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'|. BEVEZETÉS
EuőzwÉnyex
{"1.A relepÜlÉsprlleszrÉs|KoNcepclóTARTALnnA.
cÉtJR
Az 1997,éviLXXVlll.torvény
2. $. 26. :#:
koncepcióa telepÜ|ésrendezési
',TelepÜ|ésfej|esztési
tervetmegalapozó,onkormányzatiteIepÜ|ésfej
Iesztésidöntéseketrendszerbefog|a|ó, onkormányzatihatározattaljóváhagyottdokumentum'''
A teIepÜlésfej|esztési
koncepciócé|jaa tevékenységektérbe|ielhe|yezkedésének
befo|yásolása,a |akosság életkorÜ|méjavításaérdekében.
nyeinekfo|yamatos

1.2.A TELEPÜlÉsÉneNDEzÉs
EszKÖzEl,FELADATA,
GÉLJA
p.;.1997
' évifentitorvény|l.fejezet7-8 $-ai határozzákmeg a telepü|ésrendezés
cé|ját,
feIadatait,
eszkozeitésá|talánosszabályait.
TeIepÜ|ésrendezés
eszkozei;
a) Te|epÜlésfejiesztési
koncepció(2.s 26.)
b),,Telepü|ésszerkezeti
terv'Az a telepÜlésrendezési
terv,amely meghatározza
a te|epü|és
a|akításának,
véde4lmének
lehetóségeit,
és fejlesztésiirányait,
ennek megfe|e|ően
az egyes terÜletrészek
felhaszná|ásimódját,a te|epülés
működéséhez
szÜkségesinfrastrukturá|is
e|emeineka telepÜ|és
szerkezetét
rneghatározó
térbe|i
kia|akítását,
ése|rendezését.,'
(2.s 28.)
c) ,,Szabá|yozási
terv:Az a te|epü|ésrendezési
terv,ame|ya telepÜ|és
kozigazgatásiterÜ|etének
fe|haszná|ásáva|
és beépítésével,
továbbáa kornyezettermészeti,táji és épített
értékeinek
védelmével
kapcso|atossajátos he|yinko.
jogokat
vetelményeket,
és kote|ezettséget
megá|lapító
építési
előírásokattérképen,ra1zformájában
(2. s 18.)
ábrázo|ja',,
d) ,,Helyiépítési
szabá|yzatAz építés
rendjét
a helyisajátosságoknakmegfe|e|őenmegá|lapító
ésbiztosítóte|epülési
onkormányzati
rende|et.''

1.3.E!.ŐZMÉNYEK
- ,,Pusztaszabo|cs
á|talánosrendezésiterv szabá|yozásiterv',címenterv készÜ|t,1993-ban.
Terv készítője:
Á|ta|ánosBeruházásiésVá||a|kozási
Kft.
Fe|elostervezo:BeninczkyPéter'
A tervjóváhagyásranemkerÜ|t'
- Adúiépítési
(1997,12)kovetőena te|epÜ|és
torvényt
anyagieszközeitfigyelembevévea te|epÜ|és
onkormányzat
úgydontött,hogya komp|ett
te|epÜlésrendezésiterv korébő|csupán a |egszÜkségesebb
munkarésztkészítteti
e|,
azaz a helyiépítési
szabályzatot(HESZ)' melyreDUNATERV BT-t cégÜnket
bízottmeg.A HESZ-hezmegrende|te
Pusztaszabolcs
fo|dhivata|i
nyi|vántartási térképeit
a belterÜletre,
va|aminta külterÜletre.
CégÜnkmegvizsgá|taaz
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e|őzményeket, e|képze|éseket, ezeket
egyeztetve elkészítette
Nagykozség
He|yi
Epítési
Szabályzat
E|őkészítő
Munkarész,,,,Pusztaszabolcs
ét.Ezt írásosés rajzi dokumentációban
(írásosmunkarész1. sz.
rogzítette
(2000.04. 03.)' Ennektobb fórumonvaló egyeztetése
mel|ék|et)
után e|készítettea he|yiépítési
szabá|yzatot.
Helyi építési
szabá|yzatmel|ékleteként
M=
1:10.000,és M= 1:4000léptékű
ra1zia|átámasztómunkarészt
is készített.
A
jogszabá|yoknak
HÉsz-t az érvényben
lévő
megfe|e|ően
szakhatóságokkal,
egyébfórumokka|egyeztetvea testü|etrende|etileg
e|fogadott,
és ezen he|yi
rende|et
ma is érvényben
van'
Ezt kovetőenaz Önkormányzat
megkeresettbennÜnket,
hogy a térképeken
is
beje|o|t
te|epÜléskozpont
VegyesterÜletére
részletesszabá|yozásitervetkészítsÜnk.Ennek érdekében
tobb egyeztetést
tartottunk
tobbekkozotta MÁv
(jegyzőkönyveka PH-banfe||e|hetőek)'
i||etékeseive|
Idokozbena fohatóságok
ál|ásfog|a|ása
megvá|tozott,
melyszerintszabá|yozásiterveketcsak te|epulésrendezésiterv keretében
annaktelepü|ésszerkezeti
tervelkészü|téve|
lehetséges (lásd:2" sz. me|lék|et).
Ezt követően 2003' ápri|is23-án aláírtszerződésben rogzítettÜk,
hogycégÜnk
e|készíti
a kozség
- te|epÜlésfej
Iesztésikoncepcióját
- te|epÜlésszerkezeti
tervét
- te|epÜ|és
kozpontravonatkozórész|etes
szabá|yozási
tervet,va|amint
- a tervezésia|aptérképeket.
Az alaptérképeket
20CI3.
május14.énleszá||ítottuk.
A te|epü|és
fej|esztési
koncepciókiindu|ásipontjaa jóváhagyotthe|yiépítési
szabá|yzati
térkép
M= 1:10.000
M= 1:2000me||ék|ete.
A koncepciókészítése
során fe|merült,hogy a HÉSZ-oenmeghatározott
|akóterÜ|eteken
tú|újabbbeépíthető
|akóterÜ|etekre
is szÜkség|ehet.Ennek érdekébenkije|o|tÜk
a Ve|enceiútme||etti
mezogazdaságiterü|etekegy részét.
Ezt kovetoenmegkaptuka képvise|ó
testÜlet2003. május 28. Ü|ésenhozott
2o1l2o03. (V. 28') telepÜlésfejlesztési
koncepcióravonatkozó határozatát
,16-án.
június
(lásd:3. sz. mel|éklet)
2003'
Szeptembere|ejénértesü|tÜnk,
hogy Pusztaszabo|cskozigazgatásiterÜ|etére
terveznek,,Ciko|a-Nemzetek
(Leírása:
Vo|gye''megnevezésű
szabadidóközpontot.
EgyÜttműkodési
megprogramhelyeis szóá||apodásban
4' sz. mellék|et),
va|amint
egy szé|erőmű
ba került.Mindezekképezték
a telepÜ|ésfejlesztési
koncepcióalapjait.A tervezo éppenezérttobb a|ternatívát
do|gozottki és értéke|t
annak érdekében,
hogya telepÜ|és
számára|egmegfe|e|őbb
e|emeketki tudjavá|asztani.

2. TELEpÜlÉsFEJLEszTÉsl
KoNcEPcló MUNKA.

nÉszgl

2.1.TÁGABB
rÉnsÉc
ÖsszerÜcoÉsel
A VÁTl országoste|epÜ|ésszerkezeti
terv
a) térségi
szerkezetiterv
b) országostelepülésrendezési
szabá|yzat,
va|amintFejérMegyei terü|etrendezésiterv programanyagábanfog|a|takat
tervÜnkbenfelhaszná|tuk, azokatbeépítettük.

2"2'KlsTÉnsÉol
osszerÜeeÉsex
Településfej|esztéseinek
alapelvei.
A te|epÜ|ésszerkezet
fej|esztése
folyamatos,
kovetkezetes
munkaeredménye
o|y
módon,hogya meg|évő
osszetevőhozszervesenilleszkedjenek
az úje|emáx,ei
javítsáka te|epulés
|épésről
lépésre
fizikaikornyezetét.
Ennek megté|eloen
a telepü|ésszerkezetiterv mintegy15 évesidőtávlatrava|ó kitekintést
tartalmaz.A
várható igényeknek
megfe|e|ően
biztosítja
a telepü|ésfejlődéshez
szÜkségesúj
terÜ|eteket,
lehetovétévea vidékfej|esztési
támogatások,kistérségi
progiamok
ideá|isfogadását,megva|ósítását,
figyelembevéveaz EU. csatlakozáskbvetelményeit.
A szerkezetitervbemutatja
a te|epÜlés
természeti
és épített
kornyezeténekosszhangját,értékeit
és intézkedik
annak alakításáró|
és véde|mérőí.
rovábbiakbanelemeztÜk,,Dunaújváros
kistérség
komplexfej|esztésiprogramja
osszefog|a|ó
Dunaújváros
1999. november'',
va|amint,,Dunaújváros
kistérség
fej|esztési
terve _ egyeztetési
változat2a02. szeptember',
címűterv (Megbízó:
"osszefogás Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért''niapítvány)
Pusztaszabolcsrais vonatkoztatott
elhatározásait,
a koncepciókészítéséné|
fe|haszná|tunk.
A kistérségi
tervheztérségfejlesztési
projektis kapcso|ódik,
me|yre
épÜ|het
az onkormányzatkozép.és nagytávú
fej|esztés
stratégiai
terve'Továbbiakbana településszerkezeti
tervbene|határozott
dontéseket
e munkametodikájaszerinta telepü|ésre
vonatkoztathatóan
rovidenvázo|nánk.
A terv kiindu|ásialapja,hogy ,,2002-ben
DunaÚjvároskistérség
é|etvite|ét
a|apvetőenmeghatározóDUNAFERR gazdaságikrízisté|meg. Ez a krízisnemcsak
a DUNAFERRfizikaihatárainbelÜ|érezhető,
hanemkihata DUNAFERR-reépítő
egyébvá||a|kozásokra,
i|letvea gazdaságikornyezetenkeresztÜ|az egészkistérségre.'''
A tervjelzi, hogya megismertEU-s tervezésidokumentumokhoz
igazíÍ1a
a fej|esztési
tervet.
Dunaújvároskistérség
fej|esztési
tervénekkoncepciójábanés stratégiájában
meghatározott
e|képzelések'
melyeketa koncepciókészítésénél
a te|epÜlésre
vonatkozianfigyelembevettÜnk:
Koncepciiésstratéoia:
A koncepcióa prioritásokná|
kieme|i:
A DUNAFERR RT, EU. csat|akozás,
Duna-híd,
M6, M8-as gyorsforga|mi
utak
vonatkozásait,
ebbő| eredhetőfogla|koztatási
és gazdaságinovekedésmegteremtésének
lehetőségeit,
melymindenteIepÜlésre
kihathat.
lnfrastruktúrafeiIesztés,
kornvezetoazdá|kodás.
koz|ekedés.
A térség
fej|ődésének
|egdontőbb
a térség
elmaradottkoz|ekedési
há|ózatának
fejlesztése,
amennyibenez bekovetkezik,
úgya térség
az országegyik|egdinamikusabbanfej|ódőterületévé
vá|hat,me|ybenPusztaszabo|csis meghatároző
szerepkorttolthetbe.
Tervünktovábbiakbanfigye|embe
veszi és aktua|izá|ja
a terv e|képze|éseit,
melyeka tervfejezeteiben
kidoIgozásra
kerÜ|nek.
- kornyezetvédeIem
lIyenek:
- térségi
adottságokfejIesztése
- mezógazdasági terÜletekfejIesztése

j
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- humánerőforrás
fejIesztés
- fogIaIkoztatottság
- idegenforga|om
- turizmus- fejlesztés
- kisiérségi
vízivízközeIiturizmuslehetőségeinek
fejlesztése
- kerékpáros
és|ovasturizmus.
Egy-kétkérdéskort
kÜ|onkiemeInénk.
Az M6-os autópálya megépÜ|ése
2006-igvárható. Ez közÚti ktzlekedésben
jelen|eginé|
je|ent.Ha figyelembevesszÜka kedvező
kedvezőbbmegkoze|ítést
vasútiszá|lítási|ehetőségeket'
esé|ytlátunkbizonyoskornyezetkimé|ő
p|.gazdaságiterü|etekkiaIakítására'
Agárd ésVe|encekoze|sége,
aho|a jovőbenigenjelentősfej|esztési
e|képze|ések vannaka termáI-fÜrdő
jefej|esztésekre,
melyegészévesidegenforgalmat
Ient,Szabolcsköze|ségekedvezőfe|tételeket
biztosíthat
szabadidőelto|téshez,
speciálisfa|usiturizmushozkotódő rekreációsterületkia|akításáva|,
aho|vigalmi rész,kulturá|is
kínálat,
kézműipari
bemutatók,
műhe|yek
stb.kirándulási
cé|_
pontjalehetaz ÜdÜ|őknek'
Ugyancsak igen jelentős turisztikaieIképze|és,,Cikola-Nemzetek
VoIgye,'
projekt,me|yországosje|entőségűvé
is nőhet.
tsszegezve. A fej|esztéscé|ja,a fogla|koztatottság
megszervezésea
vá||alkozóiés befektetőitőke cé|irányú
fe|haszná|ásáva|.
A te|epÜ|és
a|apveto
érdekeo|yanújgazdaságiterÜ|etek
kije|o|ése,
me|ykedvezőfe|téte|eket
biztosít
a befektetnikívánókszámára'A kistérségen
be|Ü|Pusztaszabo|csszerepenÖ.
vekedhet.

