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BEVEZETÉS 

A megalapozó vizsgálat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló (314/2012. XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti tartalommal készült el. 

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, 
térségi kapcsolatok 

Pörböly Tolna megyében a Szekszárdi járáshoz tartozik, amelyet 17 település alkot. Köztük 3 város 
(Szekszárd, Tolna, Bátaszék) található. A település az 55. számú főútról közelíthető meg elsősorban, 
amelyről elérhető a tőle 10 km-re elhaladó M6 autópálya. Keleti irányban a Duna-hídon áthaladva 
Baja város (Bács-Kiskun megye) érhető el. Pörbölyt Decs, Alsónyék, Bátaszék, Báta és Baja települések 
határolják. A település közúton Bátaszéktől 9 km, Bajától 12 km, Szekszárdtól 30 km, Pécstől 62 km, 
Budapesttől 155 km távolságban található.  

A településen áthalad a Bátaszék-Kiskunhalas vasútvonal. A település méretéből adódóan alapszintű 
települési funkciókat lát el.  

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

Az Országos Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban OTK) célja, hogy − az Országos 
Fejlesztéspolitikai Koncepcióval összhangban − kijelölje az ország területfejlesztési politikájának 
célkitűzéseit, elveit és prioritás-rendszerét, megteremtve a területi szempontok konzekvens 
érvényesítésének lehetőségét, mind az ágazati szakpolitikák, mind az országos és területi programok 
kidolgozásában. A területfejlesztési politika fő funkciója az ország területileg harmonikus és hatékony 
működésének és kiegyensúlyozott, fenntartható területi fejlődésének megteremtése, valamint a 
területi leszakadás mérséklése. 

A területfejlesztési politika átfogó céljai 2020-ig: 

-  térségi versenyképesség, 
-  területi felzárkózás, 
-  fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem, 
-  területi integrálódás Európába, 
-  decentralizáció és regionalizmus. 

 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) - 2014-2020. 

A 2014 - 2020. közötti időszakban az EU források a gazdaságfejlesztést célozzák meg. A TOP 
elsődleges célja a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatás növelése. 

Két fő stratégiai célt fogalmaz meg: 

1. Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása.  

2. Vállalkozásbarát településfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához 
szükséges helyi feltételek biztosítása.  

 
A TOP prioritásai: 
1. prioritás: térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 
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Célja: a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését 
segítő helyi-térségi feltételek biztosításával. 
- a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését 

segítő helyi-térségi feltételek biztosításával,  
- a turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a foglalkoztatás 

elősegítése érdekében,  
- a munkahelyek elérhetőségének javítása, a munkavállalók mobilitásának segítése a 

közlekedési feltételek fejlesztésével,  
- a kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások 

fejlesztése által.  
2. prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 

Célja: a vállalkozások, befektetők és a lakosság számára vonzó települési környezet kialakítása, 
gazdaságösztönzés, fiatalok, népesség megtartása 

3. prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 
Célja: fenntartható városi közlekedés és önkormányzati energetikai fejlesztések 

4. prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 
Célja: Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének javítása 

5. prioritás: megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés, társadalmi 
együttműködés 
Célja: az ERFA prioritásokhoz kapcsolódó ESZA támogatások, kiemelten a megyei 
gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási célú támogatások, a szociális városrehabilitációhoz 
kapcsolódó közösségi, humán fejlesztések támogatása, továbbá a helyi identitás és kohézió erősítése. 

6. prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 
7. prioritás: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések 

Célja: - kísérleti jelleggel, városokban (10 ezer fő feletti) a helyi civil szervezetek, vállalkozások és 
önkormányzatok együttműködésével, alulról szerveződve alakított helyi akciócsoportokon 
keresztül, helyi fejlesztési stratégiákon alapuló fejlesztések – 20-30 db városi CLLD.  
- Központi elem a helyi közösség részvétele a tervezésben és a megvalósításban.  
- Kiemelt cél a fiatalok részvétele, a fiatalok megtartása.  
- Lakótelepeken megvalósuló helyi fejlesztési, közösségszervezési programok ösztönzése.  

 

A Szekszárdi Kistérség Fejlesztési Programja (2. számú munkaváltozat) 2014-2020 közötti időszakra 
készült. A Fejlesztési Program fő prioritásai, célkitűzései: 

1. Prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 

A prioritáshoz tartozó specifikus célok: Térségi szintű integrált, foglalkozás-orientált 
gazdaságfejlesztés. A foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése. Helyi érdekű kis- és középvállalkozások fejlesztési 
aktivitásának javítása. 

2. Prioritás: Befektetők és a lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, 
megújítása 

A prioritáshoz tartozó specifikus célok: A helyi közösségek fizikai és szellemi aktivitásának és 
egészségének erősítése. Vonzó, biztonságos és funkciógazdag települési környezet létrehozása, 
ideértve a barnamezős területek többfunkciós hasznosítását. Települési környezeti állapot 
javítása. 

