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'| . BEVEZETÉS EuőzwÉnyex
{"1. A relepÜlÉsprlleszrÉs| KoNcepcló TARTALnnA. cÉtJR

Az 1997, évi LXXVlll. torvény 2. $. 26. :#:
',TelepÜ|ésfej|esztési koncepció a telepÜ|ésrendezési tervet megalapozó, onkor-
mányzati te I epÜ | ésfej I esztési döntéseket rendszerbe fog |a| ó, on kormányzati hatá-
rozattal jóváhagyott dokumentum''' A teIepÜlésfej|esztési koncepció cé|ja a tevé-
kenységek térbe|i elhe|yezkedésének befo|yásolása, a |akosság életkorÜ|mé-
nyeinek fo|yamatos javítása érdekében.

1.2. A TELEPÜlÉsÉneNDEzÉs EszKÖzEl, FELADATA, GÉLJA

p.;.1997 ' évi fenti torvény |l. fejezet 7-8 $-ai határozzák meg a telepü|ésrendezés
cé|ját, feIadatait, eszkozeit és á|talános szabályait.

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 fejlesztési irányait,
ennek megfe|e|ően az egyes terÜletrészek felhaszná|ási módját, a te|epülés
működéséhez szÜkséges infrastrukturá|is e|emeinek a telepÜ|és szerkezetét
rneghatározó térbe|i kia|akítását, és e|rendezését.,' (2. s 28.)

c) ,,Szabá|yozási terv: Az a te|epü|ésrendezési terv, ame|y a telepÜ|és kozigaz-
gatási terÜ|etének fe|haszná|ásáva| és beépítésével, továbbá a kornyezet ter-
mészeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcso|atos sajátos he|yin ko.
vetelményeket, jogokat és kote|ezettséget megá|lapító építési előírásokat tér-
képen, ra1zformájában ábrázo|ja',, (2. s 18.)

d) ,,Helyi építési szabá|yzat Az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfe|e-
|ően megá|lapító és biztosító te|epülési onkormányzati rende|et.''

1.3. E!.ŐZMÉNYEK

- ,,Pusztaszabo|cs á|talános rendezési terv szabá|yozási terv', címen terv ké-
szÜ|t, 1993-ban.
Terv készítője: Á|ta|ános Beruházási és Vá||a|kozási Kft.
Fe|elos tervezo: Beninczky Péter'
A terv jóváhagyásra nem kerÜ|t'

- Adúi építési torvényt (1997, 12) kovetően a te|epÜ|és anyagi eszközeit figye-
lembe véve a te|epÜ|és onkormányzat úgy dontött, hogy a komp|ett te|epÜlés-
rendezési terv korébő| csupán a |egszÜkségesebb munkarészt készítteti e|,
azaz a helyi építési szabályzatot (HESZ)' melyre DUNATERV BT-t cégÜnket
bízott meg. A HESZ-hez megrende|te Pusztaszabolcs fo|dhivata|i nyi|vántartá-
si térképeit a belterÜletre, va|amint a külterÜletre. CégÜnk megvizsgá|ta az
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e|őzményeket, e|képze|éseket, ezeket egyeztetve elkészítette
,,Pusztaszabolcs Nagykozség He|yi Epítési Szabályzat E|őkészítő Munkarész,,-
ét. Ezt írásos és rajzi dokumentációban rogzítette (írásos munkarész 1. sz.
mel|ék|et) (2000. 04. 03.)' Ennek tobb fórumon való egyeztetése után e|ké-
szítette a he|yi építési szabá|yzatot. Helyi építési szabá|yzat mel|ékleteként M=
1:10.000, és M= 1:4000 léptékű ra1zi a|átámasztó munkarészt is készített. A
HÉsz-t az érvényben lévő jogszabá|yoknak megfe|e|ően szakhatóságokkal,
egyéb fórumokka| egyeztetve a testü|et rende|etileg e|fogadott, és ezen he|yi
rende|et ma is érvényben van'

Ezt kovetően az Önkormányzat megkeresett bennÜnket, hogy a térképeken is
beje|o|t te|epÜléskozpont Vegyes terÜletére részletes szabá|yozási tervet ké-
szítsÜnk. Ennek érdekében tobb egyeztetést tartottunk tobbek kozott a MÁv
i||etékeseive| (jegyzőkönyvek a PH-ban fe||e|hetőek)' Idokozben a fohatóságok
ál|ásfog|a|ása megvá|tozott, mely szerint szabá|yozási terveket csak te|epulés-
rendezési terv keretében annak telepü|ésszerkezeti terv elkészü|téve| lehetsé-
ges (lásd: 2" sz. me|lék|et). Ezt követően 2003' ápri|is 23-án aláírt szerződés-
ben rogzítettÜk, hogy cégÜnk e|készíti a kozség
- te|epÜlésfej I esztési koncepcióját
- te|epÜlésszerkezeti tervét
- te|epÜ|és kozpontra vonatkozó rész|etes szabá|yozási tervet, va|amint
- a tervezési a|aptérképeket.
Az alaptérképeket 20CI3. május 14.én leszá||ítottuk.

A te|epü|és fej|esztési koncepció kiindu|ási pontja a jóváhagyott he|yi építési
szabá|yzati térkép M= 1:10.000 M= 1:2000 me||ék|ete.
A koncepció készítése során fe|merült, hogy a HÉSZ-oen meghatározott |a-
kóterÜ|eteken tú| újabb beépíthető |akóterÜ|etekre is szÜkség |ehet. Ennek ér-
dekében kije|o|tÜk a Ve|encei út me||etti mezogazdasági terü|etek egy részét.
Ezt kovetoen megkaptuk a képvise|ó testÜlet 2003. május 28. Ü|ésen hozott
2o1l2o03. (V. 28') telepÜlésfejlesztési koncepcióra vonatkozó határozatát
(lásd: 3. sz. mel|éklet) 2003' június ,16-án. Szeptember e|ején értesü|tÜnk,
hogy Pusztaszabo|cs kozigazgatási terÜ|etére terveznek,,Ciko|a-Nemzetek
Vo|gye'' megnevezésű szabadidó központot. (Leírása: EgyÜttműkodési meg-
á||apodásban 4' sz. mellék|et), va|amint egy szé|erőmű program helye is szó-
ba került. Mindezek képezték a telepÜ|ésfejlesztési koncepció alapjait. A ter-
vezo éppen ezért tobb a|ternatívát do|gozott ki és értéke|t annak érdekében,
hogy a telepÜ|és számára |egmegfe|e|őbb e|emeket ki tudja vá|asztani.

2. TELEpÜlÉsFEJLEszTÉsl KoNcEPcló MUNKA.
nÉszgl

2.1. TÁGABB rÉnsÉc ÖsszerÜcoÉsel
A VÁTl országos te|epÜ|ésszerkezeti terv
a) térségi szerkezeti terv
b) országos tel epül ésrendezési szabá|yzat,

va|amint Fejér Megyei terü|et rendezési terv program anyagában fog|a|takat
te rvÜ n kben fel h aszn á|tu k, azokat beép ítettük.



2"2' KlsTÉnsÉol osszerÜeeÉsex
Település fej|esztéseinek alapelvei.
A te|epÜ|ésszerkezet fej|esztése folyamatos, kovetkezetes munka eredménye o|y
módon, hogy a meg|évő osszetevőhoz szervesen illeszkedjenek az új e|emáx, ei
|épésről lépésre javítsák a te|epulés fizikai kornyezetét. Ennek megté|eloen a te-
lepü|és szerkezeti terv mintegy 15 éves időtávlatra va|ó kitekintést tartalmaz. A
várható igényeknek megfe|e|ően biztosítja a telepü|ésfejlődéshez szÜkséges új
terÜ|eteket, lehetové téve a vidékfej|esztési támogatások, kistérségi progiamok
ideá|is fogadását, megva|ósítását, figyelembe véve az EU. csatlakozás kbvetel-
ményeit. A szerkezeti terv bemutatja a te|epÜlés természeti és épített kornyeze-
tének osszhangját, értékeit és intézkedik annak alakításáró| és véde|mérőí. ro-
vábbiakban elemeztÜk ,,Dunaújváros kistérség komplex fej|esztési programja
osszefog|a|ó Dunaújváros 1999. november'', va|amint ,,Dunaújváros kistérség
fej|esztési terve _ egyeztetési változat 2a02. szeptember', című terv (Megbízó:
"osszefogás Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért'' niapítvány)
Pusztaszabolcsra is vonatkoztatott elhatározásait, a koncepció készítéséné| fe|-
haszná|tunk. A kistérségi tervhez térségfejlesztési projekt is kapcso|ódik, me|yre
épÜ|het az onkormányzat kozép. és nagytávú fej|esztés stratégiai terve' Továb-
biakban a településszerkezeti tervben e|határozott dontéseket e munka metodi-
kája szerint a telepü|ésre vonatkoztathatóan roviden vázo|nánk.
A terv kiindu|ási alapja, hogy ,,2002-ben DunaÚjváros kistérség é|etvite|ét a|ap-
vetően meghatározó DUNAFERR gazdasági krízist é| meg. Ez a krízis nemcsak
a DUNAFERR fizikai határain belÜ| érezhető, hanem kihat a DUNAFERR-re építő
egyéb vá||a|kozásokra, i|letve a gazdasági kornyezeten keresztÜ| az egész kis-
térségre.''' A terv jelzi, hogy a megismert EU-s tervezési dokumentumokhoz iga-
zíÍ1a a fej|esztési tervet.

Dunaújváros kistérség fej|esztési tervének koncepciójában és stratégiájában
meghatározott e|képzelések' melyeket a koncepció készítésénél a te|epÜlésre
vonatkozian fi gyelembe vettÜnk:

Koncepcii és stratéoia:
A koncepció a prioritásokná| kieme|i:
A DUNAFERR RT, EU. csat|akozás, Duna-híd, M6, M8-as gyorsforga|mi utak
vonatkozásait, ebbő| eredhető fogla|koztatási és gazdasági novekedés megte-
remtésének lehetőségeit, mely minden teIepÜlésre kihathat.

lnfrastruktúrafeiIesztés, kornvezetoazdá|kodás. koz|ekedés.
A térség fej|ődésének |egdontőbb a térség elmaradott koz|ekedési há|ózatának
fejlesztése, amennyiben ez bekovetkezik, úgy a térség az ország egyik |egdina-
mikusabban fej|ódő területévé vá|hat, me|yben Pusztaszabo|cs is meghatároző
szerepkort tolthet be.

Tervünk továbbiakban figye|embe veszi és aktua|izá|ja a terv e|képze|éseit, me-
lyek a terv fejezeteiben kidoIgozásra kerÜ|nek.
lIyenek: - kornyezetvédeIem

- térségi adottságok fejIesztése
- mezógazdaság i terÜletek fej I esztése
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- humánerőforrás fejIesztés
- fogIaIkoztatottság
- idegenforga|om - turizmus - fejlesztés
- kisiérségi vízi vízközeIi turizmus lehetőségeinek fejlesztése
- kerékpáros és |ovas turizmus.

Egy-két kérdéskort kÜ|on kiemeInénk.
Az M6-os autópálya megépÜ|ése 2006-ig várható. Ez közÚti ktzlekedésben
jelen|eginé| kedvezőbb megkoze|ítést je|ent. Ha figyelembe vesszÜk a kedvező
vasúti szá|lítási |ehetőségeket' esé|yt látunk bizonyos kornyezetkimé|ő p|. gaz-
dasági terü|etek kiaIakítására'
Agárd és Ve|ence koze|sége, aho| a jovőben igen jelentős fej|esztési e|képze|é-
sek vannak a termáI-fÜrdő fej|esztésekre, mely egész éves idegenforgalmat je-
Ient, Szabolcs köze|sége kedvező fe|tételeket biztosíthat szabadidő elto|téshez,
speciális fa|usi turizmushoz kotódő rekreációs terület kia|akításáva|, aho| vigal-
mi rész, kulturá|is kínálat, kézműipari bemutatók, műhe|yek stb. kirándulási cé|_
pontja lehet az ÜdÜ|őknek'
Ugyancsak igen jelentős turisztikai eIképze|és,,Cikola-Nemzetek VoIgye,'
projekt, me|y országos je|entőségűvé is nőhet.

tsszegezve. A fej|esztés cé|ja, a fogla|koztatottság megszervezése a
vá||alkozói és befektetői tőke cé|irányú fe|haszná|ásáva|. A te|epÜ|és a|apveto
érdeke o|yan új gazdasági terÜ|etek kije|o|ése, me|y kedvező fe|téte|eket biztosít
a befektetni kívánók számára' A kistérségen be|Ü| Pusztaszabo|cs szerepe nÖ.
vekedhet.