2.3.TELEPÜLÉs
rÖnrÉNETÉNEK
RÖuD ÖsszeroGLALÁsA
(|dézet,,Magyarország
FejérMegyeÉvkönyvei
G. 1997)

Terjede|mesés |apossÜl|yedékterÜ|et
kozéppontjában
fekszik 1.10m tszf-imagasságban.TerÜlete5166 ha, központibelterÜ|ete342
ha. EzenkívÜ|
nagyszámu
kÜ|terü|eti
(Alsóbesnyó,Békemajor,Fe|sociko|a-puszta,
|akotthelye
Harmatos*
puszta,Szabolcs-puszta'Gyorgy major,Jónás tanya,Sze|es tanya' Füredi tanya,Vasútiőrházak)is van.A sÜl|yedékterÜ|et
a pannóniaitáblás fe|színrogos
fe|darabo|ásáva|
egyidejű|eg
alaku|tki a kozép-ésújp|eisztocén
fo|yamán'SÜ|y|yedéseészakke|eti-északnyugati
irányúvetődésmenténtortént,me|ynektengelye |váncsa-Pusztaszabolcs-Szabadegyháza-Sárosd
vona|ábanhúzódik.A lapos sü||yedékterÜ|et
35-40m vastagpleisztocén
fo|yóvízirétegsor(homok,kavicsos homok,agyag,homokosagyag,átmosott|öszös uledékek)
töltik ki. A vastag, vá|tozatosfolyóvíziÜ|edéksor
a sÜ|lyedésfokozatosságáró|,valaminta
sÜ|lyedés
és a fe|to|tődés
egyidejűségérő|
tanúskodik.
A Íelto|tődés
a jégkorszak
végén
volta |egnagyobb
méretű,
de méga holocénben
is tartott.Fe|színét
átmosott |oszéshomokoslosz borítja.
gyengere|iefener.
A kozséghatáráttago|at|an,
giájú(átlagosreliefenergiája
8 m/m2)felto|tott
síkságjellemzi,me|ynekát|agos
tszf-imagassága1,l3m'
Pusztaszabolcsés tágabb érte|emben
vett kornyékea Mezofo|dhatározottan
száraz terÜleteikozétartozik,ahol az éviát|agoscsapadékösszeg500-550m
kozottvá|takozik.
A szűkoscsapadékkal
ésa magasnyári hőmérséklette|
fiúlius
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kozéphómérsék|ete
21-21,5oc) osszefÜggésében
a kozség terü|etét
gyakori
aszá|yosnyáriidőjárásésje|entősévivízhiány
(125mm)je||emzi.
A fe|to|tott
síkság ta|ajvlzbengazdag.A|talábanseké|ymé|ységű
(4-6 m), egységesta|ajvízje||emző'ami a mezőgazdá|kodást
szintkia|aku|ása
kedvezőenbefo|yáso|ja"
Fe|színivízfo|yásai
azonbankivéte|
né|kü|
mindidőszakosak.Az átmosott|ÖszÖn
és
homokos lÖszon kivá|ó minőségűta|ajokképződtek(alfi|di mész|epedékes
csernozjom,réticsernozjom),melyek a kozségmezőgazdaságiter:me|ésének
lega|apvetőbb
tényezői.A szántók mintegy90 %-átsok novénnye|
kedvezóen
hasznosítható
kitűnőésjó termékenységi1
talajokjellemzik.
Fo|yó-ésá||óvizeiről
egy 1935'évi|eírásban
ezeketo|vashatjuk:
A kozséghatárában foIyóvíznincsen.A||óvizei:a Fe|sőcikolaitó, a Szabolcsi-tó,és a
Gyorgymajori-tó.
A Fe|sőciko|ai
tó a kozségdélirészénterÜ|etel, özv. l.{irsch
Alfrdéné
birtokán.
Terü|ete63 hold100 n'-o|.Ez forrásbó|táp|álódikés|eíolyása
nincsen.Szabo|csi-tóa kozségtől1 km távolságranyugatra,Fou|d-Springer
Mária birtokánvolt.Teru|ete1 ho|d8O0n.-o|.Csapadék
éstalajvízbő|
táp|á|ódik.
A
Gyorgymajori-tó
a Szabo|csitótőszomszédságában
vo|t'TerÜlete2 ho|d600 n'ol' Forrásbóltáp|álódik.
Történetimú|t
Jelentőste|epulésrő|
a kozségterÜletén
előszora kozépsőbronzkorbó|,
a vatyai
műve|ődésidőszakábó|tudunk.LegfontosabbFe|sőciko|ána ha|astavaknál,
a
haszná|ati
,,Sziget''nevű részenmegfigye|turnatemetőgazdag me||ék|etekkel,
tángyakkal,
edényekke|,
díszített
bronzviseletitárgyakka|,
bronztőrrel.Ugyanitta
Komló-dombés a Taligás-dombrómai koracsászárkori
te|epülés
he|ye.A lakosság kelta eredetű,erre vallanakugyancsaka Fe|söcikolánfeltártemlékek'a
bennszÜlottek
Kr.u. ||' századból vali ha|omsírjai.
Pusztaszabo|csról
va|ó egy
romaifotisztá|talkészíttetett
sírem|ék
kőfe|irata.
A római lovaga katonaihe|yőrségparancsnokavo|ta koze|iAdonyban(Vetus,Salina),ahova innenközvet|enÜ|útvezetett,a sírem|éket
fe|eségének
készíttette,
akita batavusokfo|djérö|,
az
a|sógermániai
(a mai hol|andiai
Noviomagusbó|
Nijmegen)
hozottmagáva|,amikor alaku|atátide he|yezték.
|e|eteka magyarhonfogla|ást
Szórványosrégészeti
kovetoX-Xl" századimegte|epÜ|ésrő|
va|lanak'
Besnyőné|
említettÜk
a Kr' u. 217-bö| származorómai,Mithrasnakszente|tfoga(|imes)mogotta kornyéda|mio|tárkovet'
A rómaitartományés biroda|omhatár
ken tobbkoem|ékrő|
tudunk.
A kozségneve 1302-bentűnikfe|.A megkÜlonböztető
szerepűPusztae|őtagaz
országoshelységnév-rendezés
során kerÜ|ta he|ység
nevébe'A Szabo|cshelységnéva tisztázatlanetimológiájú
magyarSzabo|csszemé|ynévbol
ke|etkezett.
E nevetvise|teÁrpád fejedelemegyik rokonais. A kozségneve 1898-ban|ett
Pusztaszabo|cs.
Meg ke||mondani,hogya Pusztaelótag igen szerencsétlen
vá|asztásvo|ta torvényhozás
részéro|.
A kozségivezetőségis tiltakozott
a Puszta
e|otagmiatt,és sokáig a Szabo|csnevethaszná|ta.1926.augusztus31-énkozségi kozgyű|ésen
a képvise|o-testÜ|et
kértea Pusztaszabo|csközségnevet
Ujszabolcsnévrevá|toztatni.
A kozségihatározatot
a megyeitorvényhatósági
bizottságelfogadtaés párto|óvé|eményezéssel
kÜ|dtemeg a be|Ügyminiszternek.
A miniszierazonbana javas|athoz
nemjárulthozzá,azza|érve|t,
hogya kozség

o

már az e|mú|t
évszázadbanis a Pusztaszabo|csnevetvise|te.Az Árpádok korábban Pusztaszabo|csAdonyhoz tartozottés kirá|yi ménesbirtokvolt. A
Szabo|cspusztának
Zabos,Ciko|a-pusztának
Csikósa|javo|ta neve' 1302-bena
székesfehérvárikápta|an és a dudari Csák testvérek megosztozkodtak
Zabvoson.KésőbbZsigmondkirá|yBorbá|akirálynénak
adományoztaaz egész
birtokot,melyet 1424-benoklevé|be
is fog|a|tak,
de hamarosanMátyás király
ideig|enesen
Szako|yiPétertemesiispánnakadta,majdMagyar Ba|ázsnak,a
felsőrészekkapitányának,
va|amintoccsének,Kelemennekadományozta.
MagyarBa|ázsegyet|en
|eánya,Benginaoroko|te.
MagyarBengináva|
a birtoka Kinizsi - majd a Horváthcsa|ádraszá||t.1650-bena Zichy csa|ádélett.A torÖk
után a pusztákaZichy csa|ádémaradtak.
A XVll' század másodikharmadábanSzabo|csfa|uban80 házban |aktakszerb
parasztok.Ez a népesfa|ua torokésa magyarfoldesúrnak
egyarántadózott:a
a parasztokévente1 forintot,mintorokfo|desúr
Budán lakott,akinekházanként
a tizedet,és Szent Gyorgyden bárány Vagyjuh után 1 dénárt,a terményekbő|
nap táján (ápri|is24.) két'báránytadtak.A magyarfÓldesurat,(Zichylstván)ke13 tallértfizetteka
resztényfÓ|desúrnak
nevezték,akinek Összesenévenként
szerb jobbágyok.A magyarfo|desúrnak
fizetettadó - cseké|yosszege miattszinte csak je|képesszolgáltatásnak
tekinthető.Zichy |stvána birtokbólbeszedettadóból megá|lapíthatta,
hatalmáta szerb parasztokelismerik.
hogyfo|desúri
A torokalatte|pusztu|t,
sokáigpusztaság,de a XV||.század első harmadavégén
te|epeseketkapott.lgy a XVll. század másodikharmadábanvirágzőrác falu,80
a Zichíeknekfizettek
házban szerb parasztokéltek,akik a torok foldesúrnak
Kutas
|stvánés Ferenczi
adót. 1699-benMiskey János bére|te,
majd 1702-tő|
Gyorgy a bér|ő,akik 1719-igvoltak Szabo|cson'1719 őszétő|a Zenneg' a
Mik|esicscsa|ádokzálogbanbírták,mintegy40 évenát. ok bér|ika Lórévés
Adony kozottátke|ohelyetis. A házi gazdá|kodást177a-tő||ehetnyomonkÖvetni,
ezt a részét.
amikorZichy lstvánésJános Adonybó|irányították
az urada|omnak
virágzott.Az urada|miépÜ|etek
Szabo|csekkoris puszta'aho|a birkatenyésztés
me|lettmégkétkÜ|onmajoris |étezett:
az egyikTóth lstváné,a másik Mészo|y
lstvánévo|t.1785-ben133fő é|ta szabo|csipusztán,kÜ|onbözőmajorokban.
gyarapodásanemszámottevő,hisz csak a nagybirtokÜzemmenetéA népesség
hez szukségesmunkaerőttartottákitt' 1836-ban173 a |akosság száma' Az
me|ynekfenntar1B40-esévekbenSzabo|cspusztán
uradalmiisko|aműkodott,
|évőmajorokcse|édtója a fo|desúr.
iskolábajártaka kornyéken
Szabo|cspusztai
gyermekeiis.
a szabo|csipusztákat.Ekkor azon*
Kozségiszervezetbe1845 után szervezték
ban rnégcsak adókozségvolt.1899-igkiskozségistátuszavo|t,s ez évben|ett
kozség.
nincs,tipikusurada|mi
nagykozség.
A telepü|ésnek
azonbanbelterü|ete
a vasútá|lomás
Fe|sőciko|án
vo|t,és 1916.banSzabolcs-pusztán,
A kozségháza
me||ettépítették
fe| a községházát.1924-benmegkaptaPusztaszabo|csa va|óságos po|itikaistátuszt,ésekkor Ciko|aés Csongrádis ebbe a kozségiSzervea
zetbetartozott.A kozségterÜ|etén
háromurada|omműkodika XX. sz. e|ején:
szabo|csi,a cikolaiés a csongrádi.Je|entősgazdaságibázist képezetta vasúti
csomópont.