A célok eléréséhez szükséges beavatkozások, intézkedések: 

Az aktív és egészséges élethez kapcsolódó közösségi infrastruktúra-fejlesztés a kulturális és 
természeti értékek megóvásával. A települési környezet integrált és környezettudatos megújítása. 
Belterületen fekvő barnamezős területek rehabilitációja. Kis léptékű települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések. 
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3. Prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken. 
A település fejlesztési elképzeléseit nem érinti. 

4. Prioritás: A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése 

A célok eléréséhez szükséges beavatkozások, intézkedések: 

Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése. A 
szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése. Térségi és helyi 
közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra-fejlesztés. Szegénység és szegregáció által sújtott 
leromlott városrészek rehabilitációja. 

5. Prioritás: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések  

(CLLD típusú fejlesztések) Pörböly települést nem érinti. 

6. Prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás 
ösztönzés 

A célok eléréséhez szükséges beavatkozások, intézkedések: A foglalkoztatási szint javítása megyei, 
térségi és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó programok támogatásával. A munkavállalók 
készségeinek és a helyi gazdaság potenciális igényeinek közelítése. A helyi identitás növelése – az 
egyének és a lakóhely közötti kapcsolat erősítése. Megyei és helyi speciális közösségfejlesztést és 
társadalmi befogadást támogató fejlesztési programok. A helyi szerveződések elősegítése (civil 
szervezetek) – a civil szervezetek és a település/térség közintézményei, valamint a helyi lakosok 
közötti kapcsolat erősítése. Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő programok 
és programalapú fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések). 

 

Tolna Megye Integrált Területi Programja (TIP) 2014-2020.  

A TIP célrendszere illeszkedik a többi területfejlesztési dokumentumhoz. 

A megvalósítandó célok: 

-  Fenntartható gazdaság- és turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés 
-  Közlekedésfejlesztés 
-  Környezeti fenntarthatóság elősegítése 
-  Közintézmények fejlesztése 
-  Élhető települések 
-  Lakossági együttműködések, civil kezdeményezések elősegítése 

 

Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója, 2014-2020 

A Tolna megyei Területfejlesztési Koncepció átfogó céljai között a gazdaság fejlesztése, a 
humánerőforrás fejlesztése és a vidékfejlesztés szerepel.  

A gazdaságfejlesztés egy stratégiai területe lehet a piacképes, hagyományos ipari ágazatok 
fejlesztése magas kézimunka igényű tevékenységekkel.  Pörbölyt is érintő stratégiai cél lehet a helyi 
mezőgazdasági alapanyagokra épülő magas hozzáadott értékű élelmiszer- és feldolgozóipar 
kiépítése. A Koncepció fontosnak tartja továbbá a „helyi állattenyésztés igényeit szolgáló helyi 
növénytermesztési alapanyagokra épülő takarmány-előállítás fejlesztését”. Javasolt a magasabb 
élőmunka-igényű zöldség-, gyümölcstermesztés, gyógynövénytermesztés és biotermékek előállítása, 
illetőleg egyéb kertészeti tevékenységek arányának növelése. A társadalmi megújulás keretében 
többek között feladatnak tekinthető a civil szféra erősítése, a helyi identitástudat erősítése, közösségi 
terek létrehozása, hagyományőrző programok szervezése. A vidékfejlesztés keretében a helyben 
megtermelt zöldségre, gyümölcsre-, gyógynövényre épülő feldolgozóipar; a falusi gasztronómiára, 
egyedi kulturális szokások megismertetésére építő turizmus élénkíthetné a gazdaságot.  
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1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

A településrendezési tervek készítése, módosítása során meg kell teremtetni az összhangot a 
magasabb szintű tervekkel, így az Országos Területrendezési Tervvel (továbbiakban OTRT) - amely az 
Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvénnyel került elfogadásra -, valamint 
Tolna Megyei Területrendezési Tervével, amely a 11/2016 (IX.26.) sz. rendelettel módosított 9/2005. 
(V. 12.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.  

Az Országos Területrendezési Terv Pörböly községet az alábbiakban érinti:  

Szerkezeti terv 

A terv a településen az árvízvédelmi töltéstől nyugatra található területet mezőgazdasági térségbe, az 
attól keletre lévő, a Gemenc területébe benyúló területet erdőgazdálkodási térségbe sorolja. A keleti 
közigazgatási határ mentén elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal húzódik.  

Országos övezetek ismertetése: 

1. Ökológiai hálózat övezete: 
A település területét érinti. 

OTrT 13. §: Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei terület-
felhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. 

Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben 
magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. 

2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete:  
A település területét érinti.  

OTrT 13/A. §: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak 
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 

Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

3.Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete: 
A település területét érinti. 

OTrT 13/B. §: A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 

4.Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete: 
A település területét érinti. 