2.3. TELEPÜLÉs rÖnrÉNETÉNEK RÖuD ÖsszeroGLALÁsA
(|dézet,,Magyarország Fejér Megye Évkönyvei G. 1997)

Terjede|mes és |apos sÜl|yedékterÜ|et kozéppontjában fekszik 1 .10 m tszf-i ma-
gasságban. TerÜlete 5166 ha, központi belterÜ|ete342 ha. EzenkívÜ| nagyszámu
kÜ|terü|eti |akotthelye (Alsóbesnyó, Béke major, Fe|sociko|a-puszta, Harmatos*
puszta, Szabolcs-puszta' Gyorgy major, Jónás tanya, Sze|es tanya' Füredi ta-
nya, Vasúti őrházak) is van. A sÜl|yedékterÜ|et a pannóniai táblás fe|szín rogos
fe|darabo|ásáva| egyidejű|eg alaku|t ki a kozép- és újp|eisztocén fo|yamán' SÜ|y-
|yedése északke|eti-északnyugati irányú vetődés mentén tortént, me|ynek ten-
gelye |váncsa-Pusztaszabolcs-Szabadegyháza-Sárosd vona|ában húzódik. A la-
pos sü||yedékterÜ|et 35-40 m vastag pleisztocén fo|yóvízi rétegsor (homok, kavi-
csos homok, agyag, homokos agyag, átmosott |öszös uledékek) töltik ki. A vas-
tag, vá|tozatos folyóvízi Ü|edéksor a sÜ|lyedés fokozatosságáró|, valamint a
sÜ|lyedés és a fe|to|tődés egyidejűségérő| tanúskodik. A Íelto|tődés a jégkorszak
végén volt a |egnagyobb méretű, de még a holocénben is tartott. Fe|színét átmo-
sott |osz és homokos losz borítja. A kozség határát tago|at|an, gyenge re|iefener.
giájú (átlagos reliefenergiája 8 m/m2) felto|tott síkság jellemzi, me|ynek át|agos
tszf-i magassága 1,l3 m'

Pusztaszabolcs és tágabb érte|emben vett kornyéke a Mezofo|d határozottan
száraz terÜletei kozé tartozik, ahol az évi át|agos csapadékösszeg 500-550 m
kozott vá|takozik. A szűkos csapadékkal és a magas nyári hőmérséklette| fiúlius
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kozéphómérsék|ete 21-21,5 oc) osszefÜggésében a kozség terü|etét gyakori
aszá|yos nyári időjárás és je|entős évi vízhiány (125 mm)je||emzi. A fe|to|tott sík-
ság ta|ajvlzben gazdag. A|talában seké|y mé|ységű (4-6 m), egységes ta|ajvíz-
szint kia|aku|ása je||emző' ami a mezőgazdá|kodást kedvezően befo|yáso|ja" Fe|-
színi vízfo|yásai azonban kivéte| né|kü| mind időszakosak. Az átmosott |ÖszÖn és
homokos lÖszon kivá|ó minőségű ta|ajok képződtek (alfi|di mész|epedékes
csernozjom, réti csernozjom), melyek a kozség mezőgazdasági ter:me|ésének
lega|apvetőbb tényezői. A szántók mintegy 90 %-át sok novénnye| kedvezóen
hasznosítható kitűnő és jó termékenységi1 talajok jellemzik.

Fo|yó- és á||óvizeiről egy 1935' évi |eírásban ezeket o|vashatjuk: A kozség hatá-
rában foIyóvíz nincsen. A||óvizei: a Fe|sőcikolai tó, a Szabolcsi-tó, és a
Gyorgymajori-tó. A Fe|sőciko|ai tó a kozség déli részén terÜ|et el, özv. l.{irsch
Alfrdéné birtokán. Terü|ete 63 hold 100 n'-o|. Ez forrásbó| táp|álódik és |eíolyása
nincsen. Szabo|csi-tó a kozségtől 1 km távolságra nyugatra, Fou|d-Springer Má-
ria birtokán volt. Teru|ete 1 ho|d 8O0 n.-o|. Csapadék és talajvízbő| táp|á|ódik. A
Gyorgymajori-tó a Szabo|csitó tőszomszédságában vo|t' TerÜlete 2 ho|d 600 n'-
ol' Forrásból táp|álódik.

Történeti mú|t

Jelentős te|epulésrő| a kozség terÜletén előszor a kozépső bronzkorbó|, a vatyai
műve|ődés időszakábó| tudunk. Legfontosabb Fe|sőciko|án a ha|astavaknál, a
,,Sziget'' nevű részen megfigye|t urnatemető gazdag me||ék|etekkel, haszná|ati
tángyakkal, edényekke|, díszített bronz viseleti tárgyakka|, bronz tőrrel. Ugyanitt a
Komló-domb és a Taligás-domb római koracsászárkori te|epülés he|ye. A lakos-
ság kelta eredetű, erre vallanak ugyancsak a Fe|söcikolán feltárt emlékek' a
bennszÜlottek Kr.u. ||' századból vali ha|omsírjai. Pusztaszabo|csról va|ó egy
romai fotiszt á|tal készíttetett sírem|ék kőfe|irata. A római lovag a katonai he|yőr-
ség parancsnoka vo|t a koze|i Adonyban (Vetus, Salina), ahova innen közvet|e-
nÜ| út vezetett, a sírem|éket fe|eségének készíttette, akit a batavusok fo|djérö|, az
a|sógermániai Noviomagusbó| (a mai hol|andiai Nijmegen) hozott magáva|, ami-
kor alaku|atát ide he|yezték. Szórványos régészeti |e|etek a magyar honfogla|ást
koveto X-Xl " századi megte|epÜ|ésrő| va| lanak'

Besnyőné| említettÜk a Kr' u. 217-bö| származo római, Mithrasnak szente|t foga-
da|mi o|tárkovet' A római tartomány- és biroda|omhatár (|imes) mogott a kornyé-
ken tobb koem|ékrő| tudunk.

A kozség neve 1302-ben tűnik fe|. A megkÜlonböztető szerepű Puszta e|őtag az
országos helységnév-rendezés során kerÜ|t a he|ység nevébe' A Szabo|cs hely-
ségnév a tisztázatlan etimológiájú magyar Szabo|cs szemé|ynévbol ke|etkezett.
E nevet vise|te Árpád fejedelem egyik rokona is. A kozség neve 1898-ban |ett
Pusztaszabo|cs. Meg ke|| mondani, hogy a Puszta elótag igen szerencsétlen vá-
|asztás vo|t a torvényhozás részéro|. A kozségi vezetőség is tiltakozott a Puszta
e|otag miatt, és sokáig a Szabo|cs nevet haszná|ta. 1926. augusztus 31-én ko-
zségi kozgyű|ésen a képvise|o-testÜ|et kérte a Pusztaszabo|cs községnevet
Ujszabolcs névre vá|toztatni. A kozségi határozatot a megyei torvényhatósági bi-
zottság elfogadta és párto|ó vé|eményezéssel kÜ|dte meg a be|Ügyminiszternek.
A miniszier azonban a javas|athoz nem járult hozzá, azza| érve|t, hogy a kozség
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már az e|mú|t évszázadban is a Pusztaszabo|cs nevet vise|te. Az Árpádok ko-
rábban Pusztaszabo|cs Adonyhoz tartozott és kirá|yi ménesbirtok volt. A
Szabo|cspusztának Zabos, Ciko|a-pusztának Csikósa|ja vo|t a neve' 1302-ben a
székesfehérvári kápta|an és a dudari Csák testvérek megosztozkodtak
Zabvoson. Később Zsigmond kirá|y Borbá|a királynénak adományozta az egész
birtokot, melyet 1424-ben oklevé|be is fog|a|tak, de hamarosan Mátyás király
ideig|enesen Szako|yi Péter temesi ispánnak adta, majd Magyar Ba|ázsnak, a
felsőrészek kapitányának, va|amint occsének, Kelemennek adományozta. Ma-
gyar Ba|ázs egyet|en |eánya, Bengina oroko|te. Magyar Bengináva| a birtok a Ki-
nizsi - majd a Horváth csa|ádra szá||t. 1650-ben a Zichy csa|ádé lett. A torÖk
után a puszták aZichy csa|ádé maradtak.

A XVll' század második harmadában Szabo|cs fa|uban 80 házban |aktak szerb
parasztok. Ez a népes fa|u a torok és a magyar foldesúrnak egyaránt adózott: a
torok fo|desúr Budán lakott, akinek házanként a parasztok évente 1 forintot, min-
den bárány Vagy juh után 1 dénárt, a terményekbő| a tizedet, és Szent Gyorgy-
nap táján (ápri|is 24.) két' bárányt adtak. A magyar fÓldesurat, (Zichy lstván) ke-
resztény fÓ|desúrnak nevezték, akinek Összesen évenként 13 tallért fizettek a
szerb jobbágyok. A magyar fo|desúrnak fizetett adó - cseké|y osszege miatt -
szinte csak je|képes szolgáltatásnak tekinthető. Zichy |stván a birtokból besze-
dett adóból megá|lapíthatta, hogy fo|desúri hatalmát a szerb parasztok elismerik.

A torok alatt e|pusztu|t, sokáig pusztaság, de a XV||. század első harmada végén
te|epeseket kapott. lgy a XVll. század második harmadában virágző rác falu, 80
házban szerb parasztok éltek, akik a torok foldesúrnak a Zichíeknek fizettek
adót. 1699-ben Miskey János bére|te, majd 1702-tő| Kutas |stván és Ferenczi
Gyorgy a bér|ő, akik 1719-ig voltak Szabo|cson' 1719 őszétő| a Zenneg' a
Mik|esics csa|ádok zálogban bírták, mintegy 40 éven át. ok bér|ik a Lórév és
Adony kozott átke|o helyet is. A házi gazdá|kodást 177a-tő| |ehet nyomonkÖvetni,
amikor Zichy lstván és János Adonybó| irányították az urada|omnak ezt a részét.
Szabo|cs ekkor is puszta' aho| a birkatenyésztés virágzott. Az urada|mi épÜ|etek
me|lett még két kÜ|on major is |étezett: az egyik Tóth lstváné, a másik Mészo|y
lstváné vo|t. 1785-ben 133 fő é|t a szabo|csi pusztán, kÜ|onböző majorokban.

A népesség gyarapodása nem számottevő, hisz csak a nagybirtok Üzemmeneté-
hez szukséges munkaerőt tartották itt' 1836-ban 173 a |akosság száma' Az
1B40-es években Szabo|cspusztán uradalmi isko|a műkodott, me|ynek fenntar-
tója a fo|desúr. Szabo|cspusztai iskolába jártak a kornyéken |évő majorok cse|éd-
gyermekei is.

Kozségi szervezetbe 1845 után szervezték a szabo|csi pusztákat. Ekkor azon*
ban rnég csak adókozség volt. 1899-ig kiskozségi státusza vo|t, s ez évben |ett
nagykozség. A telepü|ésnek azonban belterü|ete nincs, tipikus urada|mi kozség.
A kozségháza Fe|sőciko|án vo|t, és 1916.ban Szabolcs-pusztán, a vasútá|lomás
me||ett építették fe| a községházát. 1924-ben megkapta Pusztaszabo|cs a va|ó-
ságos po|itikai státuszt, és ekkor Ciko|a és Csongrád is ebbe a kozségi Szerve-
zetbe tartozott. A kozség terÜ|etén három urada|om műkodik a XX. sz. e|ején: a
szabo|csi, a cikolai és a csongrádi. Je|entős gazdasági bázist képezett a vasúti
csomópont.