Szabo|cspuszta
Fou|d-Springer
bécsibankárkezérekerÜlt.Fe|sőcikolát
pediga
Hirschcsa|ádvettemeg'A tőkésurada|mak
fej|esztésével
egyÜttjárt a |akosJág
számánakmegIehetosen
gyorsemeIkedése.
1919.márciuskozepén|étrejott
szocia|istamezőgazdaságinagyÜzemekben
a
vo|tcse|édség
konvenciójaa kÖvetkező
vo|t:24 mázsagabona,12 mázsaszéna,
8 mázsafa, 2 ho|dházté4i
fÓld,kéttehénésháromsertéstartás.
A falufej|ődése1920 után a fildreformrea|izá|ásáva|
párhuzamosan
fo|yt.A vagyonváltságsorán koze|600 házhe|yetés2 ezerkat.ho|dná|tÖbbfoldetosztottak ki' A tagosítástnem hajtottákvégre.A vasutasság1918 utánjelentŐsvo|t.
lde teIepítették
a horvátországi
magyarvasutasokat.
Határ:191O-ben10730kh' (szántő: 8237, |ege|o:
940,rét:278,erdő.'1o7),1930ban8059kh, 1980-ban
5167ha.
Közigazgatás:1899 nk. 1924-iga politikaikozségetmajorok,pusztáka|kották:
Szabo|cs,Csongrád,Cziko|a(urada|mi
alkozpontok)
ésa vasútite|ep.1924-tő|
a
fejlődésta foldreform
eredményei
segítik:
600 házhe|y,2 ezerkh, fo|djuttatása'
A kozségháza
1916-ban
épÜ|t.
1935-ben18 utca,3 puszta'9 majora|kotta
a
kozséget'
1960otk.1990nk'
Birtokviszonyok:
1900:Fou|d-Springer,
Hirschcsa|ád,reformátusegyház, 19491951kozott10 tsz, ,1951-ben
tsz kozség,,1961:
Mező lmreMGTSZ.6656kh.
Mezogazdaság:A |akosságkizárólagmezőgazdaságbó|
él 1951-ig(uradalmi
konvenciósok)1960:a |akosságfog|a|koztatottsági
je|legeszerinta k-t az urbánus kategiriábasoro|ták.
|par;19 oÁ,mezőgazdaság34 o/o,
egyéb47 o/o,
1990-benaz iparban957 (fővárosés Dunaújváros),
a mezógazdaságban528fő
dolgozik.
Kereskedelem:
1920:HangyaSzövetkezet,1930-tó|hetivásáraivannak,1945.'
Fo|dm.Szov' 1960:kiskereskede|mi
bo|t16, vendéglátóhely
11, 1ggo-ben:
bo|t
5,1,vendéglátóhe|y
9'
lskola:Szabolcsonés Cziko|án1840-tő|uradalmiiskola'1918-1924'horvátországie|emiiskolatanf",majdMÁV társulatiiskola.Épü|ete
1926-tó|
van' 1g47.Íő|
az isko|ákkozségifenntartással
műkodnek'Kozpontiá|ta|ános
isko|a1995-tő|.
Ku|turális
viszonyok 1927' népkonyvtár.
EgyesÜ|et.,
1925:Kaszinó. 1926:LovészEgy|et,1945.MunkásKu|túr
Szovetség'
1953:Ku|túrotthon.
EgészségÜgy:
192Belottaz adonyikororvosikorhoztartozik,ezutánkozségiorvos,1940-tőlvédőnő,1990-ben
háromorvosikorzetevan.
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Műem|ék:
1941.rk' temp|om.
(Hirschcsa|ád)
Fe|sőciko|ai
kastély
Egyházkozség
1925-bena|aku|t.
1928-banegy MÁV barakkbankápo|nátrendeztekbe' He|yikáp|ánság1929-bena|aku|t.
A temp|om1936-1942között épÜ|t
fe|,ésoná||ó|e|készség
p|ébániát
|ett.A
1949-benszervezték.
Az adonyijárásifőszo|gabíró
utasítást
adotta pusztaszabo|csi
főjegyzőnek,ha a
szovjetcsapatoka kozségetmegkÖze|ítik,
sot ha azt már lőni kezdik,akkora hivata|osiratokka|
egyÜtte| ke|lhagyniaa kozséget.
Ez 1944.december2-án történt.
A kozségkozvet|enkozelébenádáz harcok dú|tak.A kozségkétízbencseré|t
gazdát.A németek,1945.
január27-28-ánPusztaszabolcs
irányábatorteke|ore
Perkátafelol'Az útonaz 1. németpáncéloshadosztály73. páncélostüzérezred
vonu|tát, me|yetszovjetrepÜ|őtámadás
tobbízbenmegzavart.A repÜ|őkje|entős
veszteséget
okoztaka németeknek
a Pusztaszabo|cs
felévezetoúton.
Február20. utána szovjetcsapatokvédelmét
ezen a vidékenis kiépítették,
mive|
német támadásra számítottak'A ToIbuchin marsalI vezette frontszakasz
Pusztaszabo|cs-Sárosd
vona|árakirende|t18. szovjetharckocsihadtestetmegerősítették
a 206. roham|ovegdandárral.
Február27-éna szovjet27. hadsereg
egységeia védelemmásodik |épcsőjét
alkották,de a kiszeme|treteszállások
- Kisve|ence,
_ is
megszá||ását
TÜkrosmajor,
Fe|sőcikola,
Kisperkátavona|ában
fe|adatu|
kapták.Március 14-15-én
a németl|.SS páncé|oshadtestegymásután
indította
a rohamokat,hogy Pusztaszabolcsot
birtokbavegyék.A szovjetvéde|men azonbana rohamoksorra megtortek.
A németeknek
nem sikerülta fontos
vasútigócpontotbirtokukbavenni.Március19-éna szovjet27. hadserege|őrevetettosztagaiGárdonyirányábaindítottak
támadást,és e| is jutottaka kozség
déliszé|éig,
mikozbene|foglaltákBe|sőhajdu-tanyát,
Tutyimajort,
TÜkrospusztát'
rádpusztát,
Csong
Tivadartanyát,
KÜ|sőpÜspoki-majort
ésHenrikmajort'
A kozségben1945utángyorsfejlődésindu|tmeg.Ennek a|apjáta fÓ|dreformma|
teremtették
meg.1945-1952kozott190családiház épü|t.
Torténelmi
he|yekCiko|a,Szabo|cs
Kü|terÜletek: Alsóbesnyő, Békemajor, Ludovikamajor, FeIsőcikola,
Harmatospuszta,SzaboIcspuszta,Foreditanya' Gyorgymajor,Jónástanya,
Sze lestanya,Vasúti-őrházak.
Szociológiaijellemzők
A kozségterÜ|ete5167 ha. Lakónépessége
6154 fó. Lakásá|lománya
2102'
E|ektromos
gázza|e||átott
áramma|2102,vezetékes
háztartásokszáma 1433.A
kozÜzemivízhá|őzathossza 48 km, bekapcso|t
|akásokszáma 1222,A kozcsatorna-hálózat
hossza1.5km.
ovodai |étszám
314 fő, á|ta|ános
isko|aitanuló542'Íő.lskolaiosztályterem
28,
pedagógus|étszám
(az óvodai ésiskolaiegyÜtt)53 fő. Korzetiorvos3, fogászati
gyermek70, ha|áleset71. A
rende|ő1, gyógyszertár1, 1995-bené|veszÜ|etett

kozségikonyvtárá||ománya10 ezer kotet.Kiskereskede|mi
bo|tokszáma 19, ebbő|éle|miszerüz|et
3, vendéglátóhe|y
5.
Az infrastruktúra
a kozségbene|készÜ|t,
i||.a csatornázássa|befejezőbenVan'
Vezetékesivóvízze|,gázza|, rende|kezika |akosság,az 1992-benmegkezdett
szennyvízcsatorna-há|ózatbó|
17 km kész,az a|acsonyíekvésű
te|epÜ|ésen
a fe|gyÜlem'|ett
belvizeka házakat veszé|yeztetik.
Évente160 ezer m3 ivóvizetfogyaszt a lakosság,a szennyvízis ugyanennyi.E|készÜ|t
a csapadéke|vezeto
árokrendszernagyobbrésze'ezt feltét|enÜ|
be kell fejezni.Az általánosisko|át
hat tanteremme|
bővítették,
fe|épÜ|t
egy óvoda is (40 mi|lióforintotfizetettérteaz
onkormányzaÍ).

2'4.MEGlÉvŐTELEPÜLÉsszERKEzET
A kozségkÜlterÜ|ete:
4825 HA
be|terÜ|ete:
342 HA

A telepÜlés
szerkezetrevonatkozóane|mondható,
hogy rendezett,derékszogű
utca elrendezésse|
megfele|őszabá|yozásiszé|ességge|,
egységeste|ekkiosztássa|.A te|epÜ|és
fó prob|émáját
tu|ajdonképpen
az okozza,hogy a vasúta
te|epÜ|ést
szintekettéosztja.
Továbbiszerkezetie|emaz Adonyi,és a Ve|encei
út'melyte|epÜ|éseket
osszekotoút,ésegybena te|epÜ|és
fő utcája.Az útvasútikereszteződése
rendkívÜ|
kedvezőt|en"
Az 1993-astervbena vasútikereszteződésszabá|yossátéte|eérdekében
drasztikus,jelentosszanálássaljáró új
javaso|taz osszekotoútrészére,
nyomvona|at
azt kÜ|onszintű
csomópontként
javaso|juk.Ezt nem tartjuka terv táv|atábanmegva|ósíthatónak.
'TervÜnkkésőbbiekben|eírtfej|esztésekke|
javaso|,
osszhangbanújte|epülési
me|lékutat
melyaz átmenőforgalmategyrésztlerövidíti,másrésztkedvezőenvezeti.A tejól korÜlhatárolható
lepÜ|ésen
rendezetttelepü|éskÖzpont
nem ta|á|ható'A kozpontirészaz Adonyiút,ésa Ve|enceiútmenténalaku|tki. A te|epü|éskozpont
továbbfej|esztése
a vasútkornyékén
még beépítetlen
terÜ|etenbiztosítható'
Gazdaságiterü|etek
a telepÜlés
nyugatioldalán,va|aminta vasútmentidéliterÜletenta|á|hatókA tVlAVjavítócsarnok
e|adásávalújuzem kia|akítása
várható.
A területeka HES7.alapján szabá|yozottak.
A rnezógazdaságimajorokgazdasági területnekminősÜlnek,azoka HESZ-benfogla|tak
szerintszabá|yozottak.

2.5.A TELEPÜLÉsrŐgB ADATAI
A te|epÜlés
terÜ|ete:
5,l67HA.
(A hiányzó adatokata szerkezetitervbenaz Önok á|ta|is szolgá|tatható
adatok
a|apjánrogzítjuk')

2.51.ruÉpessÉG
MUNKAERŐ

A kozségnépesség
számánakaIaku|ása:
Ev
1870
1910
1949
Fő
979
1530
3816
Év
rc7a
1980
1990
Fő
5865
5916
5988
Fog|a|koztatottság

1990

1960
5184
2ooo
6065

2oo2
2000

*
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Aktívkeresőkszáma
|naktív
keresokszáma
E|tartottak
száma
Vándor|ásikÜlonbozet2000-ben
104
Községbenfoglalkoztatottak
száma.'
E|járók:
Bejárók:

2848 fő
991 fő
2097 ta

jovedelempót|ó
Regisztráltmunkané|kÜ|iek
támogatásbanrészesÜlőkszáma:
vu.

gondozott:19 fő
|dosekk|ubjában

je|entősvasúticsomópontfej|ődését
Pusztaszabo|cs
is nagybanennekkoszonheti'A vasútegyik |egnagyobb
fog|a|koztati
vo|t.SzÜkséges,hogy a je|en|egi
gazdaságiterÜletekmel|ettújfogla|koztatő
meg|évőésfej|eszthető
megje|enése, kis- éskozépvá|la|kozások
formájában.
2.52.Ü oÜ lÉs, lDEGENFoRGALoM
Je|en|eg
a te|epÜ|ésen
ÜdÜ|őovezetnemta|á|ható.
|degenforgalmi
szempontbóI
a Cikolai tó és környékenagy |ehetőségeket
rejtmagában,ennek fej|esztését
szo|gá|hatja
A Ve|enceitó ko,,CikolaNemzetekVö|gye,,projektmegvalósítása.
ze|ségeamennyiben
a te|epü|és
vonzó speciá|isszabadidóstevékenységeket
tud biztosítani,
úgyidegenforga|mi
szempontbó|
is vonzóvátehetőa település.
2.53.LAKÁSELlÁrÁs
je||emző
jobbészínvona|ú
A telepÜ|és
egészére
az átlagosná|
|akáse||átás,
me|y
a |akásál|omány
korábó|is kovetkezik"
tssz. |akásszám 1919
épÜ|t 12
épÜlt:

1920-1944
309

1970-1979
443

1948-1959
572

1980-1989
300

,l96o-.t969
325

1990-2001
175

Lakásá||omány
2000-ben2106,épített
|akás3.
pusztántalá|hatómintegy12
JelentősebbkulterÜ|eti
|akotthely Fe|ső-Ciko|a
|akoházza|"

2.54'xozl nrÉzMÉNYELLÁTÁS

FelsofokÚe||átásSzékesfehérváron,
ésDunaújvárosban,
középfokú
e||átásDunaújvárosban,
alsófokÚe||átása kozségben
onál|óanmegoIdandó'

Jelen|egii ntézmény
ellátottság
Iqazgatásiintézménvek
PoIgármesteri
Hivata|
megfeIe|ő.
Községirendőrőrsmegfele|ő.
TűzoItóság

xÍ
It

|étesítménvek
9ktatás,kuIturá|is
ovoda férohe|y"
250,óvónő:21,óvódás gyermek270'
Á|ta|ános
iskola:tanterem
28, pedagógué'38,
tanu|ó34B,8' osztá|yos49, nap:
kozis56.
Kozépiskola
Kozépiskolai
kollégium
Kultúrház
Könyvtár:14000egység
KábeItelevízió
He|ytorténeti
múzeum
Testnevelési
|étes
ítmények
Pénzügyiintézmények
Posta:megfeIe|ő'
Kiskereskedelmi
uz|et64, ebbó|élelmiszer
16.
EoészséoÜov:
orvosirende|ő1
Háziorvosésházi gyermekorvos
3.
Egvébel|átás:
Vasútá||omás
van
tsenzinkut
nincs.
gondozott
|dŐsekk|ubjában
19 fő.
Műkodová||alkozások
száma299.
KFT 20, szovetkezet3' BT 43, egyénivá|la|koző228,

2.55.xoznnÚELLÁTÁS

A telepÜ|és
te|jescsatornázás kivéte|ével
teljes kozművesítéssel
e||átott.A
csatornamegépítéséig
a szennyvizetzártszennyvíztározóban
ke||elhe|yezni.
A
kozművekkelkapcso|atosrész|etesebb
munkarésza te|epÜ|ésszerkezeti
tervben kerÜl fe|do|gozásra a fejlesztési koncepcióban jóváhagyott
terÜletfeI
haszná|ásfigyeIembevéte|ével.
KözÜzemiszennyvízhá|ózat
hossza11,6km.
Bekotott|akásszám:584.

2.6" TELEPÜLÉsszERKEzET,TERÜLETFELHASZNÁLÁsIKoN.
cEPcló
2.61,TELE
PÜL Ésszenx EZET FEJL EszTÉs|JAVASLAToK
Az e|őbbiekben
fe|vázo|t
adottságok,
va|amint
a rész|etezett
kistérségi
e|képze|ések,
a te|epÜlésben
érdekeltekke|
torténő
egyeztetések
alapjána javasIatok
a|ábbiakban
fogIaIhatók
ossze'

A koncepció3 kÜlterÜ|eti,
és kétbe|terÜ|eti
tervlapottarta|maz.
A koncepciónak
jobb
nem kote|ezőe|emea ra1zidokumentáció,a
áttekinthetóség
érdekében
készítettÜk
e| a rajzi munkarészeket.
Az a|ternatívák
külonbozőszemszÖgbő|
kozelítik
meg aZ esetlegesmego|dásokat.
Ezekbő|az ot|etekbő|
ke|lkiválasztani a telepÜlésen
érdeke|tekke|
a |egmegfe|e|őbbeket,
me|yeket
a telepÜ|és
Szerkezetitervbenfe|dolgozunk.
hogy a telepü|ésszerkezeti
tervbenfe|Je|eznénk,
do|gozottterÜletfelhasználások
nem kote|ezőekcsupán lehetŐmegva|ósítása
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ségek. Amennyiben viszont nem je|enik meg a szerkezeti tervben a
terÜletfe|haszná|ás
vá|tozása,akkorcsak a szerkezetitervmódosításávalIehetséges,ami ido- és pénzigényes.
Megjegyzendő'hogy a je|enlegimezőgazdasági terÜ|et,
lakó, vagy gazdaságicé|ú
fe|haszná|áskor
fe|értéke|odhet.
A telekspeku|ációe|kerü|ése
érdekében
éppenezérIjavaso|unk
több terÜ|etet
kijelo|ni
újbeépítésre'
Mindenvá|tozatban
álta|ánosszabá|yként
betartottuk,
hogya beépítheto
Új |aki
és gazdasági,va|amintkÜlon|eges
terü|eteketa meg|évőbelterÜ|eti
határhoz
kapcso|ódva
alakítottuk
ki.
Alta|ánosmegá|lapítás
mindegyika|ternatívára
vonatkoztatva,
hogy a már beépített
és beál|tterületekszerkezetén
vá|toztatninem kívánunk.A te|epÜléskÖzpontrészletesszabályozásiterÜ|etét
tervÜnkfe|tÜnteti.
A beál|tterÜ|eteken
az onkormányzat
fe|adataa szervesfej|ődésbiztosításaa
javítása.
meglévő
telepÜ|éskép
megórzése,
bemutatásaelemzése:
Allernatívák
Be|terÜ|et,
éshozzá kapcso|ódóbeépítheto
kÜlterÜ|etek.
l. A|ternatíva
Az a|ternatíva
tu|ajdonképpen
a jóváhagyotthelyi építési
szabá|yzate|emeit
Iarta|mazza,
kibovítvea Pusztaszabo|cs
felévezeto útmenténkia|akítandó
új
lakóterÜlettel,
meIynekvázlatáta képvise|o-testÜletnek
is e|küldtÜk'
A telepÜléskozpont
VegyesterÜ]etének
határánvá|toztatni
nem kívánunk.
Uj, a gazdaságiterü|etek
a HESZ |. számúmellék|etében
fe|tÜntetett
igen je|entősmértéku
terü|etek,
a te|epÜ|és
ke|etio|dalán'a vasútmindkét
olda|án,
A terÜ|eten
ÜdÜ|őterÜletnincs,tervezvekÜ|onleges
területa temető,me|ybővíthető.
A terÜ|etfe|haszná|ás
rovid indoklása:a HÉSz-oenkijelo|tigen szűkos |akásje|ö|ki, ezt mindminóségi,
bővítési
terÜ|eteket
vá|tozatossági,
mindmennyiségi
szempontbó|bővítenijavasoljuk'A Ve|encefe|éé
ha|adóútmentibővítésa je|en|egitelepu|ésszerkezetet
logikusanjó| Ütemezhetöenkapcso|jaa jelen|egi
szerkezethez.
A |egfontosabb
e|emek,mintaz oktatási,igazgatási,kozlekedési
jól e|érhetők
gya|ogosan
is' A te|epÜlés
ke|etiolda|áta Zrinyiutcabeépítése
mipatakon
javasoltuk
att a
túlranem
lakóterÜ|et
kia|akítására,
mivelaz óvoda,iskola rovidmegkozelíthetősége
csak á|dozatokárán biztosítható.
A Ve|encefe|é
vezető útazértis szimpatikusnak
|átszik,mive|az előbbiekbenVe|ence,Agárd
fej|esztése
kapcsánannakkoze|sége
folytánrészbenlakó-ÜdÜlőfunkcióvonzo
is lehet.
Kialakítható
úiterÜ|etek:
1. Uj lakóterÜ|etek
át|ag1000m2te|ekterü|ette|
számo|va.
1'1.TerÜ|etek
Adonyiúttó|
dé|re
1 0 6d b
1.2.TerÜ|etek
Adonyiúttólke|etre
15 db
1.3.Velencefe|évezetőút
l. Ütem
210 db
l|"Ütem
2í0 db.
2. GazdaságiterÜ|etek:
2.1.VasÚttólészakra
147HA
2.2.Vasuttól
dé|ra|.tom
42 HA
l l .tom
30 HA

,tJ

gazdaságiterÜ|et
2.3.Meg|évo
me||ett
be|terÜ|et
me|lett
északra:
6,5 HA'
Il.A|ternatíva:
|-ényegét
tekintveaz onkormányzat2o1'2ao3
KT határozaláttÜntetife|,a be|terÜ|ethezkozvet|encsat|akozórészeken,M= 1:4000térképen,
míge határozat
továbbiterÜ|eti
ábrázo|ásanagyobb|éptékben
a kÜlterÜ|et
terü|etfelhaszná|ási
koncepcióban
|átható(M=1:20.000)
A l|.a|ternatíva
a |akiterÜletek
vonatkozásában
abbantérel az e|őzőtől,hogya
be|terÜ|eti
határvona|to|
ke|etreis jeIentosIakóterÜ|eti
fejlesztést
irányoze|,az
iparterÜ|etet
a vasúttó|
leszakadvaa te|epÜ|és
dé|ke|eti
részénkívánjakia|akítani. A nyugatimeg|évőgazdaságiterÜ|et
fej|esztéséve|
nemfogla|kozik'
Tervünk
(M=1:4000)ahatározatbanfoglaltakat
feltünteti.
A Il.sz. alternatíva
továbbie|képze|ést
tarta|maz.A telepÜ|éskozpontba
készítendő
rész|etesszabá|yozási
terÜ|eten
belÜ|,annak szÜrkéve|
beje|o|t
részenspeciálisrekreációsidegenforga|mi,kereskede|mi,
javasolja,az e|őbbiekben
vendéglátóterÜletkia|akítását
már leírtindokoka|apján.E terÜ|et
lenneegybena te|epü|és
kozpontja,ku|turális intézményeinek
he|ye,mintp|d'ku|túrház,
kisméretű
zenepavi|on,
lnternet
kozpontstb"
E cé|e|érése
céljábóla terü|eten
ta|álhatóegyébként
rossz tájo|ási|abdarugó
pályát a mostaniterÜ|ettő|
pár méterreosszefÜggő,,nagykiterjedésű''
sportte
rÜletenjavaso|jukkia|akítani.
A teru|etfej|esztési
koncepcii igen je|entősszerkezetie|emeaz újGyűjtőút,me|ytehermentesítené
a te|epÜ|és
átkelő szakaszát, és biztosítanáegyben az újterÜ|etekfe|tárását.Kedvezot|ennek
íté|jÜk
mega teru|etdé|-ke|eti
részén
e|helyezendő
nagymennyiségű
|akóterÜ|etet,
mive|ez a kozpontiintézményektó|,
elsosorbanaz iskoláti|messzeesik.A kÜ|terÜleti|aponéppenezértenneka terÜletnek
alternatív
|akó,vagy gazdaságiterü|etelképze|ését
tüntettÜk
fe|'
Kia|akítható
úiterÜ|etek:
LakoterÜ|etekné|
csak az l" alternatívában
nemSzereplőterÜ|eteket
tÜntetjÜk
fe|:
l. Ú1taroterÜ|etek
1.1. Eszak-ke|eti
terü|et:173te|ek
,1.2.Dé|-ke|eti
terület.. 124 te|ek'
2. GazdaságiterÜ|et
2.1.Gazdasági,vagy|akóterÜlet.
2'2, GazdaságiterÜ|et
dé|-keleten:
26,5 HA
2'3' GazdaságiterÜ|et
nyugaton. ,,|3,2
|-lA.
l1l.AIternatíva:
A hármasa|ternatíva
|ényegében
abbantére|,hogyfe|tÜnteti
,,Cikola-Nemzetek
Vo|gye',,va|aminta szé|eromű
tervezettterü|etét.
A NemzetekVo|gye rovid
programja
a 4 sz' me||ékletben
ta|á|ható.
Az elképze|és
szimpatikus'
Ezen a|ternatíván
tÜntettÜk
mégfe| a vasútmindkéto|dalánkialakítható
|akóterÜlettó|
gazdaságiterÜ|etet.
erdősávva|e|vá|asztott
kereskede|mi,
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vasúttó|
északra
42 HA
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délre
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2.7.KozLEKEDÉs
l. Köz|ekedésivizsgá|at,jelen|egiállapot
Pusztaszabo|csnagykozség
Fejérmegyekeletirészén
fekszik.A telepÜ|és
kÖz|ekedésfoldrajzihe|yzetét
meghatározzaBudapest-Pécs
vasútvonal,
a telepÜ|ésen
talá|hati vasúticsomópont.Pusztaszabo|csszomszédoste|epÜ|ésekkel
való kapcso|ata
kiépített
kozvet|enkozútkapcsolatavan Ve|ence'Adony és Sárosd kozségge|,
közútone|érheto
Besnyő,Beloiannisz,lváncsa,Seregélyes.
VasútonelérhetőBudapest,
Sárbogárd,Pécs,Dunaújváros,
Börgönd, Székesfehérvár''.
Te|epülésközi kapcsolatok:
A te|epÜ|és
kozigazgaiásiterÜIetén
átha|adóországosutak;a 6205.;a 6207.
sz. ök. útés az 62112 sz. bekötőút. Az országoskozutakforga|maa 2002' éviOrszágos KozútiForga|omszám|á|ás
adataia|apján:
Osszes
forgalom