OTrT 14. §: Az övezetben új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

5.Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete: 
A település területét érinti. 

OTrT 14/A. §: Az övezet területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján 
a településszerkezeti terv pontosítja. 

Az érintett területre a kiemelt térség és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze 
keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási 
területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a 
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tájjelleg megőrzendő elemeit, elem-együtteseit, valamint a tájképi egység és a természeti 
adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

A tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési 
szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére 
vonatkozó szabályokat. 

A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését 
írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 

Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 

Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket 
a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető 
műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. 

6.Világörökség és világörökség várományos terület övezete: 
A település területét nem érinti.  

7. Országos vízminőség-védelmi terület övezete: 
A település területét érinti. 

8.Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók területének övezete:  

A település területét érinti. 
OTrT 16. §: A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

9.Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete: 
A település területét nem érinti. 
 

Országos övezeti tervlapok Pörbölyt érintő részletei: 

 
1. Ökológiai hálózat övezete  

2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete 
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3. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 
4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 
5. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 

terület övezete 

 
7. Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

 

 
8. Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv 

továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területének övezete 
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OTrT Szerkezeti tervlap Pörbölyt érintő részlete 
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Tolna Megye Területrendezési Terve Pörböly községet az alábbiakban érinti: 

Szerkezeti terv 

Pörböly belterületét, valamint a belterület északkeleti részénél lévő állattartó telepet, az attól 
délkeletre húzódó mezőgazdasági területet, valamint a Vadász utca és a vasút közötti mezőgazdasági 
területet települési térségbe, a külterület nyugati, erdővel borított részeit – beleértve az 
ökoturisztikai központ területét - erdőgazdálkodási térségbe, a többi területet mezőgazdasági 
térségbe sorolta terv. 

A terv jelöli a település belterületén keresztülhaladó 55. számú főutat, az azzal párhuzamosan haladó 
vasútvonalat, valamint az ökoturisztikai központtól induló, északra tartó keskeny nyomtávú 
vasútvonalat.  

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszerben (TEIR) lévő alapadatok 
alapján Pörböly közigazgatási területét érintően: 

 

Település 
területe 

(ha) 

Erdőgazdálkodási 
térség 

(ha) 

Vegyes 
területfelhasználású 

térség 

(ha) 

Hagyományosan 
vidéki települési 

térség 

(ha) 

Mezőgazdasági 

térség 

(ha) 

Vízgazdálkodási 
térség 

(ha) 

1110,6 393,1 - 117,7 595,6 - 

 

1. Magterület, ökológiai folyosó, pufferterület övezete: a települést a magterület övezete érinti. 

2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete: a 
település területét mindkét övezet érinti. 

3. Kiváló adottságú erdőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület: a települést területét csak a kiváló 
adottságú erdőterület övezete érinti. 

4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: a település területét érinti  

5. Világörökségi és világörökségi várományos terület: a település területét nem érinti 

6. Országos vízminőség-védelmi terület: a település területét érinti. 

7. Nagyvízi meder: a település területét érinti. 

8. Ásványi nyersanyagvagyon-terület: a település területét nem érinti. 

9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület, honvédelmi terület: a település területét nem érinti. 

10. Rendszeresen belvízjárta terület: a település területét érinti. 

11. Földtani veszélyforrás területe: a település területét nem érinti. 

12. Tájrehabilitációt igénylő terület: a település területét nem érinti. 

13. Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület: a település területét érinti*. 

 

*MTrT 11/A. §: A szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület övezetén belül 
szélerőműpark a települési térség védelme érdekében a belterület határától és a gazdasági terület 
kivételével a belterülethez szervesen kapcsolódó beépítésre szánt területtől 1000 m távolságban 
létesíthető. 

Azonban a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 10. § (4) bekezdése szerint: 

(4) Beépítésre szánt területen és beépítésre szánt terület határától számított 12 000 méteren belül - 
a háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű kivételével - szélerőmű, szélerőmű park nem 
helyezhető el.  
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Fentiek értelmében Pörbölyön szélerőmű elhelyezésére nincs lehetőség. 

 

 

1. Magterület övezete 

 

 

2. Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület 

 

3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, 
erdőtelepítésre javasolt terület 

 

4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület 

 

6. Országos vízminőség-védelmi terület 

 

7. Nagyvízi meder 
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10.Rendszeresen belvízjárta terület 

 

13. Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá 
vonható terület 

 

MTrT Szerkezeti tervlap Pörbölyt érintő részlete 
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott 
település fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai 

Pörböly a Gemenci erdő nyugati szélén fekvő település. Nyugati oldalon a Sárköz településeivel, 
keletről Bajával határos. 

Pörböllyel szomszédos települések (Decs, Alsónyék, Báta, Baja) önkormányzatai a településrendezési 
terv készítés előzetes tájékoztatási szakaszába bevonásra kerültek. A beérkezett válaszok alapján a 
szomszédos települések fejlesztési elképzelései nem tartalmaznak olyan megállapításokat, amelyek 
Pörböly fő fejlesztési irányait befolyásolják.  