Szabo|cspuszta Fou|d-Springer bécsi bankár kezére kerÜlt. Fe|sőcikolát pedig a
Hirsch csa|ád vette meg' A tőkés urada|mak fej|esztésével egyÜtt járt a |akosJág
számának megIehetosen gyors emeIkedése.

1919. március kozepén |étrejott szocia|ista mezőgazdasági nagyÜzemekben a
vo|t cse|édség konvenciója a kÖvetkező vo|t: 24 mázsa gabona, 12 mázsa széna,
8 mázsa fa, 2 ho|d házté4i fÓld, két tehén és három sertéstartás.

A falu fej|ődése 1920 után a fildreform rea|izá|ásáva| párhuzamosan fo|yt. A va-
gyonváltság során koze| 600 házhe|yet és 2 ezer kat. ho|dná| tÖbb foldet osztot-
tak ki' A tagosítást nem hajtották végre. A vasutasság 1918 után jelentŐs vo|t.
lde teIepítették a horvátországi magyar vasutasokat.

Határ: 1 91O-ben 10730 kh' (szánt ő: 8237 , |ege|o: 940, rét: 278, erdő. '1o7), 1930-
ban 8059 kh, 1980-ban 5167 ha.

Közigazgatás: 1899 nk. 1924-ig a politikai kozséget majorok, puszták a|kották:
Szabo|cs, Csongrád, Cziko|a (urada|mi alkozpontok) és a vasúti te|ep. 1924-tő| a
fejlődést a foldreform eredményei segítik: 600 házhe|y,2 ezer kh, fo|d juttatása'
A kozségháza 1916-ban épÜ|t. 1935-ben 18 utca, 3 puszta' 9 major a|kotta a
kozséget' 1960 otk. 1990 nk'

Birtokviszonyok: 1900: Fou|d-Springer, Hirsch csa|ád, református egyház, 1949-
1951 kozott 10 tsz, ,1951-ben tsz kozség, ,1961: Mező lmre MGTSZ. 6656 kh.

Mezogazdaság: A |akosság kizárólag mezőgazdaságbó| él 1951-ig (uradalmi
konvenciósok) 1960: a |akosság fog|a|koztatottsági je|lege szerint a k-t az urbá-
nus kategiriába soro|ták.

|par; 19 oÁ, mezőgazdaság 34 o/o, egyéb 47 o/o,

1990-ben az iparban 957 (főváros és Dunaújváros), a mezógazdaságban 528 fő
dolgozik.

Kereskedelem: 1920: Hangya Szövetkezet, 1930-tó| heti vásárai vannak, 1945.'
Fo|dm. Szov' 1960: kiskereskede|mi bo|t 16, vendéglátóhely 11, 1ggo-ben: bo|t
5,1, vendéglátóhe|y 9'

lskola: Szabolcson és Cziko|án 1840-tő| uradalmi iskola' 1918-1924' horvátor-
szági e|emi iskola tanf", majd MÁV társulati iskola. Épü|ete 1926-tó| van' 1g47.Íő|
az isko|ák kozségi fenntartással műkodnek' Kozponti á|ta|ános isko|a 1995-tő|.

Ku|turális viszonyok 1927 ' népkonyvtár.

EgyesÜ|et., 1925: Kaszinó. 1926: Lovész Egy|et, 1945. Munkás Ku|túr Szovetség'
1953: Ku|túrotthon.

EgészségÜgy: 192B elott az adonyi kororvosi korhoz tartozik, ezután kozségi or-
vos, 1940-től védőnő, 1990-ben három orvosi korzete van.
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Műem|ék: 1941. rk' temp|om. Fe|sőciko|ai kastély (Hirsch csa|ád)

Egyházkozség 1925-ben a|aku|t. 1928-ban egy MÁV barakkban kápo|nát ren-
deztek be' He|yi káp|ánság 1929-ben a|aku|t. A temp|om 1936-1942 között épÜ|t
fe|, és oná||ó |e|készség |ett. A p|ébániát 1949-ben szervezték.

Az adonyijárási főszo|gabíró utasítást adott a pusztaszabo|csi főjegyzőnek, ha a
szovjet csapatok a kozséget megkÖze|ítik, sot ha azt már lőni kezdik, akkor a hi-
vata|os iratokka| egyÜtt e| ke|l hagynia a kozséget. Ez 1944. december 2-án tör-
tént.

A kozség kozvet|en kozelében ádáz harcok dú|tak. A kozség két ízben cseré|t
gazdát. A németek,1945. január 27-28-án Pusztaszabolcs irányába tortek e|ore
Perkáta felol' Az úton az 1. német páncélos hadosztály 73. páncélostüzérezred
vonu|t át, me|yet szovjet repÜ|őtámadás tobb ízben megzavart. A repÜ|ők je|entős
veszteséget okoztak a németeknek a Pusztaszabo|cs felé vezeto úton.

Február 20. után a szovjet csapatok védelmét ezen a vidéken is kiépítették, mive|
német támadásra számítottak' A ToIbuchin marsalI vezette frontszakasz
Pusztaszabo|cs-Sárosd vona|ára kirende|t 18. szovjet harckocsi hadtestet meg-
erősítették a 206. roham|ovegdandárral. Február 27-én a szovjet 27. hadsereg
egységei a védelem második |épcsőjét alkották, de a kiszeme|t reteszállások
megszá||ását - Kisve|ence, TÜkrosmajor, Fe|sőcikola, Kisperkáta vona|ában _ is
fe|adatu| kapták. Március 14-15-én a német l|. SS páncé|os hadtest egymás után
indította a rohamokat, hogy Pusztaszabolcsot birtokba vegyék. A szovjet véde|-
men azonban a rohamok sorra megtortek. A németeknek nem sikerült a fontos
vasúti gócpontot birtokukba venni. Március 19-én a szovjet 27. hadsereg e|őre-
vetett osztagai Gárdony irányába indítottak támadást, és e| is jutottak a kozség
déli szé|éig, mikozben e|foglalták Be|sőhajdu-tanyát, Tutyimajort, TÜkrospusztát'
Csong rádpusztát, Tivadartanyát, KÜ|sőpÜspoki-majort és Henri kmajort'

A kozségben 1945 után gyors fejlődés indu|t meg. Ennek a|apját a fÓ|dreformma|
teremtették meg. 1945-1952 kozott 190 családi ház épü|t.

Torténelmi he|yek Ciko|a, Szabo|cs

Kü|terÜletek: Alsóbesnyő, Békemajor, Ludovikamajor, FeIsőcikola,
Harmatospuszta, SzaboIcspuszta, Foreditanya' Gyorgymajor, Jónástanya,
Sze lestanya, Vasúti -őrházak.

Szociológiai jel lemzők

A kozség terÜ|ete 5167 ha. Lakónépessége 6154 fó. Lakásá|lománya 2102'
E|ektromos áramma| 2102, vezetékes gázza| e||átott háztartások száma 1433. A
kozÜzemi vízhá|őzat hossza 48 km, bekapcso|t |akások száma 1222, A kozcsa-
torna-hálózat hossza 1.5 km.

ovodai |étszám 314 fő, á|ta|ános isko|ai tanuló 542'Íő. lskolai osztályterem 28,
pedagógus |étszám (az óvodai és iskolai egyÜtt) 53 fő. Korzeti orvos 3, fogászati
rende|ő 1, gyógyszertár 1, 1995-ben é|veszÜ|etett gyermek 70, ha|áleset 71. A



kozségi konyvtár á||ománya 10 ezer kotet. Kiskereskede|mi bo|tok száma 19, eb-
bő| éle|miszerüz|et 3, vendéglátóhe|y 5.

Az infrastruktúra a kozségben e|készÜ|t, i||. a csatornázássa| befejezőben Van'
Vezetékes ivóvízze|, gázza|, rende|kezik a |akosság, az 1992-ben megkezdett
szennyvízcsatorna-há|ózatbó| 17 km kész, az a|acsonyíekvésű te|epÜ|ésen a fe|-
gyÜlem'|ett belvizek a házakat veszé|yeztetik. Évente 160 ezer m3 ivóvizet fo-
gyaszt a lakosság, a szennyvíz is ugyanennyi. E|készÜ|t a csapadéke|vezeto
árokrendszer nagyobb része' ezt feltét|enÜ| be kell fejezni. Az általános isko|át
hat tanteremme| bővítették, fe|épÜ|t egy óvoda is (40 mi|lió forintot fizetett érte az
onkormányzaÍ).

2'4. MEGlÉvŐ TELEPÜLÉsszERKEzET
A kozség kÜlterÜ|ete: 4825 HA

be|terÜ|ete: 342 HA

A telepÜlés szerkezetre vonatkozóan e|mondható, hogy rendezett, derékszogű
utca elrendezésse| megfele|ő szabá|yozási szé|ességge|, egységes te|ekkiosz-
tássa|. A te|epÜ|és fó prob|émáját tu|ajdonképpen az okozza, hogy a vasút a
te|epÜ|ést szinte kettéosztja. További szerkezeti e|em az Adonyi, és a Ve|encei
út' mely te|epÜ|éseket osszekoto út, és egyben a te|epÜ|és fő utcája. Az út vas-
úti kereszteződése rendkívÜ| kedvezőt|en" Az 1993-as tervben a vasúti keresz-
teződés szabá|yossá téte|e érdekében drasztikus, jelentos szanálással járó új
nyomvona|at javaso|t az osszekoto út részére, azt kÜ|onszintű csomópontként
javaso|juk. Ezt nem tartjuk a terv táv|atában megva|ósíthatónak. 'TervÜnk ké-
sőbbiekben |eírt fej|esztésekke| osszhangban új te|epülési me|lékutat javaso|,
mely az átmenő forgalmat egyrészt lerövidíti, másrészt kedvezően vezeti. A te-
lepÜ|ésen jól korÜlhatárolható rendezett telepü|éskÖzpont nem ta|á|ható' A koz-
ponti rész az Adonyi út, és a Ve|encei út mentén alaku|t ki. A te|epü|éskozpont
továbbfej|esztése a vasút kornyékén még beépítetlen terÜ|eten biztosítható'
Gazdasági terü|etek a telepÜlés nyugati oldalán, va|amint a vasút menti déli te-
rÜleten ta|á|hatók A tVlAV javítócsarnok e|adásával új uzem kia|akítása várható.
A területek a HES7. alapján szabá|yozottak. A rnezógazdasági majorok gazda-
sági területnek minősÜlnek, azok a HESZ-ben fogla|tak szerint szabá|yozottak.

2.5. A TELEPÜLÉs rŐgB ADATAI

A te|epÜlés terÜ|ete: 5,l67 HA.
(A hiányzó adatokat a szerkezeti tervben az Önok á|ta| is szolgá|tatható adatok
a|apján rogzítjuk') *

2.51. ruÉpessÉG MUNKAERŐ
A kozség népesség számának aIaku|ása:
Ev 1870 1910 1949 1960
Fő 979 1530 3816 5184
Év rc7a 1980 1990 2ooo 2oo2
Fő 5865 5916 5988 6065

Fog|a|koztatottság 1990 2000
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Aktív keresők száma 2848 fő
|naktív keresok száma 991 fő
E|tartottak száma 2097 ta
Vándor|ásikÜlonbozet2000-ben 104
Községben foglalkoztatottak száma.'
E|járók:
Bejárók:

Regisztrált munkané|kÜ|iek jovedelempót|ó támogatásban részesÜlők száma:
v u .

|dosek k|ubjában gondozott: 19 fő

Pusztaszabo|cs je|entős vasúti csomópont fej|ődését is nagyban ennek koszon-
heti' A vasút egyik |egnagyobb fog|a|koztati vo|t. SzÜkséges, hogy a je|en|egi
meg|évő és fej|eszthető gazdasági terÜletek mel|ett új fogla|koztatő megje|ené-
se, kis- és kozépvá|la|kozások formájában.