KisteSzemé|y. her- Autógépko. gépko. busz
csi
csi

Tehergépko.
csi

Motor- Ke- Lassú
kerék. rékpá járműpár
r
vek

j/nap

jlnap

jlnap

j/nap

jlnap

814

463

81

19

67

8

6207.
3203 3057
ök. út
62112.ut 9 8 0 851

2057

298

46

189

434

76

41

38

6205.
ök. ut

j/nap

E/nap

684

llnap

j/nap

30

16

63

521

30

38

325

28

Az országos kozutakfejlesztése
hosszútávon nem várhato"Az. utak várhatóforga|omfej|ődést
paraméterei
figye|embe
vévekije|enthetó,
hogy az utakkeresztmetszeti
(jellemzóen6,00 m burko|atszé|esség
és2x1 sáv) hosszútávon
megfe|e|oek.
A te|epÜ|és
kozigazgatásiterÜ|etét
érintia tervezettM6 autópá|yanyomvona|a.
A te|epÜ|és
kozigazgatási
terü|etekoze|ében
ha|adaz M6-osautópálya,me|yrőlaz
Adonyiúti,i|letvea Besnyobe|oianniszi
|eágazásró|
is igen kis távolságbó|(kb.5,O
km) a te|epÜ|és
megkoze|ítheto.
Ez, valaminta vasútje|en|éte
kedvező|eheta kis.
éskozépválla|atok,
beszá||ítói
részére.
javasIatai:
A teIepÜ|ésfej
Iesztésikoncepci
ó koz|ekedési
1' Ae.Adonyiút,Ve|enceiútvasútikeresztezódés
biztonságoskia|akítása
érdekében
egyeztetniszÜkséges'
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2. Belső úthálózat
szabályozása,va|amint
az e|őzőpontbanje|zettprob|éma
miattaz
javas|ata,mely esetlegesenaz uj iparterÜ|etekkel
újGyűjtő útkia|akításának
kapcsolatosteherforga|om
miattmegnovekedő.
Tömegközlekedés:
Pusztaszabo|csnagyközségrendelkezikvasúti összeköttetésseI' jelentős vasÚti
csomópont.A telepÜlésen
áthalada 40 Budapest- Pécs;a 42 Pusztaszabo|cs
_
_ Börgönd - Székesfehérvár
Dunaújváros Paks; illetvea 44 Pusztaszabo|cs
vasút.
je|entős
vonal.A személyszállítás
me||ett
teherÍorga|om
is terhe|ia telepÚlést.
A
koz|ekedés
vizsgá|atsorán megá||apítottuk,
hogya vasúticsomópontokszintbeliek,
kia|akításuk
kedvezőt|en(6207.sz. ök. út- vasútkeresztezése),
he|ybentorténóátépítésÜk
csakjelentősszaná|ássa|,
bontássa|
o|dhatómeg'
Autóbusz járatok:a járatoksűrűsége
ésmennyisége
kielégíti
a |akosságigényeit.
A
te|epÜ|ésrol
kozvetlenjárai indu|Székesfehérvár,
Dunaújváros,
Csákvár, Ve|ence
irányba.Autóbussza|e|érhető
tobbekkozottAdony,Agárd,Dinnyés,
Kápo|násnyék.
Lovasberény,
P ázmándkozség.
Községen belüli állapot:
A telepÜ|és
koz|ekedés-vizsgá|ata
során megál|apíthatjuk,
hogy a kia|akultúthá|ozat
_ 6,0 méter
kedvező"A meg|évőutak80 %-bankiépítettek'
A burko|at
szé|esség2,5
közott vá|tozik.
A lakóutcákkia|aku|t
szabá|yozásiszé|essége.nem
mindenesetbenfe|elmeg az
oTÉKelóírásainak,
aho|a kialaku|t
beépítés
Énetové
teszi 6,0- 8,o méterről
to'o ,|2,0méterre
ke||bővíteni'
A |akóterÜlet
fej|esztés
során nyitottújutcák á|talában12,0_16,0 m szabályozási
szé|ességuek,
a tervezettburko|at
szélesség
6'0 m.
A tervezettutcáka|apadatai:
. Gyűjtoút: -'
Tervezési
kategória:
B.V.c.
Tervezésisebesség:
v=50km/h
Forgalmisáv szélesség:
3,00m

.

Padkaszélesség:
0,50m
Lakó utcák:
Tervezésikategória:B.Vl'd'
Tervezésisebesség:
v:30 km/h
Forga|misáv szé|esség:
3,00 m (2,75m)
Padkaszélesség.
0,50m

AZ újépÜ|etekné|
és a meg|évoépü|etekrende|tetésvá|tozásáná|
a funkcióhoztar1'ozó parko|ó-és rakodásiterÜ|etet
sajátte|kenbe|Ü|ke|lmego|dani.
Pusztaszabolcsotérintőtömegközlekedés fej|esztésnem szÜkséges.
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2.8.TÁJ,xöRruYEzET,xÖnxvezervÉoELEM
Tájhasználatértékelése
Pusztaszabo|csigazgatásiterÜ|etén
a tájhasználatota mezőgazdaságiterme|és,azon belÜ|a szántófo|dinÖvénytermesztés
határozzameg.Az osszefüggő
mezőgazdaságiterü|eteket
néhányerdőfolt,a be|terü|ettő|
sugarasankiágazó
kozutak,du|őutak'vasútvonalak
szabda|jákfe|.A határ meghatározótájegysége Fe|sociko|a
ésa kornyezetében
|evőtórendszer"
A táj vá|tozatosságáta tórendszerme||ett,
a víáo|yásokatkísérőrétek,nádasok, IigetekosszefÜggorendszerebiztosítja:
- a KeserŰ-vö|gyipatakaz északkeleti
határrészt
sze|iát északnyugat-dé|ke|eti
irányban;
- a Sváb-volgyi
ároka be|terÜ|et
ke|etife|étő|
halada Ciko|aitavakirányában,
- a Dohányos-vo|gyi
patak a be|terü|et
nyugatifelérő|indulvaugyancsaka
Ciko|aitavakattáp|á|ja;
- a Ciko|ai-vízfo|yás
a tavaktó|nyugatrabontjameg a szántoterÜ|etek
egyhangúságát.
Tájképiszempontbó|kiemelendóa határban|evőfasorok,mezsgyékrendszere,
ami a táj vá|tozatossága
me||ett
a termófÓ|dvéde|mét
is szolgá|ja.
A mezogazdaságiterÜ|etdé|iharmadaés északnyugati
határrészeaz Agárdi
AgrárgazdaságiRt' kezelésében
van.A nagyuzembirtokkozpontja
Fe|sociko|án
van, aho| a hajdaninagybirtok-kozpont
terÜ|etén
sertéstelep,
kéttehenészet,
faipariÜzem műkodik.A kasté|y
ésparkja'.gazdátlan.,,
elhanyagolt.
A korÜlotte
|evo majorságiterÜ|eten|akásoktalá|hatók'A majorsághozkozvet|enÜ|
kapcsolidó Cikolaitirendszer 120 ha-osterÜlette|
a Cikolai Ha| Kft. keze|ésében
van.A Ciko|ai7 tóbó| á||ótórendszeraz Adony igazgatásiterÜletén
|evő Líviai
tórendszerrelfo|ytatódik,
aho|4 tó ta|á|ható.
A 11 tó osszterülete238 ha' A tavak környezetébena meredek|öszpartokonerdő, az enyhébblejtésűpartiterü|etekenrétek,|ege|okta|á|hatók.
A Cikolaitavak horgászati,a Líviaitavak
halászaticé|ú
hasznosításúak.
A PusztaszabolcsiMezőgazdaságiSzovetkezeta határkozépsoharmadátmÜve|i a belterÜ|ettő|
északraés nyugatra|evö szántóterÜleteket.
A szovetkezet
gazdaságikozpontjaa be|terÜ|et
nyugatihatárántalálható- gépá||omássa|,
fafe|dolgozo
Üzemmel,
tehenészeti
te|eppe|.
A tehenészeti
telepekkÖrnyezetében
az Üzemeka |egeltetés
biztosítására
nagy
kiterjedésű
lege|őkettartanakfenn.
A gyÜmo|cstermesztés
Pusztaszabo|cs
terÜ|etén
nemjelentős,azonbantöbb új
gyÜmolcsös bizonyítja,
telepítésu
hogy ez az agrárágazatfej|odőstádiumban
van.
Az erdosÚltség
arányajóva|az országosátlagalattvan,hiszena 150 ha erdő a
telepÜ|és
terÚ|etének
csupán3 o/o-a'.
Ez a jő termohe|yi
adottságokkal,
a mezőgazdaságiművelésre
kiválóana|kalmasdomborzati
viszonyokka|
magyarázható' A tobbtagban|evőerdőkrészben
a Cikolaitavakkorülkoncentrá|ódnak,
de
a belterÜ|eten
és annakkozvetlenkornyezetében
is tobberdota|á|ható,
ami a
telepulés
zoIdfe|Ü|eti
rendszere
szempontjábó|
is nagyonfontos.