A településrendezési terv további egyeztetési szakaszába a szomszédos települések önkormányzatai 
továbbra is bevonásra kerülnek. 

 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

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

Pörböly 2002-ben készített településfejlesztési koncepciót (elfogadva 33/2002. (X. 2.) számú 
határozattal). A hatályos településfejlesztési koncepció és az új településfejlesztési koncepció között 
lényeges tartalmi eltérés nincs.  

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

Az Önkormányzat a településrendezési terv elkészítése céljából (Településrendezési eszközök, 
településfejlesztési koncepció) szerződést kötött a Meridián Mérnöki Iroda Kft.-vel. 

 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

Településfejlesztési koncepció – elfogadva 33/2002. (X. 2.) számú határozattal 

Településszerkezeti terv - elfogadva 54/2005. (XII. 21.) számú határozattal 

Helyi építési szabályzat - jóváhagyva 9/2005. (XII. 9.) számú rendelettel 

Településszerkezeti terv I. számú módosítás – elfogadva 114/2017. (XII. 18.) számú határozattal 

Helyi építési szabályzat I. módosítás – jóváhagyva 15/2017. (XII. 19.) számú rendelettel 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

A község hatályos településszerkezeti tervének fejlesztési javaslatai: 

a) lakóterületi fejlesztések a belterület északi és déli részén – eddig még nem valósultak meg. 

b) gazdasági területi fejlesztés a belterülettől keletre – eddig még nem valósult meg, viszont a 
fűrészüzem mellett a Gemenc Zrt. egy új turisztikai látogatóközpontot létesített. 

c) védőerdő a vasút és a belterület között – eddig még nem valósult meg. 

d) 55. út települést elkerülő nyomvonal a vasút mellett – eddig még nem valósult meg. 

e) új kerékpárút az 55. út mentén – eddig még nem valósult meg. 

f) temető bővítése – eddig még nem valósult meg. 

g) A községben új templom épült. 
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1.7. A település társadalma 

1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 
jövedelmi viszonyok, életminőség 

Országos tendencia a népesség fogyása, a társadalom elöregedése, mely Pörbölyön is megnyilvánul.  

Az elmúlt évtizedekben, években a lakónépesség száma az alábbiak szerint alakult: 

1980-ban 665 fő 
1990-ben 611 fő 
2001-ben 596 fő 
2011-ben 550 fő 
2015-ben 567 fő 
 

 
Pörböly népességének alakulása 1980-2015 között (Forrás: KSH népszámlálás 2011, önkormányzati 

adat) 
 

Pörböly lakónépessége az elmúlt bő 30 évben folyamatosan csökkent. A csökkenés egyik oka a 
természetes fogyás, mely kilencvenes évek óta jelentős. A másik tényező a településről történő 
elvándorlás. A községbe való kiköltözés, mint Bajához közeli lakóhely a kilencvenes években volt 
jelentős, az utóbbi évtizedben ez visszaszorult.  

 

  Pörböly Kistérségi átlag Megyei átlag 

0-14 (fő/%) 73/ 14% 452/ 14% 297/ 14% 

15-59 (fő/%) 287/ 58% 1989/ 61% 1299/ 61% 

60 év felett (fő/%) 138/ 28% 796/ 25% 519/ 25% 

Öregedési index 1,89 1,76 1,74 

Pörböly korösszetétele százalékosan (Forrás: KSH népszámlálás, 2011) 
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Pörböly korösszetétele százalékosan (Forrás: KSH népszámlálás, 2011) 
 

Pörböly lakónépességének korösszetétele elöregedést mutat, kétszer annyi az idős, mint a fiatal a 
településen. A kistérségi és a megyei átlaghoz képest valamivel magasabb az idősek aránya a faluban. 
Ezt mutatja a település öregedési indexe is – amely a 14 év alatti korosztályra jutó 60 év felettiek 
arányát mutatja.  

 

Foglalkoztatott Inaktív kereső Munkanélküli Eltartott 

204 198 29 119 

A népesség megoszlása gazdasági aktivitás szerint (fő) (2011-es KSH adat alapján) 
 

A település népességmegtartó erejének egyik fő összetevője a munkalehetőségek helyben való 
biztosítása, illetve az ingázás jó feltételeinek megteremtése a munkalehetőségeket kínáló városok 
elérése érdekében. Az eljáró, ingázó dolgozók száma jelentős, túlnyomó részük Bajára jár dolgozni. 

Önálló vállalkozásokban, mezőgazdasági és erdőgazdálkodási vállalkozásokban is sokan dolgoznak 
helyben. A településen működő, a Gemenci Erdészethez tartozó fűrészüzem és az Ökoturisztikai 
Központ is több munkavállalót foglalkoztat.  