2.52. Ü oÜ lÉs, lDEGENFoRGALoM
Je|en|eg a te|epÜ|ésen ÜdÜ|ő ovezet nem ta|á|ható. |degenforgalmi szempontbóI
a Cikolai tó és környéke nagy |ehetőségeket rejt magában, ennek fej|esztését
szo|gá|hatja ,,Cikola Nemzetek Vö|gye,, projekt megvalósítása. A Ve|encei tó ko-
ze|sége amennyiben a te|epü|és vonzó speciá|is szabadidós tevékenységeket
tud biztosítani, úgy idegenforga|mi szempontbó| is vonzóvá tehető a település.

2.53. LAKÁSELlÁrÁs
A telepÜ|és egészére je||emző az átlagosná| jobbé színvona|ú |akáse||átás, me|y
a |akásál|omány korábó| is kovetkezik"

tssz. |akásszám 1919 1920-1944 1948-1959 ,l96o-.t969
épÜ|t 12 309 572 325

1970-1979 1980-1989 1990-2001
épÜlt: 443 300 175

Lakásá||omány 2000-ben 2106, épített |akás 3.

Jelentősebb kulterÜ|eti |akott hely Fe|ső-Ciko|a pusztán talá|ható mintegy 12
|akoházza|"

2.54' xozl nrÉzM ÉNY ELLÁTÁS
FelsofokÚ e||átás Székesfehérváron, és Dunaújvárosban, középfokú e||átás Du-
naújvárosban, alsófokÚ e||átás a kozségben onál|óan megoIdandó'

Jelen|egi i ntézmény ellátottság
Iqazgatási intézménvek
PoIgármesteri Hivata| megfeIe|ő.
Községi rendőrőrs megfele|ő.
TűzoItóság
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9ktatás, kuIturá|is |étesítménvek
ovoda férohe|y" 250, óvónő: 21, óvódás gyermek 270'
Á|ta|ános iskola: tanterem 28, pedagógué'38, tanu|ó 34B, 8' osztá|yos 49, nap:
kozis 56.
Kozépiskola
Kozépiskolai kol légium
Kultúrház
Könyvtár: 14000 egység
KábeItelevízió
He|ytorténeti múzeum
Testnevelési |étes ítmények
Pénzügyi intézmények
Posta: megfeIe|ő'
Kiskereskedelmi uz|et 64, ebbó| élelmiszer 16.

EoészséoÜov:
orvosi rende|ő 1
Háziorvos és házi gyermekorvos 3.

Egvéb el|átás:
Vasútá||omás van
tsenzinkut nincs.
|dŐsek k|ubjában gondozott 19 fő.
Műkodo vá||alkozások száma 299.
KFT 20, szovetkezet 3' BT 43, egyéni vá|la|koző 228,

2.55. xoznnÚ ELLÁTÁS
A telepÜ|és te|jes csatornázás kivéte|ével teljes kozművesítéssel e||átott. A
csatorna megépítéséig a szennyvizetzárt szennyvíztározóban ke|| elhe|yezni. A
kozművekkel kapcso|atos rész|etesebb munkarész a te|epÜ|ésszerkezeti terv-
ben kerÜl fe|do|gozásra a fejlesztési koncepcióban jóváhagyott
terÜletfeI haszná|ás fi gyeIembevéte|ével.
KözÜzemi szennyvízhá|ózat hossza 11,6 km.
Bekotott |akásszám: 584.

2.6" TELEPÜLÉsszERKEzET, TERÜLETFELHASZNÁLÁsI KoN.
cEPcló

2.61,TELE P Ü L Éssze nx EZET F EJ L EszTÉs| JAVASLATo K
Az e|őbbiekben fe|vázo|t adottságok, va|amint a rész|etezett kistérségi e|kép-
ze|ések, a te|epÜlésben érdekeltekke| torténő egyeztetések alapján a javasIatok
a|ábbiakban fogIaIhatók ossze'

A koncepció 3 kÜlterÜ|eti, és két be|terÜ|eti tervlapot tarta|maz. A koncepciónak
nem kote|ező e|eme a ra1zi dokumentáció, a jobb áttekinthetóség érdekében
készítettÜk e| a rajzi munkarészeket. Az a|ternatívák külonboző szemszÖgbő|
kozelítik meg aZ esetleges mego|dásokat. Ezekbő| az ot|etekbő| ke|l kiválaszta-
ni a telepÜlésen érdeke|tekke| a |egmegfe|e|őbbeket, me|yeket a telepÜ|és Szer-
kezeti tervben fe|dolgozunk. Je|eznénk, hogy a telepü|ésszerkezeti tervben fe|-
do|gozott terÜletfelhasználások megva|ósítása nem kote|ezőek csupán lehetŐ-



t2

ségek. Amennyiben viszont nem je|enik meg a szerkezeti tervben a
terÜletfe|haszná|ás vá|tozása, akkor csak a szerkezeti terv módosításával Iehet-
séges, ami ido- és pénzigényes. Megjegyzendő' hogy a je|enlegi mezőgazda-
sági terÜ|et, lakó, vagy gazdasági cé|ú fe|haszná|áskor fe|értéke|odhet. A telek-
speku|áció e|kerü|ése érdekében éppen ezérIjavaso|unk több terÜ|etet kijelo|ni
új beépítésre'
Minden vá|tozatban álta|ános szabá|yként betartottuk, hogy a beépítheto Új |aki
és gazdasági, va|amint kÜlon|eges terü|eteket a meg|évő belterÜ|eti határhoz
kapcso|ódva alakítottuk ki.
Alta|ános megá|lapítás mindegyik a|ternatívára vonatkoztatva, hogy a már be-
épített és beál|t területek szerkezetén vá|toztatni nem kívánunk. A te|epÜlés-
kÖzpont részletes szabályozási terÜ|etét tervÜnk fe|tÜnteti.
A beál|t terÜ|eteken az onkormányzat fe|adata a szerves fej|ődés biztosítása a
meglévő telepÜ|éskép megórzése, javítása.

Allernatívák bemutatása elemzése:
Be|terÜ|et, és hozzá kapcso|ódó beépítheto kÜlterÜ|etek.

l. A|ternatíva
Az a|ternatíva tu|ajdonképpen a jóváhagyott helyi építési szabá|yzat e|emeit
Iarta|mazza, kibovítve a Pusztaszabo|cs felé vezeto út mentén kia|akítandó új
lakóterÜlettel, meIynek vázlatát a képvise|o-testÜletnek is e|küldtÜk'
A telepÜléskozpont Vegyes terÜ]etének határán vá|toztatni nem kívánunk.
Uj, a gazdasági terü|etek a HESZ |. számú mellék|etében fe|tÜntetett igen je-
|entős mértéku terü|etek, a te|epÜ|és ke|eti o|dalán' a vasút mindkét olda|án,
A terÜ|eten ÜdÜ|ő terÜlet nincs, tervezve kÜ|onleges terület a temető, me|y bő-
víthető.
A terÜ|etfe|haszná|ás rovid indoklása: a HÉSz-oen kijelo|t igen szűkos |akás-
bővítési terÜ|eteket je|ö| ki, ezt mind minóségi, vá|tozatossági, mind mennyiségi
szempontbó| bővíteni javasoljuk' A Ve|ence fe|éé ha|adó út menti bővítés a je-
|en|egi telepu|ésszerkezetet logikusan jó| Ütemezhetöen kapcso|ja a jelen|egi
szerkezethez. A |egfontosabb e|emek, mint az oktatási, igazgatási, kozlekedési
jól e|érhetők gya|ogosan is' A te|epÜlés ke|eti olda|át a Zrinyi utca beépítése mi-
att a patakon túlra nem javasoltuk lakóterÜ|et kia|akítására, mivel az óvoda, is-
kola rovid megkozelíthetősége csak á|dozatok árán biztosítható. A Ve|ence fe|é
vezető út azért is szimpatikusnak |átszik, mive| az előbbiekben Ve|ence, Agárd
fej|esztése kapcsán annak koze|sége folytán részben lakó-ÜdÜlő funkció vonzo
is lehet.

Kialakítható úi terÜ|etek:
1. Uj lakóterÜ|etek át|ag 1000 m2 te|ekterü|ette| számo|va.

1'1. TerÜ|etek Adonyi úttó| dé|re 106 db
1 .2. TerÜ|etek Adonyi úttól ke|etre 15 db
1.3. Velence fe|é vezető út

2. Gazdasági terÜ|etek:
2.1. VasÚttól északra
2.2.Vasuttó l  dé|ra |.

l l .

l. Ütem
l|" Ütem

210 db
2í 0 db.

147 HA
42 HA
30 HA

tom
tom
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2.3. Meg|évo gazdasági terÜ|et me||ett be|terÜ|et me|lett északra: 6,5 HA'

Il. A|ternatíva:
|-ényegét tekintve az onkormányzat2o1'2ao3 KT határozalát tÜnteti fe|, a be|te-
rÜ|ethez kozvet|en csat|akozó részeken, M= 1:4000 térképen, míg e határozat
további terÜ|eti ábrázo|ása nagyobb |éptékben a kÜlterÜ|et terü|etfelhaszná|ási *
koncepcióban |átható (M= 1 :20.000)

A l|. a|ternatíva a |akiterÜletek vonatkozásában abban tér el az e|őzőtől, hogy a
be|terÜ|eti határvona|to| ke|etre is jeIentos IakóterÜ|eti fejlesztést irányoz e|, az
iparterÜ|etet a vasúttó| leszakadva a te|epÜ|és dé|ke|eti részén kívánja kia|akíta-
ni. A nyugati meg|évő gazdasági terÜ|et fej|esztéséve| nem fogla|kozik' Tervünk
(M= 1:4000) ahatározatban foglaltakat feltünteti. A Il. sz. alternatíva további e|-
képze|ést tarta|maz. A telepÜ|éskozpontba készítendő rész|etes szabá|yozási
terÜ|eten belÜ|, annak szÜrkéve| beje|o|t részen speciális rekreációs idegenfor-
ga|mi, kereskede|mi, vendéglátó terÜlet kia|akítását javasolja, az e|őbbiekben
már leírt indokok a|apján. E terÜ|et lenne egyben a te|epü|és kozpontja, ku|turá-
lis intézményeinek he|ye, mint p|d' ku|túrház, kisméretű zenepavi|on, lnternet 

-

kozpont stb"
E cé| e|érése céljából a terü|eten ta|álható egyébként rossz tájo|ási |abdarugó
pályát a mostani terÜ|ettő| pár méterre osszefÜggő ,,nagy kiterjedésű'' sportte
rÜleten javaso|juk kia|akítani. A teru|etfej|esztési koncepcii igen je|entős szer-
kezeti e|eme az új Gyűjtő út, me|y tehermentesítené a te|epÜ|és átkelő szaka-
szát, és biztosítaná egyben az új terÜ|etek fe|tárását. Kedvezot|ennek íté|jÜk
meg a teru|et dé|-ke|eti részén e|helyezendő nagymennyiségű |akóterÜ|etet, mi-
ve| ez a kozponti intézményektó|, elsosorban az iskoláti| messze esik. A kÜ|te-
rÜleti |apon éppen ezért ennek a terÜletnek alternatív |akó, vagy gazdasági te-
rü|et elképze|ését tüntettÜk fe|'

Kia|akítható úi terÜ|etek:
LakoterÜ|etekné| csak az l" alternatívában nem Szereplő terÜ|eteket tÜntetjÜk fe|:
l. Ú1 taroterÜ|etek

1 .1 . Eszak-ke|eti terü|et: 173 te|ek,1.2. Dé|-ke|eti terület.. 124 te|ek'

2. Gazdasági terÜ|et
2.1. Gazdasági, vagy |akóterÜlet.
2'2, Gazdasági terÜ|et dé|-keleten: 26,5 HA
2'3' Gazdasági terÜ|et nyugaton. ,,|3,2 |-lA.

l1l.AIternatíva:
A hármas a|ternatíva |ényegében abban tér e|, hogy fe|tÜnteti ,,Cikola-Nemzetek
Vo|gye',, va|amint a szé|eromű tervezett terü|etét. A Nemzetek Vo|gye rovid
programja a 4 sz' me||ékletben ta|á|ható. Az elképze|és szimpatikus' Ezen a|-
ternatíván tÜntettÜk még fe| a vasút mindkét o|dalán kialakítható |akóterÜlettó|
erdősávva| e|vá|asztott kereskede|mi, gazdasági terÜ|etet.
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Kiielolt oazdasági területek:
vasúttó| északra 42 HA
vasúttó| délre

2.7. KozLEKEDÉs

10,2 HA

l. Köz|ekedési vizsgá|at, jelen|egi állapot

Pusztaszabo|cs nagykozség Fejér megye keleti részén fekszik. A telepÜ|és kÖz|eke-
dés foldrajzi he|yzetét meghatározza Budapest-Pécs vasútvonal, a telepÜ|ésen talá|-
hati vasúti csomópont. Pusztaszabo|cs szomszédos te|epÜ|ésekkel való kapcso|ata
kiépített kozvet|en kozút kapcsolata van Ve|ence' Adony és Sárosd kozségge|, köz-
úton e|érheto Besnyő, Beloiannisz, lváncsa, Seregélyes. Vasúton elérhető Budapest,
Sárbogárd, Pécs, Dunaújváros, Börgönd, Székesfehérvár''.

