármestert, hogy az előterjesztést teljes 
terjedelmében és a képviselőtestületi határozatot, mint 
véleményezést Balsay István úrnak Fejér Megye Közgyűlése 
Alelnökének, Faragó Péter úrnak a VÁTI Irodavezetőjének és 
Páli Zsuzsanna Asszonynak, Megyei Főépítésznek küldje meg. 
Mind a három címre a Fejér Megye Közgyűlése Alelnöke 
megkeresésében foglaltaknak megfelelően elektronikus úton is 
el kell juttatni. 
 
Határidő:  2008. augusztus 15. 
Felelős:  polgármester 
 
 

kmf. 
 

(: Juhász János :) sk.     (: Dr. Krupa Rozália :)sk. 
    polgármester          jegyző 
 
 
(: Horváth Tibor :)sk.     (: Szakács Benőné :)sk. 
    képviselő, jkv. hitelesitő        képviselő, jkv. hitelesitő 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteles: 
Sárbogárd, 2008. augusztus 18. 