Ezen kívül az építőiparban, a szolgáltatás-vendéglátásban dolgoznak a helyiek.  

Pörbölyön a lakosság 90%-a magyar, ezen kívül 5 fő vallotta magát valamely hazai nemzetiséghez 
tartozónak 2011-ben.  

A település népessége vallási felekezet szerint: 50% római katolikus, 1% görög katolikus, 6% 
református, 16 % egy vallási felekezethez sem tartozik, 25 % nem ismert. 

A 7 éves és idősebb népesség a befejezett legmagasabb iskolai végzettség szerint: 

Első évfolyamát sem végezte el: 2 fő. 

1-8. évfolyam: 272 fő. 

Középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel: 145 fő. 

Érettségi: 86 fő. 

Egyetemi, főiskolai oklevéllel: 12 fő. 

A munkanélküliek tényleges számát csak becsülni lehet, de mindenképp meghaladja a regisztrált 
munkanélküliek számát. A munkanélküliek részére a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Osztálya szervez képzéseket.  

1.7.2. A társadalom térbeli rétegződése, konfliktusok, érdekviszonyok 

A községben térbeli rétegzettség kifejezetten nem létezik. A külterületen lévő tanyákon élők a 
belterület közelsége miatt kapcsolódnak a településhez. 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi 
élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek 
stb.) 

Pörböly a 20. század első felében, az itt lévő tanyákból, a tanyák lakóinak egy helyre való 
költözéséből szerveződött településsé. A község a fiatal múltja ellenére közösséget összekovácsoló 
programokat szervez; valamint hagyományőrző, kulturális örökséget megőrző, és egyéb települési 
értékeket teremtő alapítványok működnek. A lakosság nyugalma fölött polgárőrség őrködik. 

A településen évente visszatérően az alábbi események kerülnek megrendezésre: 
- Pörbölyi falunap (augusztus 20.) 
- Lovas Ügyességi Verseny 
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Az Ökoturisztikai Központ ezen kívül folyamatos programkínálattal várja az óvodásokat, iskolásokat és 
a további érdeklődőket. 

A településen működő alapítványok, non-profit szervezetek, klubok: 
- Pörböly Jövője Alapítvány (közművelődés, közműfejlesztés, sport, temetkezés) 
- Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület (kulturális örökség megőrzése) 
- Pörbölyi Népdalkör és Citerazenekar Egyesület 
- Vill-Traverz Autósport Egyesület (ipartörténeti közlekedési eszközök gyűjtése, bemutatása) 
- Pörbölyi Nyugdíjas Klub 

 

1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

Pörbölyön a humán közszolgáltatások a település méretéhez képest megfelelő színvonalon 
működnek. A község számára az alapellátáson kívüli egyéb közellátási intézmények Bátaszéken 
érhetők el.  

Oktatás: az alapfokú ellátás az alsótagozatosok számára helyben biztosított, a felsőtagozatosok 
Bátaszékre, Bajára vagy Várdombra járnak iskolába  

- Óvoda (Óvoda u. 3.) 
- Pörbölyi Általános Iskola (Bajai út 69.) – a Faluház épületében található 
- Alsónyék-Bátaszék-Pörböly összefogásában Mikorotérségi Óvoda és Bölcsőde működik 

Bátaszéken 
- Középfokú képzésre, Szakirányú képzésre, felsőfokú képzésre és felnőtt-oktatásra a 

környéken Bátaszéken (II. Géza Gimnázium), Szekszárdon, Baján és Bonyhádon nyílik 
lehetőség. 

Egészségügy: az alapfokú egészségügyi ellátás részben biztosított. 

- Háziorvosi rendelés (székhelye Alsónyék, Pörbölyön Bajai u. 69. sz. alatt van rendelés). 
- Háziorvosi ügyelet (Bátaszék) 
- Fogorvosi rendelés (Bátaszék) 
- Gyógyszertár legközelebb Bátaszéken illetve Baján található 

 

Szociális ellátás: megoldott 

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási 
Társulás keretében nyújt segítséget (Óvoda u. 1.) 

- Házi segítségnyújtás működik 
- Védőnői szolgálat (Bajai u. 69.) működik 
- Idősek klubja nincs. 

Kultúra:  

A Faluház (Bajai utca 69.) az óvodás, iskolás programok mellett közösségi rendezvényeknek is 
helyszínéül szolgál. A falu Községi Könyvtárral is rendelkezik.  

 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

Az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját 61/2013. (VII. 8.) számú határozatával fogadta 
el. 

A hátrányos helyzetű csoportra irányuló intézkedési terv a sikeres élet és a társadalmi integráció 
megteremtését célozza meg. A helyzetelemzésben felvetett problémák a következők: 

- a romák és/vagy mélyszegénységben élők között magas a munkanélküliek száma, 



Pörböly Megalapozó Vizsgálat 

2018. 