Te|epülés közi kapcsolatok:

A te|epÜ|és kozigazgaiási terÜIetén átha|adó országos utak; a 6205.; a 6207.
sz. ök. út és az 62112 sz. bekötőút. Az országos kozutak forga|ma a 2002' évi Or-
szágos Kozúti Forga|omszám|á|ás adatai a|apján:

Az országos kozutak fejlesztése hosszú távon nem várhato" Az. utak várható forga-
|omfej|ődést figye|embe véve kije|enthetó, hogy az utak keresztmetszeti paraméterei
(jellemzóen 6,00 m burko|atszé|esség és 2x1 sáv) hosszútávon megfe|e|oek.
A te|epÜ|és kozigazgatási terÜ|etét érinti a tervezett M6 autópá|ya nyomvona|a.

A te|epÜ|és kozigazgatási terü|ete koze|ében ha|ad az M6-os autópálya, me|yről az
Adonyi úti, i|letve a Besnyo be|oianniszi |eágazásró| is igen kis távolságbó| (kb. 5,O
km) a te|epÜ|és megkoze|ítheto. Ez, valamint a vasút je|en|éte kedvező |ehet a kis.
és kozépválla|atok, beszá||ítói részére.

A teI epÜ |ésfej I esztési koncepci ó koz|ekedési javas Iatai :
1' Ae. Adonyi út, Ve|encei út vasúti keresztezódés biztonságos kia|akítása érdekében

egyeztetni szÜkséges'

Osszes
forgalom

Sze-
mé|y.

gépko.
csi

Kiste-
her-

gépko.
csi

Autó-
busz

Teher-
gépko.

csi

Motor-
kerék.

pár

Ke-
rékpá

r

Lassú
jármű-

vek
j/nap E/nap j/nap jlnap jlnap j/nap jlnap llnap j/nap

6205.
ök. ut

684 814 463 81 19 67 8 30 16

6207.
ök. út

3203 3057 2057 298 46 189 63 521 30

62112. ut 980 851 434 76 41 38 38 325 28
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2. Belső úthálózat szabályozása, va|amint az e|őző pontban je|zett prob|éma miatt az
új Gyűjtő út kia|akításának javas|ata, mely esetlegesen az uj iparterÜ|etekkel kap-
csolatos teherforga|om miatt megnovekedő.

Tömegközlekedés:
Pusztaszabo|cs nagyközség rendelkezik vasúti összeköttetésseI' jelentős vasÚti
csomópont. A telepÜlésen áthalad a 40 Budapest - Pécs; a 42 Pusztaszabo|cs -
Dunaújváros _ Paks; illetve a 44 Pusztaszabo|cs _ Börgönd - Székesfehérvár vasút.
vonal. A személyszállítás me||ett je|entős teherÍorga|om is terhe|i a telepÚlést. A
koz|ekedés vizsgá|at során megá||apítottuk, hogy a vasúti csomópontok szintbeliek,
kia|akításuk kedvezőt|en (6207. sz. ök. út - vasút keresztezése), he|yben torténó át-
építésÜk csak jelentős szaná|ássa|, bontássa| o|dható meg'
Autóbusz járatok: a járatok sűrűsége és mennyisége kielégíti a |akosság igényeit. A
te|epÜ|ésrol kozvetlen járai indu| Székesfehérvár, Dunaújváros, Csákvár, Ve|ence
irányba. Autóbussza| e|érhető tobbek kozott Adony, Agárd, Dinnyés, Kápo|násnyék.
Lovasberény, P ázmánd kozség.

Községen belüli állapot:

A telepÜ|és koz|ekedés-vizsgá|ata során megál|apíthatjuk, hogy a kia|akult úthá|ozat
kedvező" A meg|évő utak 80 %-ban kiépítettek' A burko|at szé|esség2,5 _ 6,0 méter
közott vá|tozik.
A lakóutcák kia|aku|t szabá|yozási szé|essége.nem minden esetben fe|el meg az
oTÉK elóírásainak, aho| a kialaku|t beépítés Énetové teszi 6,0 - 8,o méterről to'o -,|2,0 méterre ke|| bővíteni'

A |akóterÜlet fej|esztés során nyitott új utcák á|talában 12,0 _16,0 m szabályozási
szé|ességuek, a tervezett burko|at szélesség 6'0 m.
A tervezett utcák a|apadatai:

. Gyűjto út: -'

Tervezési kategória: B.V.c.
Tervezési sebesség: v=50 km/h
Forgalmi sáv szélesség: 3,00 m
Padka szélesség: 0,50 m

. Lakó utcák:
Tervezési kategória: B.Vl'd'
Tervezési sebesség: v:30 km/h
Forga|mi sáv szé|esség: 3,00 m (2,75m)
Padka szélesség. 0,50 m

AZ új épÜ|etekné| és a meg|évo épü|etek rende|tetésvá|tozásáná| a funkcióhoztar1'o-
zó parko|ó- és rakodási terÜ|etet saját te|ken be|Ü| ke|l mego|dani.

Pusztaszabolcsot érintő tömegközlekedés fej|esztés nem szÜkséges.
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2.8. TÁJ, xöRruYEzET, xÖnxvezervÉoELEM

Tájhasználat értékelése

Pusztaszabo|cs igazgatási terÜ|etén a tájhasználatot a mezőgazdasági terme-
|és, azon belÜ| a szántófo|di nÖvénytermesztés határozza meg. Az osszefüggő
mezőgazdasági terü|eteket néhány erdőfolt, a be|terü|ettő| sugarasan kiágazó
kozutak, du|őutak' vasútvonalak szabda|ják fe|. A határ meghatározó tájegysé-
ge Fe|sociko|a és a kornyezetében |evő tórendszer"
A táj vá|tozatosságát a tórendszer me||ett, a víáo|yásokat kísérő rétek, náda-
sok, Iigetek osszefÜggo rendszere biztosítja:
- a KeserŰ-vö|gyi patak az északkeleti határrészt sze|i át északnyugat-dé|ke|eti
irányban;

- a Sváb-volgyi árok a be|terÜ|et ke|etife|étő| halad a Ciko|ai tavak irányában,
- a Dohányos-vo|gyi patak a be|terü|et nyugati felérő| indulva ugyancsak a
Ciko|ai tavakat táp|á|ja;

- a Ciko|ai-vízfo|yás a tavaktó| nyugatra bontja meg a szántoterÜ|etek egyhan-
gúságát.

Tájképi szempontbó| kiemelendó a határban |evő fasorok, mezsgyék rendszere,
ami a táj vá|tozatossága me||ett a termófÓ|d véde|mét is szolgá|ja.
A mezogazdasági terÜ|et dé|i harmada és északnyugati határrésze az Agárdi
Agrárgazdasági Rt' kezelésében van. A nagyuzem birtokkozpontja Fe|sociko|án
van, aho| a hajdani nagybirtok-kozpont terÜ|etén sertéstelep, két tehenészet,
faipari Üzem műkodik. A kasté|y és parkja '.gazdátlan.,, elhanyagolt. A korÜlotte
|evo majorsági terÜ|eten |akások talá|hatók' A majorsághoz kozvet|enÜ| kap-
csolidó Cikolai tirendszer 120 ha-os terÜlette| a Cikolai Ha| Kft. keze|ésében
van. A Ciko|ai 7 tóbó| á||ó tórendszer az Adony igazgatási terÜletén |evő Líviai
tórendszerrel fo|ytatódik, aho| 4 tó ta|á|ható. A 11 tó osszterülete 238 ha' A ta-
vak környezetében a meredek |öszpartokon erdő, az enyhébb lejtésű parti te-
rü|eteken rétek, |ege|ok ta|á|hatók. A Cikolai tavak horgászati, a Líviai tavak
halászati cé|ú hasznosításúak.
A Pusztaszabolcsi Mezőgazdasági Szovetkezet a határ kozépso harmadát mÜ-
ve|i a belterÜ|ettő| északra és nyugatra |evö szántóterÜleteket. A szovetkezet
gazdasági kozpontja a be|terÜ|et nyugati határán található - gépá||omássa|, fa-
fe|dolgozo Üzemmel, tehenészeti te|eppe|.
A tehenészeti telepek kÖrnyezetében az Üzemek a |egeltetés biztosítására nagy
kiterjedésű lege|őket tartanak fenn.
A gyÜmo|cstermesztés Pusztaszabo|cs terÜ|etén nem jelentős, azonban több új
telepítésu gyÜmolcsös bizonyítja, hogy ez az agrárágazat fej|odő stádiumban
van.
Az erdosÚltség aránya jóva| az országos átlag alatt van, hiszen a 150 ha erdő a
telepÜ|és terÚ|etének csupán 3 o/o-a'. Ez a jő termohe|yi adottságokkal, a mező-
gazdasági művelésre kiválóan a|kalmas domborzati viszonyokka| magyarázha-
tó' A tobb tagban |evő erdők részben a Cikolai tavak korül koncentrá|ódnak, de
a belterÜ|eten és annak kozvetlen kornyezetében is tobb erdo ta|á|ható, ami a
telepulés zoIdfe|Ü|eti rendszere szempontjábó| is nagyon fontos.



A környezeti á||apot értéke|ése
Leveoovédelem
A |evegő védelme szempontjábó| a telepÜlés kedvező he|yzetben Van, mive|
sem be|terÜ|etén, sem tágabb kornyezetében nem található o|yan ipari |étesít.
ménye, ame|y a |evegő minoségét kedvezőtlenÜl befolyáso|hatná' Csupán az
á||attartó te|epek bűzhatása okozhat lakóterÜleten prob|émát" !
Mivel a te|epÜ|és terÜ|etén a gázhá|őzat kiépített, így a té|i fűtési szezon kom-
muná|is eredetű levegoszennyezése nem számottevó.
A kozúti eredetű |evegoszennyezés az országos kÖzutak be|terÜleti szakaszai-
nak mentén éreztetik hatásukat (Ve|encei út, Adonyi út). Ezeknek az utcáknak a
forga|ma azonban nem o|yan nagyságrendű, ami az utak menti lakóterÜ|eteken
az é|etminóséget veszé|yeztetné.
A |evegőszennyezés szempontjából kiemelendő a be|terÜ|eti utak nagy részé-
nek burkolathiánya' |gy a ktzlekedésbő| származő por rontja a |evegő minősé.
gét. A mezőgazdasági eredetű porszennyezést a kü|terÜ|eti mezsgyék, fasorok
rnérsékIik.