A környezeti á||apotértéke|ése
Leveoovédelem
A |evegővédelmeszempontjábó|
a telepÜlés
kedvezőhe|yzetben
Van, mive|
sem be|terÜ|etén,
sem tágabbkornyezetében
nem találhatóo|yanipari|étesít.
ménye,ame|ya |evegőminoségét
kedvezőtlenÜl
befolyáso|hatná'
Csupán az
á||attartó
te|epekbűzhatásaokozhatlakóterÜleten
prob|émát"
Mivel a te|epÜ|és
terÜ|etén
a gázhá|őzatkiépített,
ígya té|ifűtésiszezon kommuná|iseredetűlevegoszennyezése
nemszámottevó.
A kozútieredetű|evegoszennyezés
az országoskÖzutakbe|terÜleti
szakaszainak menténéreztetik
hatásukat(Ve|enceiút,Adonyiút).Ezeknekaz utcáknaka
forga|maazonbannem o|yannagyságrendű,
ami az utak mentilakóterÜ|eteken
az é|etminóséget
veszé|yeztetné.
A |evegőszennyezés
szempontjábólkiemelendőa be|terÜ|eti
utak nagy részének burkolathiánya'
|gya ktzlekedésbő|
származőpor rontjaa |evegőminősé.
gét.A mezőgazdaságieredetűporszennyezést
a kü|terÜ|eti
mezsgyék,
fasorok
rnérsékIik.
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Zatvédeiem
Zajvédelmi
szempontbó|a vasútieredetűza1és a kgzútieredetűzaj je|enthei
problémát,
mivela te|epÜlés
terÜletén
|akóterü|etet
érintőÜzemieredetűzajterhe|ésnem tapasztalható'A vasútieredetűza1a lV|agyar
utca és Sportutca |akóépÜleteit
éri.
A kozútiköz|ekedésbő|származo za1az országoskozutakon|evő kisebb mértékűátmenőforga|ommiattnemokozjelentőskornyezetvéde|mi
prob|émát
VízvédeIem
A fe|színalattivizek védelmeszempontjábólkedvezó' hogy a csaiornahá|őzat
kiépített.
így talaj és a 4-6 m mé|ységben
|evó talajvízszennyezésenem
számottevő.A" szennyvíztisztító
telepa te|epülés
belterÜ|etétő|
1 km-reke|etre
ta|á|hato.
A DRV által üzemeltetett
biológiairendszerűeleveniszaposszennyvíztisztító
a szippantottszennyvizeketis fogadja.Befogadojaa Keserú1volgyi
árok'
A teleprőlkikerÜ|őszennyvíziszap
mezógazdaságife|haszná|ásra
a|ka|mas,
így
kétkijelo|tterÜ|eten
helyezike| a belterÜlettő|
nyugatra.A 39 ha-os terÜ|eten,
ame|ya be|terÜlettől
tobbmint2 km-reta|á|hatótakarmánytermesztés
fo|yik.A
\terÜ|et
ovárok-rendszerreI
védett.
A vízfolyásokba
torténőmezógazdaságieredetűszennyezést
a ga|érianovényzet - gyepek,ligetek- á|talában
megszűrik
A Cikolaitavak vízminőségét
a partján|evő sertéstelep
veszé|yeztetheti'
A tavak e|iszapolódtak,
ebbő|kovetkezőenvízmé|ységÜk
80-120cm-recsokkent'a
nádasokterjedése
figye|hetó
meg.
Pusztaszabo|cs
terÜ|etén
avízadórétegek,
ivóvízkutaknemveszé|yeztetettek.
TaIaivédeIem
A ta|aivéde|em
maoábanfoglaliaa termőfoldek
mennviséoi
ésminőséoi
véde|métegvaránt.
A mezógazdaságitermőfo|dek
túlnyomórészerende|tetésszerűen
műve|t,parIagterÜletaIig talá|hati. A rendszervá|tozást
kovető tuIajdonosvá|tozások
Pusztaszabo|csmezógazdaságiterme|ési
szerkezetétnem változtattameg"
gazdálkodás
Továbbrais a nagyÜzemije||egű
a meghatározó.
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A termőfo|dek
nagy mértékű
fe|aprózódásanemje||emző- zártkertjel|egűterü|etnincs.A műve|ésből
kivontterÜletarányaibannem nagy"Egy romosmajor
hasznosítása
megoldat|an
a Ve|enceiútme||ett,
Felsőciko|amel|ettpedigkisebb,feIhagyott
anyagnyerőhe|y
ta|álható.
Hu||adékeIhelvezés
A kommunálisszi|árdhu|ladékot
a te|epÜlés
az Adony igazgatásiterÜ|etén
kialakított
Ierakóbaszá||ítja'
Dogkúta te|epÜlés
igazgatásiterÜ|etén
nincs.A szennyvíziszapot
mezőgazdasági terÜ|etre
helyezike|'
Veszé|yeshu||adék
az územekműkodése
során minimá|ismértékben
ke|etkezik, amelyeke|szá||ításáró|
az uzemekgondoskodnak.
A telepÜlési
kornvezet
védelme
A te|epÜ|ési
kornvezetvéde|me
szempontiábó|
kedvező.hoovaz ipariÜzemeka
beIterÜ|et
szé|én,
a IakóterÜ|etektól
koncentrá|ódnak'
kü|oná|lóan
Kedvezőt|enazonbanaz utcák nagyrészének
rendezet|ensége,
a csapadékvíz
e|vezetés
mego|dat|ansága,
az utcákburko|atának,
a járdáknaka hiánya.A teIepÜlés
terü|etén
a kozhasználatú
zoldterÜ|et
kevés.
A |egjelentősebb
zo|dfe|Ületi
egyÜttesa Szent |mretemplomkertje,a me|lette
|evokozparkkal(játszótérre|)
és IigetesterÜ|ette|,
ahol a szovjetkatonaitemető
ta|á|ható.
park.
A po|gármesteri
hivata|
mellettVana 2000m2területűMilleniumi
pá|ya2,0
JelentoszoldfelÜlet
a Sportutcábanta|álható|abdarúgó
és kézi|abda
gyepes
ha-os
terÜlete'
A vo|tTSZ kozpontésa kollégium
me||ett
|evő,tobbmint1,0 ha-os|igetzo|dfelü|etifej|esztésre
a|kalmas.A kollégiumkertjévelegyÜtta telepÜ|és
értékes
zoldfelÜ|eti
egyÜttese.
Zo|dfe|Ületi
fej|esztésre
a|ka|masa Hársfautca vasútkozotta víze|vezető
árok
mentén|evő|igetesterÜlet,továbbá aZrínyiutcábanés az Árok utca végén
|evő erdők.
Te|epÜ|ésképi
ésfunkcionálisszempontbólrendezésre
vár a Sportutca a MÁV
terÜ|etekke|,
haszná|atonkívÜ|
i épü|etekke|,.
rendezet|en
területekke|.
TelepÜlésképi,
környezetvéde|mi
szempontbó|kedvezót|enFe|sőciko|alakóépÜletei
kozottIevő'.kozterÜ|et''
gondorendezetlensége,
a kasté|y
és kertjének
zat|ansága.
Táii,természeti
értékek
PusztaszabolcsterÜletén
sem országos,sem he|yije|entőségű
védetttermészetiterÜletnemtalálható.A Duna|polyNemzetiPark lgazgatóságatermészeti
terÜ|etként
tervezikije|o|ni
a Ciko|aitórendszertés a kÖrnyezetében
levo erdő
és gyepterü|eteket,
továbbáa tavattáp|álóvízfo|yások
mentitermészetes
é|ohe|yeket'Kieme|tenértékesek
a tavakmenténlevő loszfalakgyurgyalagé|őhelyei.
Dendro|igiaiértéket
képvise|
a Fe|sőciko|a
teruletén
|evő kasté|y
vá|tozatosfaálIománya.
A tájkaraktervéde|me
szempontjábó|
értékesek
a kÜlterÜleten
levő mezővédó
erdosávok.fasorok.
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Fejlesztésikoncepció
ZoIdterÜ|et
A meglévőzoldterÜletek
védelmét
biztosítani
ke||,éstovábbizo|dfelÜ|etek
kialakításáva|ke||biztosítani
játék
a |akosságrekreációsigényét'
a gyermekek
és
mozgásilehetőségeit'
Meglévő,megtartandó
zo|dterÜ|etek
- N/lilleniumi
park,
- Templom-tér
az AranyJános utcáigterjedőzo|dterÜlette|.
FejlesztendőzoIdfe|Ü|etek:
- A Zrínyiutcábanlevoerdősterület'
- Az Arok utcavégén
|evőerdós terulet,
- A ko||égium.
a vo|tTSZ kozpontésa Salinakozott|evő|igetesterÜ|et,
- A Hársfautcame|lett
|evő|ioetesterület.
- MÁV terÜ|etek
ésSportpá|yáterÜ|ete
a Sportutcamentén,
- Fe|sociko|a
kastélypark
ésa mellette
|evőgyepesterÜlet.
- A tervezettÚj lakóterÜletekhez
kapcso|ódóanzo|dterÜ|etek
is |étesítendők
Erdoterület
Mive|az erdősÜ|tség
rendkívÜ|
a|acsony,ezérta meg|evőerdők védelmét
biztosítanike||.Tájvéde|mi
szempontból
fontos'a Ciko|aitavakkorÜ|ierdők megküIonbozietett
védeIme
akár heIyijeIentőségű
természetvédeImi
terü|etként
is.
ErdőterÜletekkel
kelIbiztosítani
a gazdaságiterÜletek
és|akóterÜ|etek
térbe|i
e|vá|asztását.
MezőoazdasáqiterÜ|et
A mezogazdasági
gazdaságában,
terÜletek
a ie|epÜlés
a he|yifog|a|koztatásban továbbrais meghatározómarad.Ezérta te|epÜlésrendezés
eszkozeive|is
jó
biztosÍtani
ke||a
minőségűáruterme|ésre
a|ka|mastermofo|dek
védelmét.
Meg ke|l akadá|yozni
a fÓ|drészletek
fe|aprózódásátés rendezet|en
beépítését'
N/ive|a telepÜlés
terü|etén
a tájképi,
természeti
érték
a szántók magas aránya
miattkevés,ezértfokozottfigyelmetke||fordítani
a természeti
értéket
képvise|ő
(rétek,
terÜ|etek
|ege|ők,
nádasok,tavak)véde|mére"
Vízoazdálkodási
terÜ|et
Vízgazdá|kodási
területa patakokmedreés a tavak terÜlete.A Cikolaitavak
jeIentőségét
horgász-turisztikai
növe|nike|l"

.

GazdasáoiterÜ|etek
Mezőgazdasági üzemi gazdaságÍ.terüIetként
ke||szabá|yoznia mezőgazdasági majorokterÜ|etét,
mive|az OTEK 29.$szerintmezőgazdasági
terÜ|etre
vonatkozó3 %-osbeépítési
lehetoség
nem biztosítja
a majorokfej|esztését,
indoko|tbeépítésre
szánt _ gazdasági- terÜ|etként
va|ó szabá|yozásuk.Ezze| a
már meglévo,műve|ésbő|
kivett,infrastruktúráva|
e|látottÜzemkozpontok
további gazdasági építési
Iehetőségeés fejIesztése
biztosítható.
Ebben a
terÜletfelhaszná|ási
egységbenke||szabá|yoznia Felsőcikolapusztán|evo|akóterÜleiigényszerintifenntarthatóságát
is'
KereskedelmÍ-szolgáltatőgazdasági teriileÍkia|akítására
elsosorbanAdonyi
Út, be|terÜ|et
éstemetőkozottikü|terÜ|eti
szakaszánke||területetbiztosítani.
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Kü|onleoes
terÜ|etek
Temetők..a Pusztaszabo|cs
és Fe|sőciko|atemetőinekfej|esztéséhez
a terÜ|etek biztosíthatók,
Horgász- turisztikaikiízpont:a ciko|aitavakme||ett
biztosítandó
o|yanturisztikai célú fejIesztésiteruIet, ameIy a tórendszerre a|apozott horgászat'
viziturizmus
és okoturisztika
szállásépÜ|eteinek
és kiszo|gá|o
|étesítményeinek
kia|akítására
szo|gá|.
Felsőcikolai kastéIyés parkja: a kultúrtörténeti
értéket
képvise|őkasté|y,kiszo|gá|i épÜleteiés park egyÜttestáv|atihasznosításakieme|tte|epÜlésfej|esztési
érdek.A te|epÜlésrendezés
keretében
olyanrugalmasszabá|yozásalakítandóki, ame|y|ehetőséget
teremta ku|túrtorténeti
értéket
képviselőépÜ|etegyÜttesoktatási,turisztikai,műve|ődési,
ku|turálisrendezvény-konferencia
turizmus számára egyaránt.
Sportterület..a telepÜlésközpontban
|évősportte|epmegtartandó.TerÜ|etén
sport|étesítmények,
az azt kiszolgá|ólétesítmények
és a sporto|áshoz
funkcioná|isan kapcso|ódó kereskede|mi,
vendég|átóés szórakoztatólétesítmények
alakíthatók
ki.
_ sportterÜletként
Fe|socikolapusztasportterÜ|ete
kÜ|onleges
vagy kozparkként
megtartandó.
Szennyví4iisztítótelep: a településfejlesztésére
korlátozást nem jelent, mivel a beltertilettől tobb mint 1000 m-re található.

Tái- éstermészetvéde|em
A táji-természeti
értékek
véde|me
nagyonfontos.A Ciko|aitórendszerés a kornyezetében|evő erdők, rétek,nádasok' |egelok,gyurgyalagfészke|őhe|yek
egyÜttesvéde|me
a DunaIpo|yNemzetiPark lgazgatóságával'
Fontosa Fe|sőciko|ai
kasté|y
ésparkjaegyÜttesvéde|me.
Körnvezetvédelem
javítása
A telepÜ|és
kedvező á|lapotánakmegőrzéseés a kornyezetminőség
érdekében
a fej|esztési
fe|adatoka következők:
- A Sport utca mentielhanyagoltterÜletek.
rendezése,egységestelepÜ|éskozpontkialakítása.
- A csapadékvíz
e|vezetés
mego|dása,
az utcákburko|atta|
va|óe||átása.
- A zoldfe|Ü|etek
nove|ése,
az utcákfásítása'
- A kommuná|is
szilárdhulladék-elhe|yezés
térségi
szintűmego|dása.
- A gazdaságiterÜletek
éslakóterÜ|etek
térbeli
e|választása
fásítássa|.