 

 20 

- a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek száma növekedik, 
- az idősek szociális ellátásának bővítése vált szükségessé, 
- a fogyatékkal élők miatt akadálymentesítésre van szükség. 

A fejlesztési lehetőségek az alábbiak szerint kerültek megfogalmazásra:  

- A sajátos nevelési igényű gyermekek számára rehabilitációs foglalkozások fenntartásának 
támogatására van szükség,  

- Igényfelmérést kell készíteni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozóan, 
- Akadálymentesítési programhoz a pályázati lehetőségek figyelése szükséges. 

Az Önkormányzat célja, hogy minden lakója számára elérhető legyen a jólét, a jó életminőség, 
továbbá erősödjön a lakóhelyhez kötődés, és a hátrányos helyzetűek felzárkózási esélyei javuljanak.  

Az Önkormányzat a HEP kidolgozására és megvalósítására, értékelésére, ellenőrzésére és az ennek 
során nyert információk visszacsatolására, Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 
létre és működtet.  

 

1.9. A település gazdasága 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

Pörböly gazdasága a mezőgazdaságra, erdőgazdálkodásra és az idegenforgalomra épül. 

A település gazdasági súlya térségi szinten a faipar vonatkozásában jelentős. 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői - nagyobb jellemző vállalkozások, 
mezőgazdasági, erdőgazdasági vállalkozások, gazdasági telephelyek 

Pörbölyön mezőgazdasággal, erdőgazdálkodással, ökoturizmussal, élelmiszeripari termeléssel 
(szeszesital-gyártás) foglalkozó telephelyek, valamint építőipari tevékenységű kisvállalkozások, 
vendéglátóhelyek működnek.  

A szántóföldi nagyüzemi gazdálkodás mellett önálló vállalkozásokban is sokan dolgoznak helyben. 
Pörbölyön többen foglalkoznak méhészkedéssel, a háztáji gazdaságban termesztett zöldségek, 
gyümölcsök feldolgozásával, valamint jellemző még az állattartás, és azok feldolgozása. Az előállított 
termékeket piacon, illetve webáruházban értékesítik. 

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő 
fejlesztési elképzelése 

Nagyobb vállalkozások a településen: 

- Gemenc Zrt. (Baja) Pörbölyi telephelye: Ökoturisztikai Központ, fűrészüzem,  rakodó, 
fafeldolgozó és vasúti erdészet telephelye 

- Gemenc Distillery Kft. Szeszesital készítés, reklámfelületek, pavilonok építése  

- Lamarin Kft.   - benzinkút 
 

Fentieken felül az Önkormányzat 3 főt foglalkoztat, valamint az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Pörbölyi és Várdombi Kirendeltsége 7 fő köztisztviselőt alkalmaz a két településsel kapcsolatos 
hivatali feladatok elvégzésére. Más intézmény foglalkoztatásában 1 háziorvos, 3 óvodai dolgozó, 2 
konyhai alkalmazott dolgozik.  

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő 
képzettsége, K+F stb.) 

A településhez közel három város is található – Baja, Bátaszék, Szekszárd – ami kedvező a 
foglalkoztatás szempontjából. Ezen kívül a településen áthaladó 55. sz. főút kedvező adottságnak 
számít telephelyek megtelepedése céljából.  
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A gemenci erdő – és az itt található erdei iskola -, valamint a Duna közelségére alapozva egyéb 
turisztikai szolgáltatások (szálláshelyek, vendéglátás, falusi turizmus), turisztikai desztináció 
kialakítására nyílik lehetőség. 

Jelenleg új gazdasági terület kialakítására a belterülettől keletre lévő állattartó teleptől délkeletre 
kijelölt tervezett kereskedelmi-szolgáltató területen van lehetőség. 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

Az ingatlanpiaci viszonyok a megyében átlagosnak mondhatóak. A település Szekszárdhoz és Bajához 
való közelsége, valamint kedvező környezeti feltételei előnyként jelentkeznek. A munkalehetőségek 
szűkössége viszont hátrányosan érinti a település ingatlanpiaci megítélését is, tekintettel arra, hogy 
emiatt a letelepedési kedv is kisebb. 

A termőföldek és a belterületi ingatlanok vonatkozásában megfigyelhető egy ellentét. Míg a 
termőföldekre - az országos adatokhoz hasonlóan – jelentős kereslet van, s folyamatosan növekvő 
áron, addig a használt lakóépületek tekintetében túlkínálat van, ami miatt a lakóingatlan árak 
nyomottak. 

 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Pörböly településrendezési terv készítéséhez az alpont kidolgozása nem szükséges. 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

Pörböly településrendezési terv készítéséhez az alpont kidolgozása nem szükséges. 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Az önkormányzatnak az intézményfenntartáson, a kötelező önkormányzati feladatok ellátásán kívül 
tervezett gazdaságfejlesztési tevékenységekre nincs kapacitása, viszont a pályázatokban rejlő 
lehetőségeket igyekszik minél jobban kihasználni. 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

Pörböly településrendezési terv készítéséhez az alpont kidolgozása nem szükséges. 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Pörböly településrendezési terv készítéséhez az alpont kidolgozása nem szükséges. 