Zatvédeiem
Zajvédelmi szempontbó| a vasúti eredetű za1 és a kgzúti eredetű zaj je|enthei
problémát, mivel a te|epÜlés terÜletén |akóterü|etet érintő Üzemi eredetű zajter-
he|és nem tapasztalható' A vasúti eredetű za1 a lV|agyar utca és Sport utca |a-
kóépÜleteit éri.
A kozúti köz|ekedésbő| származo za1 az országos kozutakon |evő kisebb mér-
tékű átmenő forga|om miatt nem okoz jelentős kornyezetvéde|mi prob|émát

VízvédeIem
A fe|szín alatti vizek védelme szempontjából kedvezó' hogy a csaiornahá|őzat
kiépített. így 

" 
talaj és a 4-6 m mé|ységben |evó talajvíz szennyezése nem

számottevő. A szennyvíztisztító telep a te|epülés belterÜ|etétő| 1 km-re ke|etre
ta|á|hato. A DRV által üzemeltetett biológiai rendszerű eleveniszapos szenny-
víztisztító a szippantott szennyvizeket is fogadja. Befogadoja a Keserú1volgyi
árok'
A telepről kikerÜ|ő szennyvíziszap mezógazdasági fe|haszná|ásra a|ka|mas, így
két kijelo|t terÜ|eten helyezik e| a belterÜlettő| nyugatra. A 39 ha-os terÜ|eten,
ame|y a be|terÜlettől tobb mint 2 km-re ta|á|ható takarmánytermesztés fo|yik. A \-
terÜ|et ovárok-rendszerreI védett.
A vízfolyásokba torténő mezógazdasági eredetű szennyezést a ga|érianovény-
zet - gyepek, ligetek - á|talában megszűrik
A Cikolai tavak vízminőségét a partján |evő sertéstelep veszé|yeztetheti' A ta-
vak e|iszapolódtak, ebbő| kovetkezően vízmé|ységÜk 80-120 cm-re csokkent' a
nádasok terjedése figye|hetó meg.
Pusztaszabo|cs terÜ|etén avízadó rétegek, ivóvíz kutak nem veszé|yeztetettek.

TaIaivédeIem
A ta|aivéde|em maoában foglalia a termőfoldek mennviséoi és minőséoi véde|-
mét egvaránt.
A mezógazdasági termőfo|dek túlnyomó része rende|tetésszerűen műve|t, par-
IagterÜlet aIig talá|hati. A rendszervá|tozást kovető tuIajdonos vá|tozások
Pusztaszabo|cs mezógazdasági terme|ési szerkezetét nem változtatta meg"
Továbbra is a nagyÜzemije||egű gazdálkodás a meghatározó.
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A termőfo|dek nagy mértékű fe|aprózódása nem je||emző - zártkert jel|egű terü-
|et nincs. A műve|ésből kivont terÜlet arányaiban nem nagy" Egy romos major
hasznosítása megoldat|an a Ve|encei út me||ett, Felsőciko|a mel|ett pedig ki-
sebb, feIhagyott anyagnyerőhe|y ta|álható.

Hu||adékeIhelvezés
A kommunális szi|árd hu|ladékot a te|epÜlés az Adony igazgatási terÜ|etén ki-
alakított Ierakóba szá|| ítja'
Dogkút a te|epÜlés igazgatási terÜ|etén nincs. A szennyvíziszapot mezőgazda-
sági terÜ|etre helyezik e|'
Veszé|yes hu||adék az územek műkodése során minimá|is mértékben ke|etke-
zik, amelyek e|szá||ításáró| az uzemek gondoskodnak.

A telepÜlési kornvezet védelme
A te|epÜ|ési kornvezet véde|me szempontiábó| kedvező. hoov az ipari Üzemek a
beIterÜ|et szé|én, a IakóterÜ|etektól kü|oná|lóan koncentrá|ódnak'
Kedvezőt|en azonban az utcák nagy részének rendezet|ensége, a csapadékvíz
e|vezetés mego|dat|ansága, az utcák burko|atának, a járdáknak a hiánya. A te-
IepÜlés terü|etén a kozhasználatú zoldterÜ|et kevés.
A |egjelentősebb zo|dfe|Ületi egyÜttes a Szent |mre templom kertje, a me|lette
|evo kozparkkal (játszótérre|) és Iigetes terÜ|ette|, ahol a szovjet katonai temető
ta|á|ható.
A po|gármesteri hivata| mellett Van a 2000 m2 területű Milleniumi park.
Jelentos zoldfelÜlet a Sport utcában ta|álható |abdarúgó és kézi|abda pá|ya 2,0
ha-os gyepes terÜlete'
A vo|t TSZ kozpont és a kollégium me||ett |evő, tobb mint 1,0 ha-os |iget zo|dfe-
lü|eti fej|esztésre a|kalmas. A kollégium kertjével egyÜtt a telepÜ|és értékes
zoldfelÜ|eti egyÜttese.
Zo|dfe|Ületi fej|esztésre a|ka|mas a Hársfa utca vasút kozott a víze|vezető árok
mentén |evő |igetes terÜlet, továbbá aZrínyi utcában és az Árok utca végén |e-
vő erdők.
Te|epÜ|ésképi és funkcionális szempontból rendezésre vár a Sport utca a MÁV
terÜ|etekke|, haszná| aton kívÜ| i épü|etekke|,. rendezet|en területekke|.
TelepÜlésképi, környezetvéde|mi szempontbó| kedvezót|en Fe|sőciko|a lakó-
épÜletei kozott Ievő'.kozterÜ|et'' rendezetlensége, a kasté|y és kertjének gondo-
zat|ansága.

Táii, természeti értékek
Pusztaszabolcs terÜletén sem országos, sem he|yi je|entőségű védett termé-
szeti terÜlet nem található. A Duna |poly Nemzeti Park lgazgatósága természeti
terÜ|etként tervezi kije|o|ni a Ciko|ai tórendszert és a kÖrnyezetében levo erdő
és gyepterü|eteket, továbbá a tavat táp|áló vízfo|yások menti természetes é|o-
he|yeket' Kieme|ten értékesek a tavak mentén levő loszfalak gyurgyalag é|őhe-
lye i .
Dendro|igiai értéket képvise| a Fe|sőciko|a teruletén |evő kasté|y vá|tozatos fa-
álIománya.
A tájkarakter véde|me szempontjábó| értékesek a kÜlterÜleten levő mezővédó
erdosávok. fasorok.
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Fejlesztési koncepció
ZoIdterÜ|et
A meglévő zoldterÜletek védelmét biztosítani ke||, és további zo|dfelÜ|etek kiala-
kításáva| ke|| biztosítani a |akosság rekreációs igényét' a gyermekek játék és
mozgási lehetőségeit'

Meglévő, megtartandó zo|dterÜ|etek
- N/l i l leniumi park,
- Templom-tér az Arany János utcáig terjedő zo|dterÜlette|.

Fej lesztendő zoI dfe| Ü |etek:
- A Zrínyi utcában levo erdős terület'
- Az Arok utca végén |evő erdós terulet,
- A ko||égium. a vo|t TSZ kozpont és a Salina kozott |evő |igetes terÜ|et,
- A Hársfa utca me|lett |evő |ioetes terület.
- MÁV terÜ|etek és Sportpá|yá terÜ|ete a Sport utca mentén,
- Fe|sociko|a kastélypark és a mellette |evő gyepes terÜlet.
- A tervezett Új lakóterÜletekhez kapcso|ódóan zo|dterÜ|etek is |étesítendők

Erdoterület
Mive| az erdősÜ|tség rendkívÜ| a|acsony, ezért a meg|evő erdők védelmét bizto-
sítani ke||. Tájvéde|mi szempontból fontos 'a Ciko|ai tavak korÜ|i erdők megkü-
Ionbozietett védeIme akár heIyijeIentőségű természetvédeImi terü|etként is.
ErdőterÜletekkel kelI biztosítani a gazdasági terÜletek és |akóterÜ|etek térbe|i e|-
vá|asztását.

Mezőoazdasáqi terÜ|et
A mezogazdasági terÜletek a ie|epÜlés gazdaságában, a he|yi fog|a|koztatás-
ban továbbra is meghatározó marad. Ezért a te|epÜlésrendezés eszkozeive| is
biztosÍtani ke|| a jó minőségű áruterme|ésre a|ka|mas termofo|dek védelmét.
Meg ke|l akadá|yozni a fÓ|drészletek fe|aprózódását és rendezet|en beépítését'
N/ive| a telepÜlés terü|etén a tájképi, természeti érték a szántók magas aránya
miatt kevés, ezért fokozott figyelmet ke|| fordítani a természeti értéket képvise|ő
terÜ|etek (rétek, |ege|ők, nádasok, tavak) véde|mére"

Vízoazdálkodási terÜ|et
Vízgazdá|kodási terület a patakok medre és a tavak terÜlete. A Cikolai tavak
horgász-turisztikai jeIentőségét növe|ni ke|l"

Gazdasáoi terÜ|etek
Mezőgazdasági üzemi gazdaságÍ.terüIetként ke|| szabá|yozni a mezőgazda-
sági majorok terÜ|etét, mive| az OTEK 29.$ szerint mezőgazdasági terÜ|etre vo-
natkozó 3 %-os beépítési lehetoség nem biztosítja a majorok fej|esztését, indo-
ko|t beépítésre szánt _ gazdasági - terÜ|etként va|ó szabá|yozásuk. Ezze| a
már meglévo, műve|ésbő| kivett, infrastruktúráva| e|látott Üzemkozpontok to-

. vábbi gazdasági építési Iehetősége és fejIesztése biztosítható. Ebben a
terÜletfelhaszná|ási egységben ke|| szabá|yozni a Felsőcikola pusztán |evo |a-
kóterÜlei igény szerinti fenntarthatóságát is'
KereskedelmÍ-szolgáltatő gazdasági teriileÍ kia|akítására elsosorban Adonyi
Út, be|terÜ|et és temető kozotti kü|terÜ|eti szakaszán ke|| területet biztosítani.
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Kü|onleoes terÜ|etek
Temetők.. a Pusztaszabo|cs és Fe|sőciko|a temetőinek fej|esztéséhez a terÜ|e-
tek biztosíthatók,
Horgász- turisztikai kiízpont: a ciko|ai tavak me||ett biztosítandó o|yan turiszti-
kai célú fejIesztési teruIet, ameIy a tórendszerre a|apozott horgászat'
viziturizmus és okoturisztika szállásépÜ|eteinek és kiszo|gá|o |étesítményeinek
kia|akítására szo| gá|.
Felsőcikolai kastéIy és parkja: a kultúrtörténeti értéket képvise|ő kasté|y, ki-
szo|gá|i épÜletei és park egyÜttes táv|ati hasznosítása kieme|t te|epÜlésfej-
|esztési érdek. A te|epÜlésrendezés keretében olyan rugalmas szabá|yozás ala-
kítandó ki, ame|y |ehetőséget teremt a ku|túrtorténeti értéket képviselő épÜ|et-
egyÜttes oktatási, turisztikai, műve|ődési, ku|turális rendezvény-konferencia tu-
rizm u s számár a egyaránt.
Sportterület.. a telepÜlésközpontban |évő sportte|ep megtartandó. TerÜ|etén
sport|étesítmények, az azt kiszolgá|ó létesítmények és a sporto|áshoz funkcio-
ná|isan kapcso|ódó kereskede|mi, vendég|átó és szórakoztató létesítmények
alakíthatók ki.
Fe|socikola puszta sportterÜ|ete kÜ|onleges _ sportterÜletként vagy kozparkként
megtartandó.
Szennyví4iisztító telep: a település fejlesztésére korlátozást nem jelent, mivel a belterti-
lettől tobb mint 1000 m-re található.
Tái- és természetvéde|em
A táji-természeti értékek véde|me nagyon fontos. A Ciko|ai tórendszer és a kor-
nyezetében |evő erdők, rétek, nádasok' |egelok, gyurgyalag fészke|őhe|yek
egyÜttes véde|me a Duna Ipo|y Nemzeti Park lgazgatóságával'
Fontos a Fe|sőciko|ai kasté|y és parkja egyÜttes véde|me.

Körnvezetvédelem
A telepÜ|és kedvező á|lapotának megőrzése és a kornyezetminőség javítása
érdekében a fej|esztési fe|adatok a következők:
- A Sport utca menti elhanyagolt terÜletek. rendezése, egységes telepÜ|éskoz-
pont kialakítása.