3.VlzscÁmroK, KoNcEPcIóKosszeFoGlAlÁsn

PusztaszaboIcsteIepÜlésfejIesztési
koncepciójatobb egyeztetésen,
fórumon
mentkeresztÜ|.
Bízunkabban,hogykozosjavas|ataik
a
a
hozzásegítiktelepÜ|ést
megfe|elődontésmeghozata|ához,
ezá|ta|a te|epülés
kis-,közép-éshosszútávú
gazdaságikoncepciójának
kidolgozás
ához.
javas|ataikat,
Várjuka koncepcióvéglegesítéséhez
seannakbonyolításában
gítséget
nyÚjtunk.
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4.AlÁTÁmnszró nn.lz| MUNKARÉszrx
(dokumentációba
befűzve)

4.1,FejérMegyete|epÜ|és
rendezési
terve- térségi
szerkezetiterv
4.2. PusztaszaboIcs
Nagykozség
te|epÜ|ésfejIesztési
koncepciójakÜlterÜ|eti
terÜ|etfe|
használásijavaslat
Ill.A|ternatíva
M= 1:30.000
4.3.Térségi
közlekedésikapcsolatok
(ForrásoTrT egyeztetési
anyagVÁTl)
" 4.4.Térségi
koz|ekedési
kapcsolatok
M= 1:50'000
4.5.Fényképek
2 o|d.
1 p|d.rapi a|átámasztóanyag
1" Pusztaszabo|cs
Nagykozség
helyiépítési
szabá|yzat
alátámasztómunkarész
|.sz" melléklete
kÜ|terÜ|et
M= 1:10.000
javaslat,
2. PusztaszabolcsNagykozség
te|epÜ|ésfejlesztési
javasIat
kü|terü|eti
terÜ|etfelhaszná|ási
ll. A|ternatíva
M= 1:20.000
ll|.A|ternatíva
M= 1:20.000
3. Pusztaszabo|cs
Nagykozség
te|epÜ|ésrendezési
terve,te|epÜlésfejlesztésikoncepció,terÜ|etfe|
haszná|ásijavasIat (belterü
let)
|.A|ternatíva
M= 1:4000
||.A|ternatíva
M= 1:4000
4, PusztaszabolcsNagykozség
te|epÜlésrendezési
terve,koz|ekedési
a|átámasztó
munkarész,
koz|ekedési
há|ózatokM=1:10.000
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5.A MUNKAnÉszwevŐl
Generá|tervező:

DUNATERV BT

|e|epÜ|éstervezők: BánhelyiKáro|y
ok|.építészmérnÖk
'
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Dunaújváros,
Telefon: 25411-2',5

MŰLeínÁs
szABÁLYzAT
PUszTAszABoLcs NAGYKöZSÉGHELYIÉpírÉsl

rz
elixÉs zlro MUNKAnÉszÉn

A Pusztaszabo|csiPolgármesteriHivatalmegkerestebetétitársaságunkat,hogy az
1997. évi LXXV||I.torvénynekmegfe|előenkészítseel a telepü|éshe|yi építési
szabályzatáta törvény13' $.ának megfe|elően.
Pusztaszabolcsálta|ánosrendezési
A te|epü|ésre
1993'júniushónapbane|készü|t
mely nem
terve (Tervezo:Á|ta|ánosBeruházásiésVállalkozásiKft. Székesfehérvár),
e|
kerü|tjóváhagyásra.A telepÜlésanyagieszkÖzeikorlátozottak,ezérlkészítettük
feladatok megoldásához,,(1" sz.
,,Javas|atokPusztaszabolcs telepu|ésrendezési
mellék|et)
címűtervezetet1998. márciusában.
Ezt kovetően 1999.benújbólmegkeresettaz Önkormányzat,kizáró|agosancsak a
(2.sz.
me|yreárajánlatotkészítettünk
igényével,
szabá|yozásielóírás készítésének
a tervezetetésa
me||ék|et).
Ez a|apjánszerzódtÜnk.Ezt kivetően áttanulmányoztuk
telepu|ést.
Kéta|kalommalegyeztettünka testti|ettagjaiva|,majd március 21-éna
polgármesterihivata|által szervezettegyeztetésen
(meghívó3' sz. melléklet)
újabb
szabá|yzatban
megbeszélést
fo|ytattunk,
me|yekalapjánpontosítottuk
a he|yiépítési
a településigényeinek
rogzítendőterü|etfelhaszná|ási,és ovezeti kérdéseket,.
megfelelően,melyek a naprakészföldhivata|itérképenkerÜlnekazonosíthatóan
rögzítésre.Ennek megfelelőená|lítottukössze az a|ábbi szempontokat,melyek
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a
szabá|yzat'A21-ei tárgyalástkövetően nyi|atkozott
a|apjánkészüle| a helyiépítési
nrlÁvingatlangazdálkodásiosáá lya (4'sz. me|léklet).

2. JELENLEGI HELYZET
vegyes terÜ|et,
a vasút
A telepü|ésbe|terÜ|ete
aránylagrendezett.A telepÜ|éskÖzpont
prob|émás,
környékekívánjelentősebbszabályozást.A településfog|a|koztatottsága
ezértjavasoljuka jelen|egibe|területhezkapcso|ódvatöbb helyen gazdaságiterÜlet
lakótelkekmegosáásáva|,
a meglévőnagyméretű
kijelölését.LakóterÜletfej|esztése
|ehetséges.
i|letvea lakóterülethez|ogikusankapcso|ódóterü|etekkije|ö|éséve|

3. TELEPÜLÉSSZERKEZETIKÉRDÉSEK
Te|epülésszerkezet
vonatkozásábanaz e| nem fogadottÁRt-hez képestje|entős
változás, hogy a javaso|t Besnyő felé vezető út áthe|yezést, annak
prob|émái
miattnemjavasoljuk'
településszerkezeti,
ésmegva|ósítási

4. AszABÁLYozÁs |RÁNYELVEI
A helyiépítési
szabá|yzatkidolgozásáná|az alábbiirányelvekbetartásaindokolt'
Telepü|ésszerkezethez
ésterÜletfelhaszná|áshozkapcso|ódóiránvelvek:
4.1. BeépÍtett
és beépítésre
szánt terÜletek'
4'11' LakóterÜ|etek
4.111. Meglévő,kialaku|t
falusiaslakóterÜ|etek
a te|epülés
elhelyezkedő
be|terÜ|etén
beá|lt területek. Ezen

terü|etek je|en|egi szerkezetuk és terÜ|et

felhasználásuk módosítása a távlatban sem szÜkséges
" Az ovezeti
szabályozása kialakultá|lapotnakmegfe|e|ően
lehetséges.Ezen terÜleteken
az Önkormányzattennivalója a szerves fejlódésbiztosítása,a meglévő
telepü|ésarculatnak megőrzése.A terü|et infrastrukturá|ise|látásának
javítása'Prob|émása
segítésebelvízrendezése,
közterÜletekminőségének
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Petofi Sándor utca szűk keresztmetszete,ígya csatornázás mego|dása'Az
miattez ideignem sikerÜ|t.
utcaszélesítése
a lakosságe||ená|lása
lakóterÜ|etek'
4,112. Úionnankia|akítandó
Lényegéttekintvehason|ó igényekkel|ehet számolni, mint a kialakított
te|kekmegosztásáva|,
terÜletennagyméretű
terü|eten'A bővítésa déInyugati
il|etőlegkÜlterÜ|eti
terÜ|etekbevonásával lehetséges'A terÜletészak-ke|eti
|akóépü|ettel
nem
beépíteni
részén,
az árok me||etti
terÜ|etbe|vízveszélyes,
javasoljuk.
4'113. SportutcaiMÁV |akóterÜ|et
.
A terÜletentöbblakásos épületekta|álhatók.ldőkozbena terÜ|ettelkesítése
Aa épÜ|eteke|éggé|eromlottá|lapotúak,a me||éképü|etek
megtortént'
A terü|eteta kialakítandótelepÜlésközpont
vegyes területéné|
igénytelenek.
javaso|jukszabá|yozni'
4'114. SzabolcsIigetitÖbbszintes,
többlakásoslakóépületek.
^z épü|etek úszótelkes beépítésÜek,
ftldszinten esetenként üzletek
ta|álhatók.A terÜleta telepulésközpont
Vegyesterületénszabá|yozandó'
4.115' Magyar u. 2.12 |akóépü|etek
vegyes terÜ|etként
szinténte|epülésközpont
szabá|yozandók.
4"12' Te|epüléskozpont
vegyesterület'
jól korÜlhatárolható
A te|epÜlésen
te|epÜ|ésközpont
nem a|aku|tki' l|yencé|ra
hasznosíthatóterÜ|eta MÁv terÜ|ettő|
északraesó részben|akóépÜletekkel,
po|gármesteri
Üz|etekke|,
hivata||a|
beépített
terulet,i|letvea uÁv il|etékeseive|
történt egyeáetés alapján a MÁV-tó| megvásárolható terÜ|etek"Jelen|eg
konkréttervezésiprogramnem a|aku|tki. A mégbe nem épített
terÜ|eteket
mindenképpen
a telepÜ|ésközpont
Vegyes terÜletcéljairajavaso|juk.Nem
javaso|ható hagyományos családiházas beépítésre
a 702128-30,701Í4-6
Hrsz-u ingat|anok'Az 111.3 jelű teru|etetgazdasági területkéntkívánják
továbbiakbanis hasznosítani.
A MÁV északirészénfe|szabadu|óterÜ|eteket
településközponthoz kapcsolódó kereskede|mi, szolgá|tató területként
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javaso|jukhasznosítani.Továbbiakbante|epü|éskozpont
Vegyes terÜ|etnek
minősÜlnekaz Adonyi út,Velenceiút menténbejelö|tterü|etek,va|aminta
meglévőkozintézmények
területei.
4
:)3* 9azdasáoi terület
, .4,131.Meg|évó,
megmaradógazdaságiterü|etek.
a) MÁv dé|ifelszabadulóterü|etei,kivévea7O2l7oterületet.
b) Te|epÜ|és
be|terÜ|etéhez
kapcsolódóipari,mezőgazdaságiterÜletek.
c) Te|epüléskülteruletén
e|helyezkedőmezőgazdaságí
telephelyek,majorok.
A terü|eteken|ényegbevágó
fejlesztésiigényeknemjelentkeznek,ezértezek
a terÜ|etek a

kornyezetvédelmikövetelményeket is figye|embevéve

szabá|yozandók.
4' 132. Úionnan kije|olendőiparterületek.
Ezen területek a jelenlegi belterülethez kapcsolt terÜletek. Jelen|egi
Üzemekhez kapcso|tészak.nyugati,
Adony fe|évezeto út menti terü|etek,
va|aminta Besnyő fe|évezető útmentiterÜletek.
4.133.A te|epülésén
üdü|őterÜ|et
nemta|á|ható.
||yencélrava|ókijeiölésnek
realitása
nincs.
4'134.Külön|egesterü|eta temetők'
Szovjet Hősi Temető terÜletekegyeletiparkkénthasznosítható.A műkodő
temetőjelenlegiterületénbővíthetó,bővítésére
tanu|mánytervkészÜ|t.
4.2. BeépÍtésre
nem szánt terü|etek
4'21" Köz|ekedésiterÜ|etek'
Közutak teruletei.
A fejlesztésiterÜ|etekkivételévela tÖbbi területen koz|ekedésfejlesztési
e|képze|ések
a terv távlatábannem jelentkeznek'A meg|évószabályozási
szélességek
továbbiakbanis megtartandók"
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4,22'ZöldterÜletek.
A meg|évőzoldterÜ|etek
megtartásamellettújabbteruletekkije|olésére
nincs
mód a jelen|egbeálltbeépített
terÜleteken'
4.23, ErdőterÜletek'
A telepÜlésen|évőerdőterÜletekentú|,csupán az ilonnan építettgazdasági
terÜletekenbelÜlivédőfásítást
|ehetköte|ezoenelőírni.
4,24. Mezőgazdaságiterületek.
A mezőgazdasági területek az oTÉw 2g. $-a szerint szabá|yozandók'A
jelenlegi mezőgazdasági terü|eten elhelyezkedő majorok, telepek,
gazdaságiterÜ|etként
kiszolgá|óhelyek
keze|endők.

4"25' Egyébterületek
Folyóvizek, állóvizek medre, partja mentén a je|en|egi használatnak.
Megfelelően újabbépítmények
elhelyezésecsak nagyon indoko|tesetben
szakhatóságokkalegyeztetve(kÖrnyezetvédelem)
|ehetséges'

Dunaújváros,
2000'április03.

Bánhelyi Káro|y
tervező
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BELUGYMn.IIszrÉnrula
xÖzÉp.ouxÁxrÚlrrnntjrprt rŐÉPITESZI IRODA
Iktatószám: 5 Ll2003. 52/2003
Ügyintezo: dr' HorváthGyörgyné

Targy;Seregélyes,
Pusáaszabolcs,
településrendezési
tervek

DunatervBt.
Tervező ésSzakértőTarsaság
Bánhelyi Karoly cégvezetőur
Dunaúiváros
Varoshazatérl. 803.
2400

Tisztelt Banhelyi Károly Ur!