1.10.6. Intézményfenntartás 

A településen a polgármesteri hivatal, az orvosi rendelő, a művelődési ház, a könyvtár, az óvoda, 
jelentik az önkormányzat által működtetett intézményeket.  

1.10.7. Energiagazdálkodás 

A település intézményeit hosszútávon a környezettudatos technológiák alkalmazása mellett a 
gazdaságosság miatt is korszerűsíteni szükséges. A megújuló energiák alkalmazása mellett az 
épületek energetikai paramétereit az EU szabványok szerint kell kialakítani, amihez első lépésként az 
épületek megfelelő hőszigetelése kívánatos. 
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1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 

A közműves ivóvízellátást az E.R.Ö.V. Zrt látja el. A település nem rendelkezik szennyvízcsatornával, 
mivel az erre készített terv pályázati támogatást nem nyert. A keletkező kommunális szennyvíz 
szippantását és elszállítását az Önkormányzattal szerződést kötött szolgáltató végzi. A 
villamosenergia-ellátásért a Nemzeti Közművek Áramszolgáltató Zrt. felel.  

Vezetékes gázhálózat nincs kiépítve a faluban. 

A településen kiépült távközlési ellátást a Tarr Kft. biztosítja.  

A szilárd kommunális hulladék és a szelektív hulladék begyűjtését és elszállítását az ALISCA TERRA 
Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit kft. (7100 Szekszárd Epreskert u. 9.) és a Vertikál Zrt. 
biztosítja hetente egy alkalommal. A szelektív hulladék (papír, műanya, fém) havonta egyszer, a 
zöldhulladék vegetációs időszakban havonta egyszer kerül elszállításra. Építési törmelék, 
gumiabroncs, stb. elhelyezésére legközelebb a bátaszéki hulladékudvaron van lehetőség.  

Az Önkormányzat a temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2016. (XII. 09.)  számú rendelettel 
módosított 10/2000. (XII.3.) számú rendeletben foglaltaknak megfelelően látja el a település 
közigazgatási területén lévő működő köztemetővel és a temetkezéssel kapcsolatos tevékenységeket. 
A fenntartásról és üzemeltetésről az Önkormányzat Képviselő-testülete gondoskodik. Temetkezni a 
052/5 hrsz-ú földrészleten található temetőben lehet.  

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1. Természeti adottságok 

Pörböly a Tolnai-Sárköz kistájban helyezkedik el, azon belül a Gemenci ártéri erdő nyugati szélén. A 
közigazgatási terület nyugati része mezőgazdasági kultúrtáj, keleti része benyúlik az ártéri erdőbe. A 
település területének alapkőzete heterogén pannóniai alapkőzetre rétegződött folyóvízi hordalék. 
Talaja az ártér területén nyers öntéstalaj, a mentett oldalon réti öntéstalaj- réti csernozjom. A talajok 
termőképessége kiváló.  

Éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, forró nyarakkal, mely adottságok mediterrán 
hatásra utalnak. A napsütéses órák száma 2050-2060, évi középhőmérséklete 10,5-10,6°C. Az évi 
csapadékösszeg 600-630 mm, amelyből a vegetációs időszakra 320-340 mm jut.  

Pörbölyön természetes vízfolyás, állóvíz nincs, a községhatárt a Cserta-Duna érinti keletről. 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 

Pörböly a XX. század első felében szerveződött településsé az eredetileg Alsónyék külterületéhez 
tartozó tanyákból. A település teljes területén egykor a Duna ártéri területe húzódott. A mocsaras, 
vízjárta területen nehéz volt a megtelepedés, a terepből kiemelkedő magaslatokon építettek 
maguknak ideiglenes lakhelyet, ún. szállást az itteniek.  

Az 1780 és 1784 között készült I. katonai felmérés Nyeker Szalaz, azaz Nyéki szállás néven említi a 
mai temetőtől délnyugatra fekvő egykori szállásokat. A település mai területét mocsarak, nádasok és 
erdőfoltok borították. A 19. századi II. és III. katonai felmérésen a szállások területe tovább 
növekedett. A Duna szabályozása jelentős változást hozott az itt élők életében. Megszűnt az addigi 
vízhez kötődő életmód, az ártéri fokgazdálkodás. Másfelől az árvízveszély megszűnésével, a 
belvízcsatorna megépülésével a külterület nyugati részét szántóföldként kezdték hasznosítani.  

Az erdőterületek jelentős aránya napjainkig megmaradt, illetve a vasút és főút csomópontjától délre 
új erdőterületet telepítettek.  