- A csapadékvíz e|vezetés mego|dása, az utcák burko|atta| va|ó e||átása.
- A zoldfe|Ü|etek nove|ése, az utcák fásítása'
- A kommuná|is szilárd hulladék-elhe|yezés térségi szintű mego|dása.
- A gazdasági terÜletek és lakóterÜ|etek térbeli e|választása fásítássa|.

3. VlzscÁmroK, KoNcEPcIóK osszeFoGlAlÁsn
PusztaszaboIcs teIepÜlésfejIesztési koncepciója tobb egyeztetésen, fórumon
ment keresztÜ|. Bízunk abban, hogy kozos javas|ataik hozzásegítik a telepÜ|ést a
megfe|elő dontés meghozata|ához, ezá|ta| a te|epülés kis-, közép- és hosszútávú
gazdasági koncepciójának kidolgozás ához.

Várjuk a koncepció véglegesítéséhez javas|ataikat, annak bonyolításában se-
gítséget nyÚjtunk.
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4. AlÁTÁmnszró nn.l z| MU N KARÉszrx
(dokumentációba befűzve)

4.1, Fejér Megye te|epÜ|és rendezési terve - térségi szerkezeti terv

4.2. PusztaszaboIcs Nagykozség te|epÜ|ésfejIesztési koncepciója kÜlterÜ|eti
terÜ|etfe| használási javaslat
I l l .  A|ternatíva M= 1:30.000

4.3. Térségi közlekedési kapcsolatok
(Forrás oTrT egyeztetési anyag VÁTl)

" 4.4. Térségi koz|ekedési kapcsolatok M= 1:50'000

4.5. Fényképek 2 o|d.
1 p|d. rapi a|átámasztó anyag

1" Pusztaszabo|cs Nagykozség helyi építési szabá|yzat *

alátámasztó munkarész |. sz" melléklete
kÜ|terÜ|et M= 1:10.000

2. Pusztaszabolcs Nagykozség te|epÜ|ésfejlesztési javaslat,
kü|terü|eti terÜ|etfelhaszná|ási javasIat
ll. A|ternatíva M= 1:20.000
ll|. A|ternatíva M= 1:20.000

3. Pusztaszabo|cs Nagykozség te|epÜ|ésrendezési terve, te|epÜlés-
fej lesztési koncepció, terÜ |etfe| haszná|ási javas I at (belterü let)
|. A|ternatíva M= 1:4000
||. A|ternatíva M= 1:4000

4, Pusztaszabolcs Nagykozség te|epÜlésrendezési terve, koz|ekedési
a|átámasztó munkarész, koz|ekedési há|ózatok M= 1 :10.000
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DUNATERV BT
Dunaújváros, Városháza tér 1.

Telefon: 25411-2',5

MŰLeínÁs

PUszTAszABoLcs NAGYKöZSÉG HELYI ÉpírÉsl szABÁLYzAT
elixÉs zlr o MUN KAnÉszÉn rz

A Pusztaszabo|csi Polgármesteri Hivatal megkereste betéti társaságunkat, hogy az

1997. évi LXXV||I. torvénynek megfe|elően készítse el a telepü|és he|yi építési

szabályzatát a törvény 13' $.ának megfe|elően.

A te|epü|ésre 1993' június hónapban e|készü|t Pusztaszabolcs álta|ános rendezési

terve (Tervezo: Á|ta|ános Beruházási és Vállalkozási Kft. Székesfehérvár), mely nem

kerü|t jóváhagyásra. A telepÜlés anyagi eszkÖzei korlátozottak, ezérlkészítettük e|

,,Javas|atok Pusztaszabolcs telepu|ésrendezési feladatok megoldásához,, (1" sz.

mellék|et) című tervezetet 1 998. márciusában.

Ezt kovetően 1999.ben újból megkeresett az Önkormányzat, kizáró|agosan csak a

szabá|yozási elóírás készítésének igényével, me|yre árajánlatot készítettünk (2.sz.

me||ék|et). Ez a|apján szerzódtÜnk. Ezt kivetően áttanulmányoztuk a tervezetet és a

telepu|ést. Két a|kalommal egyeztettünk a testti|et tagjaiva|, majd március 21-én a

polgármesteri hivata| által szervezett egyeztetésen (meghívó 3' sz. melléklet) újabb

megbeszélést fo|ytattunk, me|yek alapján pontosítottuk a he|yi építési szabá|yzatban

rogzítendő terü|et felhaszná|ási, és ovezeti kérdéseket,. a település igényeinek

megfelelően, melyek a naprakész földhivata|i térképen kerÜlnek azonosíthatóan

rögzítésre. Ennek megfelelően á|lítottuk össze az a|ábbi szempontokat, melyek
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a|apján készül e| a helyi építési szabá|yzat' A21-ei tárgyalást követően nyi|atkozott a

nrlÁv i n gatla n g azdálkodási osáá lya (4'sz. me| léklet).

2. JELENLEGI HELYZET

A telepü|és be|terÜ|ete aránylag rendezett. A telepÜ|éskÖzpont vegyes terÜ|et, a vasút

környéke kíván jelentősebb szabályozást. A település fog|a|koztatottsága prob|émás,

ezért javasoljuk a jelen|egi be|területhez kapcso|ódva több helyen gazdasági terÜlet

kijelölését. LakóterÜlet fej|esztése a meglévő nagyméretű lakótelkek megosáásáva|,

i|letve a lakóterülethez |ogikusan kapcso|ódó terü|etek kije|ö|éséve| |ehetséges.

3. TELEPÜLÉSSZERKEZETI KÉRDÉSEK

Te|epülésszerkezet vonatkozásában az e| nem fogadott ÁRt-hez képest je|entős

változás, hogy a javaso|t Besnyő felé vezető út áthe|yezést, annak

településszerkezeti, és megva|ósítási prob|émái miatt nem javasoljuk'

4. AszABÁLYozÁs |RÁNYELVEI

A helyi építési szabá|yzat kidolgozásáná| az alábbi irányelvek betartása indokolt'

Telepü|ésszerkezethez és terÜlet felhaszná|áshoz kapcso|ódó iránvelvek:

4.1. BeépÍtett és beépítésre szánt terÜletek'

4'11' LakóterÜ|etek

4.111. Meglévő, kialaku|t falusias lakóterÜ|etek a te|epülés be|terÜ|etén elhelyezkedő

beá|lt területek. Ezen terü|etek je|en|egi szerkezetuk és terÜ|et

felhasználásuk módosítása a távlatban sem szÜkséges " Az ovezeti

szabályozás a kialakult á|lapotnak megfe|e|ően lehetséges. Ezen terÜleteken

az Önkormányzat tennivalója a szerves fejlódés biztosítása, a meglévő

telepü|és arculatnak megőrzése. A terü|et infrastrukturá|is e|látásának

segítése belvízrendezése, közterÜletek minőségének javítása' Prob|émás a
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Petofi Sándor utca szűk keresztmetszete, így a csatornázás mego|dása' Az

utca szélesítése a lakosság e||ená|lása miatt ez ideig nem sikerÜ|t.

4,112. Úionnan kia|akítandó lakóterÜ|etek'

Lényegét tekintve hason|ó igényekkel |ehet számolni, mint a kialakított

terü|eten' A bővítés a déInyugati terÜleten nagyméretű te|kek megosztásáva|,

il|etőleg kÜlterÜ|eti terÜ|etek bevonásával lehetséges' A terÜlet észak-ke|eti

részén, az árok me||etti terÜ|et be|vízveszélyes, |akóépü|ettel beépíteni nem

javasoljuk.

4'113. Sport utcai MÁV |akóterÜ|et .

A terÜleten többlakásos épületek ta|álhatók. ldőkozben a terÜ|et telkesítése

megtortént' Aa épÜ|etek e|éggé |eromlott á|lapotúak, a me||éképü|etek

igénytelenek. A terü|etet a kialakítandó telepÜlésközpont vegyes területéné|
javaso|juk szabá|yozni'

4'114. Szabolcs Iigeti tÖbbszintes, többlakásos lakóépületek.

^z épü|etek úszótelkes beépítésÜek, ftldszinten esetenként üzletek

ta|álhatók. A terÜlet a telepulésközpont Vegyes területén szabá|yozandó'

4.115' Magyar u. 2.12 |akóépü|etek szintén te|epülésközpont vegyes terÜ|etként

szabá|yozandók.

4 " 12' T e|epüléskozpont vegyes terület'

A te|epÜlésen jól korÜlhatárolható te|epÜ|ésközpont nem a|aku|t ki' l|yen cé|ra

hasznosítható terÜ|et a MÁv terÜ|ettő| északra esó részben |akóépÜletekkel,

Üz|etekke|, po|gármesteri hivata||a| beépített terulet, i|letve a uÁv il|etékeseive|

történt egyeáetés alapján a MÁV-tó| megvásárolható terÜ|etek" Jelen|eg

konkrét tervezési program nem a|aku|t ki. A még be nem épített terÜ|eteket

mindenképpen a telepÜ|ésközpont Vegyes terÜlet céljaira javaso|juk. Nem
javaso|ható hagyományos családiházas beépítésre a 702128-30, 701Í4-6
Hrsz-u ingat|anok' Az 111.3 jelű teru|etet gazdasági területként kívánják

továbbiakban is hasznosítani. A MÁV északi részén fe|szabadu|ó terÜ|eteket

településközponthoz kapcsolódó kereskede|mi, szolgá|tató területként
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javaso|juk hasznosítani. Továbbiakban te|epü|éskozpont Vegyes terÜ|etnek

minősÜlnek az Adonyi út, Velencei út mentén bejelö|t terü|etek, va|amint a

meglévő kozintézmények területei.

4 :)3* 9azdasáoi terület
, .4,131. Meg|évó, megmaradó gazdasági terü|etek.

a) MÁv dé|i felszabaduló terü|etei, kivéve a7O2l7o területet.

b) Te|epÜ|és be|terÜ|etéhez kapcsolódó ipari, mezőgazdasági terÜletek.

c) Te|epülés külteruletén e|helyezkedő mezőgazdaságí telephelyek, majorok.

A terü|eteken |ényegbevágó fejlesztési igények nem jelentkeznek, ezért ezek

a terÜ|etek a kornyezetvédelmi követelményeket is figye|embevéve

szabá|yozandók.

4' 1 32. Úionnan kije|olendő iparterü letek.

Ezen területek a jelenlegi belterülethez kapcsolt terÜletek. Jelen|egi

Üzemekhez kapcso|t észak.nyugati, Adony fe|é vezeto út menti terü|etek,
va|amint a Besnyő fe|é vezető út mentiterÜletek.

4.133. A te|epülésén üdü|őterÜ|et nem ta|á|ható. ||yen célra va|ó kijeiölésnek realitása

nincs.

4'134. Külön|eges terü|et a temetők'

Szovjet Hősi Temető terÜlete kegyeleti parkként hasznosítható. A műkodő
temető jelen legi terü letén bővíthetó, bővítésére tan u| mányterv készÜ|t.

4.2. BeépÍtésre nem szánt terü|etek

4'21 " Köz|ekedési terÜ|etek'

Közutak teruletei.

A fejlesztési terÜ|etek kivételével a tÖbbi területen koz|ekedésfejlesztési

e|képze|ések a terv távlatában nem jelentkeznek' A meg|évó szabályozási
szélességek továbbiakban is megtartandók"
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4,22' ZöldterÜletek.

A meg|évő zoldterÜ|etek megtartása mellett újabb teruletek kije|olésére nincs

mód a jelen|eg beállt beépített terÜleteken'

4.23, ErdőterÜletek'

A telepÜlésen |évő erdőterÜleteken tú|, csupán az ilonnan épített gazdasági

terÜleteken belÜli védőfásítást |ehet köte|ezoen előírni.

4,24. Mezőgazdasági terü letek.

A mezőgazdasági területek az oTÉw 2g. $-a szerint szabá|yozandók' A
jelenlegi mezőgazdasági terü|eten elhelyezkedő majorok, telepek,

kiszolgá|óhelyek gazdasági terÜ|etként keze|endők.

4"25' Egyéb területek

Folyóvizek, állóvizek medre, partja mentén a je|en|egi használatnak.