2003.januar 14.énkelt leveléreválaszolvaaz alábbiat$óltajékoaa1juk.
Ad 1. Seregélyes
teleptilésrendezési
tervéta terwanácsmárcius 13.i ülésére
előjegyezttik. A bemutatandó anyagot az tilés időpontja előtt
legalább 30 nappal sziikségeskodánkhoz benyujtani.A tervtanácsi
meghívókata tervekmegérkezése
után tudjukkihildeni.
Ad 2. Pusztaszabolcs,MAV teriirletelr
rendezé
sévelkapcsolatban:
A hely' építési szabillyzatot és a
szabélyozási tervet az
önkorrrrányzati képviselő-testtilet áltat elfogadott fejlesztési
koncepció, éstelepiilésszerkezeti
terv alapjankell készíteni.
( Éw'l.
(:)c)
bekezdés)
$
Ac, Etv" 12. $ (3) bekezdéseelőírja,hogy a szabályozásitenmek a
jóvahagyott településszerkezetiterwel összhangban kell lennie,
eitérés
esetén
a településszerkezeti
tervetelőzetesenmódosítanikel1.

8200 Veszprén1Budapestu. 3.
Tel. : 88/406-313,88I 423-357, Fax: 8w4 42-4A3E-mail: fr .veszprem@neLhu
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Tehát a törvény értelrnében
sziikséges,
de egybena teleptilésérdeke
is, hogy a jovőjét megbatarozó,a helyr építési
szabalyok alapjául
szolgaló telepti{é
sszerkezetiterv elkésztiljön'
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Táj ékoztatásulkapjak:
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Ruttkáy Gyula

1.) Polgá.mnesteri
Hivatal, Seregél.yes
2') PoigánnesteriHivatal, Pusztaszabolcs
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Tel.:88/406-313,88/423-:39:xtr3ó.Á?'Tff
f:*itfi -veszprem@mail.uti'hu
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PusztaszabolcsNagyközségi Önko rmíLnyzat
Képviselő-testülete
2490 Pusztaszabolcs.Velencei út2.
Tel./fax:25I273 -002; 25I273 -036; 25/271-833
honlap: www"pusáaszabolcs.hu

KIVONAT
PusáaszabolcsNagyközségionkormanyzatKépviselő-teshilete
j egyzőkönyvéből
ülésének
2003. május 28.arLmeg1artott
Napirend 19. pontia:
koncepció
éstelepülésfejlesztési
onkormányzati főépítész
201/2003.r. 28.|KT HATÁR}ZAT
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormanyzat Képviselő-testtiletea teIepülésfejlesztési
adja:
az alábbiiranymutatast
koncepcióelkészítéséhez
- A hosszútávu lakótertiletfejlesztéstPusztaszabolcsészaknyugati
irrínyában(a Velencei
főútkétoldalan)képzeliel.
- A belterületekenmeglévő,mégúj utca megnyitásiíraalkalmas teriiletekenésa Zrínyi
valaminta hosszútávúlakótertiletfejlesrtéseaz Akácfa ésHarsfa
utcával parhuzamosan,
utca folytatásakénta temetőirányában,
- Az ipari teriilet tekiqtetében
a temetővejszembenCikola folé eső területekkerüljenek
kijelölésre.
. Elsősorbantömbös szerkezetkeriiljön kialakításra.
- a hosszútávúlakóterületfejlesúésateleptilésD-i iranyában'az Arany J. utca - Dózsa Gy.
útközötti terület további feltarásávaltörténjen.
- ésa GrírdonyiGézau,folytatásaként
a Paksi dűlő iranyábantörténjen"
Felelős: Czompó Istvanpolgármester
Hataridő:azowta|
K. m. f.

Czompó Istváns. k.

f,#1

polgiírmester

A kivonathiteles:
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''CIKOLA _ Nemzetekvölgye'' projekt megvalósítására
ADONY
BELOIANNISZ
BESNYO
IVÁNCSA
KT]-LCS
PERKÁTA
PUSZTASZABOLCS
SZABADEGYHÁZA

sÁnosp

ncvÜrruŰxonÉstuncÁlrnpooÁs
A Közép - Duna Menti onkormányzati Társulás tagjai együttműktdésimegállapodást kotnek
Cikola - Nenrzetek r'ölgye elnevezésű projekt megvalósítására. A projei*ben résávevő
tnkormányzatok
az egyes településeken fellelhető torténelmi gyokerek és a mai
testvértelepülésikapcsolatol kulturá]is" ifiúsági" sport, valamint gasdiónómia hagyomálrryok
csokorba foglalását sajátos arculatutérségi,turisztikai termékkéfejlesaésétkívár1akelérni.
A projekt megvalósítása érdekébenfel akarjak használni a testvértelepülésikapcsolatokban
lévő lehetőségeket,tovább kívánják fejlesaeni a turizmus, a gazdaságl és a ku1turális élet
teniletén a velük való együttműkodésta résztvevő településekcivilszervezeteinek, érdek]ődő
vallalkozóinak bevonásáva].
Az eg1uttmiiktdési megallapodásban a rész|vevő önkormányzatok az atábbi tenileteken
mríkodnekegyütt:
- Aprojelctprogram-kidolgozásábar1
- Az in*astrukturáIis fejlesztésekésa térségimarketing
teruletén,
- Sajátos arculatú, változatos vonzerőkon
alapuló, komplex turisztikai és
gazdaságfejleszt.ési
programok megvalósításábarl
- A projekt megvalósítasa során a vállalkozói
szintű beruházások beindítasábary a
magan tőke bevonásában'
- A létrejovő sajátos arculatu komplex turisztikai
kínálattal a ktrnyező térségelg
megyék, turisaikai kínálatához való kapcsolódasban
- A projekt végeredményétilletően létre kívanják
hozni Cikolan a Nemzetek
vÖlgyét, amely egy természeti, táji kdrnyezetben elhelyezkedő építettobjektum,
mely bemutatja a testvértelepülésikapcsolatokon túl az adott Europai Uniós
Régiók sajátosságait a kultúra, az i{Írság, a sport ésa gazdaság terÍ'iletér1
egyúttal
hazai és külfrldi turistak szátmáraturisztikai szolgaltató és szabadidős funkciókat
is ellát.
- Azok
az onkormínyzatok,
amelyek már rendelkeznek testvértelepülési
kapcsolatokkal részletesen tájékoaadak azok képviselóit a projekt céi;áról,
.'..)i
megvalósításának ütemezésérőlés a megvalósításból eredő kolcsónos etonyót<rot.
Amennyiben az egyes testvértelepülések részéről a projekt tárnogatásra és
ösáönzésre talal az adott' onkormányzatok kezdeményezik a testvértálepüléseik
jelen együttmúktdésimegállapodáshoz történő csatlakozását.
A projekt megvalósítasávat tovább bővtilhet a térség nemzetköá kapcsolatteremtése, a
testvértelepülések&el
érintettrégiók magyaroÍszágibemutatkozási lehetősege, Összességében
a Kozép-DunántúliRégiónak az Uniós régiók kapcsolatrendszerébe
történő b_eilleszkedése.
Helyi hatásait összegezve nő a foglalkoztatÍs, új munkahelyeket teremt. A közlekedés, az
irr&astrukÍúraterúletén. klilöntsen a megépülő 6-os út kozeú leágazásakapcsán - hozzájtáru1
a bekötő utalq kerékpárutak fejlesztéséhez, javul a térség megkózeüthetősége. A
a továbbképzésre,nyeti,tanuasra,a vá]lalkozói
|u1ánerőfonás fejlesxés teruleténösáönöz
befektetésekre. osszességébennő a térségvonzereje,.a betelepulni szandékozó ipari és
szolgáltató cégek arinya ésa lakosság száma.

A
.projektben.megfogalmazottcélok megvalósításaérdekébena KÖzép - Duna Menti
onkormányzati Társulás tagjai közös akaratuknakmegfelelőenPusztaszabo]csNagykozség
onkormányzatátaz adottfeladatvégrehajtásában
Gesztornakkérikfel.
PusáaszabolcsNagyközségtnkormányzataeú-a felkérést
elfogadja.
Cikola - Nemzetekvölgye elnevezésű
projektmegvaÍósításánaj<
Gesztora:
PusztaszabolcsNagyközségtnkormányzata,
Képviseli"Czompó István- PusáaszabolcsNagykozségPolgármestere
Székhelye:
2490 Pusáaszabolcs'Velenceiút2.
Közép - Duna Menti ÖnkormányzatiTársulástagjaifelkérika Gesztor tnkormányzatot,hogy
? projekt megvalósításához2Oa3" augusztus3l.-ig lntézkedésiTeruet dolgozzon ki.
Fe|hatalmazzaa Gesáor onkormínyzat Polgármesterétarra, hogy az Intézkedési
Terv
elkésátésébe,
illetve az abbanmeghatározottfe]adatokvégrehaj
tásábíaz
Alba GeotradeFóvallalkozó, Tervező ésFöldmérő Részvénytársaságot
Képviselő:Fülop Ferenc- vezérigazgató
Székhelye"
8000 Székesfehérvár'
Ányos Pat u. 3
vonjabe ésa szükséges
feladatokvégrehajtására
vele szerződést'
kösstn.
Kozép - Duna Menti onkormányzati Tarsulas tagjai felhatalmazzák a Gesáor
onkormányzatot, hogy a projekt megvalósításához szükséges terület tulajdonjogi
rendezésének
céljábóltargyalasokatfolytassonaz
emmi Privatizációs ésVagyonkezelőRt.-vel
1133Budapest,Pozsonyiút56.
illetve az
Agárdi Agra'Rt.-vel
Képviselő: MészárosZoltán _ v ezéngazgatő
Székhelye:
8111Seregélyes,
Elza majorPf.: 12.
A Gesztor tnkormanyzat a projekftel kapcsolatosvalamennyitevékenységéról
a Társu1ási
Tanácsnak beszámolasíktltelezettséggeltartozik. A beszámoltatása rarsuasi Tanács ülésein
történikmeg.
Az Egyuttműkodésimegállapodás mindaddig fennáll, amíg a társulás tagjai másképpnem
dontenek,vagy a Társulás meg nem sztínik.Az Egytittmű[oao'i megauaódás megszúnika
projekt megvalósulásával, ilIetve ha a projekt megvalósítása már nem tartozik
az
együttműködőkérdekeiktzé.
Az EgytittműkÖdési
megállapodásbanfogialtak teljes mérrékben
megfelelneka Közép - Duna
Menti onkormányzati Tiársulás létrehozását rögzitő megallapodás 3.-as pontjában
meghatározott,
a Társulásaltalmegfogalmazott
céloknak.
Kelt.: Adony,2003.július28.

Az egyuttműktdési
megállapodásban
résztvevőkneve' székhelye:

Adony NagyközségonkormanyzatKépviselotesttilete,

Képviseli.Ronyecz Péter_ Adony NagykÖzségPolgármester
Székhelye.2457 Adony, Bajcsy- Zsilinszlryu. 5"
/
Ronyecz P éterP olgármester

BesnyőKözség ÖnkormányzatKépviselőtestülete,
Képviseli:Háder József . Besnyő Község P
Székheiye:
2456Besnyő,Fő út35.

/s

IváncsaKtzség onkormányzatKépviselőtestülete,
Képviseli:Molnár Tibor - IváncsaKözség
Székhelye:
2454IvÍtncsa"
Fo út61lb.
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olnár Tibor Polsármester

Kulcs Község tnkormálrryzat Képviselőtesftilete,
Képviseli:Lénárd Béla - Kulcs Község Polgármestere
Székhelye:2458 Kulcs, Kossuth Lajos u" 55"

PerkátaKözség ÖnkormányzatKépviselőtesttilete,
Képviseli:RadeczlryGyÖrgy- PerkátaKozségPolgármestere
Székhelye:
243TPerkÍúa,
Szabadságtér1

'fn'#

ffi}

Radeczlqy György Polgármester

Pusztaszabolcs Nagykozség onkormányzat Képviselőtestülete,
Képviseli: Czompó István - Pusztaszabolcs NagykÖzségPolgármestere
Székhelye:2490 Pusztaszabolcs, Velencei út2.
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Szabadegyhaza Község onkormányzat Képviselotestülete,
Képviseii: SchnritsekJózsef - SzabaderyhazaKozség Polgármestere
Székhelye:2432 Szabadegyháza,Kossuth Lajos u" 2"

onkormányzatKépviselótestülete,
SarosdNagykÖzség
Képviseli:Kiss Tivadar- SárosdNagykÖzség
2433 Sárosd'Fő u" 2"
Székhelve:
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