Megfelelően újabb építmények elhelyezése csak nagyon indoko|t esetben
szakhatóságokkal egyeztetve (kÖrnyezetvédelem) |ehetséges'

Dunaújváros, 2000' április 03.

Bánhelyi Káro|y

tervező

\
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Iktatószám : 5 Ll2003. 52/2003
Ügyintezo: dr' Horváth Györgyné

Targy; Seregélyes,
Pusáaszabolcs,
településrendezési tervek

Dunaterv Bt.
Tervező és Szakértő Tarsaság
Bánhelyi Karoly cégvezető ur
Dunaúiváros
Varoshaza tér l. 803.
2400

Tisztelt Banhelyi Károly Ur!

2003.januar 14.én kelt levelére válaszolva az alábbiat$ól tajékoaa1juk.

Ad 1. Seregélyes teleptilésrendezési tervét a terwanács március 13.i ülésére
előjegyezttik. A bemutatandó anyagot az tilés időpontja előtt
legalább 30 nappal sziikséges kodánkhoz benyujtani. A tervtanácsi
meghívókat a tervek megérkezése után tudjuk kihildeni.

Ad 2. Pusztaszabolcs, MAV teriirletelr rendezé sével kapcsolatban:
A hely' építési szabillyzatot és a szabélyozási tervet az
önkorrrrányzati képviselő-testtilet áltat elfogadott fejlesztési
koncepció, és telepiilésszerkezeti terv alapjan kell készíteni. ( Éw' l.
$ (:)c) bekezdés)
Ac, Etv" 12. $ (3) bekezdése előírja, hogy a szabályozási tenmek a
jóvahagyott településszerkezeti terwel összhangban kell lennie,
eitérés esetén a településszerkezeti tervet előzetesen módosítani kel1.

8200 Veszprén1 Budapest u. 3.
Tel. : 88/406-3 13, 88 I 423 -357, Fax: 8w 4 42-4A3 E-mail: fr .veszprem@neLhu
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Tehát a törvény értelrnében sziikséges, de egyben a teleptilés érdeke
is, hogy a jovőjét megbatarozó, a helyr építési szabalyok alapjául
szolgaló telepti{é s szerkezeti terv elké sztilj ön'

Ves4prér4 2003 .januar 29.

Táj ékoztatásul kapjak:

1.) Polgá.mnesteri Hivatal, Seregél.yes
2') Poigánnesteri Hivatal, Pusztaszabolcs

4lT.őÍ}

3ff
Ruttkáy Gyula

Tel.:88/406-313,88/423-:39:xtr3ó.Á?'Tff f:*itfi -veszprem@mail.uti'hu

l\
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Pusztaszabolcs Nagyközségi Önko rmíLnyzat
Képviselő-testülete

2490 Pusztaszabolcs. Velencei út 2.
Tel./fax: 25 I 27 3 -002 ; 25 I 27 3 -03 6 ; 25 /27 1 -833

honlap : www"pusáaszabolcs.hu

KIVONAT

Pusáaszabolcs Nagyközségi onkormanyzat Képviselő-teshilete
2 003 . máj us 28. arL me g1artott ülésének j e gyzőkönyvéből

Napirend 19. pontia:
onkormányzati főépítész és településfejlesztési koncepció

201/2003. r. 28.| KT HATÁR}ZAT

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormanyzat Képviselő-testtilete a teIepülésfejlesztési
koncepció elkészítéséhez az alábbi iranymutatast adja:
- A hosszú távu lakótertilet fejlesztést Pusztaszabolcs északnyugati irrínyában (a Velencei

főút két oldalan) képzeli el.
- A belterületeken meglévő, még új utca megnyitásiíra alkalmas teriileteken és a Zrínyi

utcával parhuzamosan, valamint a hosszú távú lakótertilet fejlesrtése az Akácfa és Harsfa
utca folytatásaként a temető irányában,

- Az ipari teriilet tekiqtetében a temetővej szemben Cikola folé eső területek kerüljenek
kijelölésre.

. Elsősorban tömbös szerkezet keriiljön kialakításra.
- a hosszú távú lakóterület fejlesúés ateleptilés D-i iranyában' az Arany J. utca - Dózsa Gy.

út közötti terület további feltarásával történjen.
- és a Grírdonyi Gézau, folytatásaként a Paksi dűlő iranyában történjen"

Felelős: Czompó Istvan polgármester

Hataridő: azowta|

K. m. f.

Czompó István s. k.
polgiírmester

Yezér Akos s" k.
jegyző

f,#1
&".:*i

A kivonat hiteles:
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PERKÁTA
PUSZTASZABOLCS
SZABADEGYHÁZA
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A Közép - Duna Menti onkormányzati Társulás tagjai együttműktdési megállapodást kotnek
Cikola - Nenrzetek r'ölgye elnevezésű projekt megvalósítására. A projei*ben résávevő
tnkormányzatok az egyes településeken fellelhető torténelmi gyokerek és a mai
testvértelepülési kapcsolatol kulturá]is" ifiúsági" sport, valamint gasdiónómia hagyomálrryok
csokorba foglalását sajátos arculatu térségi, turisztikai termékké fejlesaését kívár1ak elérni.
A projekt megvalósítása érdekében fel akarjak használni a testvértelepülési kapcsolatokban
lévő lehetőségeket, tovább kívánják fejlesaeni a turizmus, a gazdaságl és a ku1turális élet
teniletén a velük való együttműkodést a résztvevő települések civilszervezeteinek, érdek]ődő
vallalkozóinak bevonásáva].

Az eg1uttmiiktdési megallapodásban a rész|vevő önkormányzatok az atábbi tenileteken
mríkodnek együtt:

- Aprojelctprogram-kidolgozásábar1
- Az in*astrukturáIis fejlesztések és a térségi marketing 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 végeredményét illetően létre kívanják hozni Cikolan a Nemzetek

vÖlgyét, amely egy természeti, táji kdrnyezetben elhelyezkedő épített objektum,
mely bemutatja a testvértelepülési kapcsolatokon túl az adott Europai Uniós
Régiók sajátosságait a kultúra, az i{Írság, a sport és a gazdaság terÍ'iletér1 egyúttal
hazai és külfrldi turistak szátmára turisztikai szolgaltató és szabadidős funkciókat
is ellát.

- Azok az onkormínyzatok, amelyek már rendelkeznek testvértelepülési
.'..)i kapcsolatokkal részletesen tájékoaadak azok képviselóit a projekt céi;áról,

megvalósításának ütemezéséről és a megvalósításból eredő kolcsónos etonyót<rot.
Amennyiben az egyes testvértelepülések részéről a projekt tárnogatásra és
ösáönzésre talal az adott' onkormányzatok kezdeményezik a testvértálepüléseik
jelen együttmúktdési megállapodáshoz történő csatlakozását.

A projekt megvalósítasávat tovább bővtilhet a térség nemzetköá kapcsolatteremtése, a
testvértelepülések&el érintett régiók magyaroÍszági bemutatkozási lehetősege, Összességében
a Kozép-Dunántúli Régiónak az Uniós régiók kapcsolatrendszerébe történő b_eilleszkedése.
Helyi hatásait összegezve nő a foglalkoztatÍs, új munkahelyeket teremt. A közlekedés, az
irr&astrukÍúra terúletén . klilöntsen a megépülő 6-os út kozeú leágazásakapcsán - hozzájtáru1
a bekötő utalq kerékpárutak fejlesztéséhez, javul a térség megkózeüthetősége. A
|u1ánerőfonás fejlesxés teruletén ösáönöz a továbbképzésre, nyeti,tanuasra, a vá]lalkozói
befektetésekre. osszességében nő a térség vonzereje,.a betelepulni szandékozó ipari és
szolgáltató cégek arinya és a lakosság száma.



A .projektben. megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a KÖzép - Duna Menti
onkormányzati Társulás tagjai közös akaratuknak megfelelően Pusztaszabo]cs Nagykozség
onkormányzatát az adott feladat végrehajtásában Gesztornak kérik fel.
Pusáaszabolcs Nagyközség tnkormányzata eú- a felkérést elfogadja.
Cikola - Nemzetek völgye elnevezésű projekt megvaÍósításánaj< Gesztora:

Pusztaszabolcs Nagyközség tnkormányzata,
Képviseli" Czompó István - Pusáaszabolcs Nagykozség Polgármestere
Székhelye: 2490 Pusáaszabolcs' Velencei út 2.

Közép - Duna Menti Önkormányzati Társulás tagjai felkérik a Gesztor tnkormányzatot, hogy
? projekt megvalósításához 2Oa3" augusztus 3l.-ig lntézkedési Teruet dolgozzon ki.
Fe|hatalmazza a Gesáor onkormínyzat Polgármesterét arra, hogy az Intézkedési Terv
elkésátésébe, illetve az abban meghatározott fe]adatok végrehaj tásábí az

Alba Geotrade Fóvallalkozó, Tervező és Földmérő Részvénytársaságot
Képviselő: Fülop Ferenc - vezérigazgató
Székhelye" 8000 Székesfehérvár' Ányos Pat u. 3
vonja be és a szükséges feladatok végrehajtására vele szerződést' kösstn.

Kozép - Duna Menti onkormányzati Tarsulas tagjai felhatalmazzák a Gesáor
onkormányzatot, hogy a projekt megvalósításához szükséges terület tulajdonjogi
rendezésének céljából targyalasokat folytasson az

emmi Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-vel
1 133 Budapest, Pozsonyi út 56.
illetve az
Agárdi Agra'Rt.-vel
Képviselő : Mészáros Zoltán _ v ezéngazgatő
Székhelye: 8111 Seregélyes, Elza major Pf.: 12.

A Gesztor tnkormanyzat a projekftel kapcsolatos valamennyi tevékenységéról a Társu1ási
Tanácsnak beszámolasí ktltelezettséggel tartozik. A beszámoltatás a rarsuasi Tanács ülésein
történik meg.
Az Egyuttműkodési megállapodás mindaddig fennáll, amíg a társulás tagjai másképp nem
dontenek, vagy a Társulás meg nem sztínik. Az Egytittmű[oao'i megauaódás megszúnik a
projekt megvalósulásával, ilIetve ha a projekt megvalósítása már 

- 
nem tartozik az

együttműködők érdekei ktzé.
Az EgytittműkÖdési megállapodásban fogialtak teljes mérrékben megfelelnek a Közép - Duna
Menti onkormányzati Tiársulás létrehozását rögzitő megallapodás 3.-as pontjában
meghatározott, a Társulás altal megfogalmazott céloknak.

Kelt.: Adony, 2003. július 28.



Az egyuttműktdési megállapodásban résztvevők neve' székhelye:

Adony Nagyközség onkormanyzat Képviselotesttilete,
Képviseli. Ronyecz Péter _ Adony NagykÖzség Polgármester
Székhelye. 2457 Adony, Bajcsy- Zsilinszlry u. 5" /

Ronyecz P éter P olgármester

Besnyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete,
Képviseli: Háder József . Besnyő Község P
Székheiye: 2456 Besnyő, Fő út 35.



Iváncsa Ktzség onkormányzat Képviselőtestülete,
Képviseli: Molnár Tibor - Iváncsa Község
Székhelye: 2454IvÍtncsa" Fo út 61lb.

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

Perkáta Község Önkormányzat Képviselőtesttilete,
Képviseli: Radeczlry GyÖrgy - Perkáta Kozség Polgármestere
Székhelye: 243T PerkÍúa, Szabadság tér 1

olnár Tibor Polsármester
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Radeczlqy György Polgármester



Pusztaszabolcs Nagykozség onkormányzat Képviselőtestülete,
Képviseli: Czompó István - Pusztaszabolcs NagykÖzség Polgármestere
Székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.

Szabadegyhaza Község onkormányzat Képviselotestülete,
Képviseii: Schnritsek József - Szabaderyhaza Kozség Polgármestere
Székhelye: 2432 Szabadegyháza, Kossuth Lajos u" 2"

Sarosd NagykÖzség onkormányzat Képviselótestülete,
Képviseli: Kiss Tivadar - Sárosd NagykÖzség
Székhelve: 2433 Sárosd' Fő u" 2"
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