A 20. század elején – a pörbölyi lakóterületet délről elkerülve - megépült a Bátaszék-Kiskunhalas 
vasútvonal és a bajai vasúti híd, melynek következtében a vízi közlekedés mellett további közlekedési 
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kapcsolat nyílt keleti és nyugati irányban. A vasúttal párhuzamosan kiépült a mai 55. sz. főút 
nyomvonala. 

1920-as adatok szerint a település a Kalocsai Érseki Uradalomhoz tartozott. Egy az 1940-es években 
készült katonai felmérésen már látszódik, hogy kialakult a belterület nyugati része, miközben 
továbbra is jelentős volt a külterületen szétszórtan fekvő tanyák száma. A tanyás életforma 
megszűnése az 1960-as évekre tehető.  

1.12.2.2. A tájhasználat értékelése 

A jelenleg kialakult tájhasználatok a síkvidéki fekvéshez és a természetföldrajzi adottságokhoz 
igazodnak. A nyugati, mentett oldali területeken szántóterületek és kisebb arányban telepített 
gazdasági erdők, az ártéri területen védelmi erdők és természetközeli gyepek találhatók. 

Pörbölyön a mezőgazdasági területek és az erdőgazdálkodási területek aránya nagyjából megegyezik. 
A szántóföldi termesztés főként nagytáblákon történik. Problémát jelent mezőgazdasági területeken, 
hogy ezek egy része belvízjárta területek. Mezővédő erdősávok, füves mezsgyék nem jellemzőek, 
egy-egy fasor található a mezőgazdasági utak mentén.  

Az erdőterületek nagyobb része védelmi rendeltetésű erdő, melyben a Gemenc Zrt. Szekszárdi és 
Pandúri Erdészete gazdálkodik. Az Országos Erdőállomány Adattár a település területén 332,91 ha 
erdővel borított és 54,57 ha nem erdővel fedett, egyéb részletként megjelölt területet tart nyilván. Az 
erdőterületek elsődleges rendeltetése az alábbiak szerint oszlik meg: védelmi: 312,32 ha, gazdasági: 
17,16 ha, közjóléti: 3,43 ha (parkerdő). 

A védelmi rendeltetésű erdőkből 293,77 ha természetvédelmi, melyből 4,1 ha talajvédelmi, 6,8 ha 
partvédelmi funkcióval bír. Ezen felül 18,55 ha talajvédelmi rendeltetésű. 

Pörböly területén a kiváló termőhelyi adottsággal rendelkező erdőterületek kiterjedése jelentős, 
302,73 ha.  

Az OTrT a területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok között az alábbiakat írja elő: 

7.§ (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a 
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni. 

 
 
 

  
Síkvidéki nagytáblás szántó  Természetszerűen kezelt ártéri erdő 
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Parkosított terület az Ökoturisztikai Központ 

környezetében 
Az árvízvédelmi gát 

 

 

 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területe 

1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Az OTrT a település egészét, a megyei területrendezési terv a település Gemenci erdőhöz tartozó 
területeit sorolja tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területbe. Az övezetre az OTrT 
fogalmaz meg előírásokat, lehatárolását a településszerkezeti terv pontosítja a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján.  

Pörböly tájképi értékét az ártéri erdőterületei és az ezek között meghúzódó természetes és 
természetközeli gyepterületei jelentik.  

1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett 
terület, érték, emlék 

Nemzetközi védelem 

1.Natura 2000 területek 

Pörböly külterületének egy része nemzetközi védelem alá esik, a Natura 2000 hálózat része. A 
település keleti része a Gemenc különleges madárvédelmi területéhez (Gemenc HUDD10003), 
valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területéhez (Gemenc HUDD20032) tartozik. Az 
ezzel kapcsolatos szabályok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendeletben kerültek meghatározásra. 

A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1. és 2. mellékletében Pörböly közigazgatási területén 
meghatározott Natura2000 hálózathoz tartozó területek az alábbi helyrajzi számú ingatlanok, melyek 
a Pörböly közigazgatási határának keleti felén húzódó erdőterületek: 

09, 010, 011, 014, 015, 016/1, 016/3, 016/3a, 016/4, 091, 092 

2.Ramsari terület 

Gemenc, mint nemzetközi jelentőségű vizes élőhely, a Ramsari területekhez tartozik. A ramsari 
területek olyan vizes élőhelyek, ahol az élőhelyek megőrzése, fenntartható használata, és a teljes 
ökológiai rendszerek megóvása szükséges.  
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Országos védelem 

Duna-Dráva Nemzeti Park területe 

Gemenc, mint Közép-Európa legnagyobb ártéri erdeje igen jelentős természeti értéket képvisel. Az 
erdőség a Duna-Dráva Nemzeti Park védett tájegysége, ahol számos holtág, morotva található. 
Pörbölyt keletről a Csertai-Duna holtág határolja. A vizes élőhelyek számos vízi madárnak adnak 
otthont, például a szürke gémnek is (Ardea cinerea). Az erdőség legértékesebb madara a réti sas 
(Haliaetus albicilla), de fészkel itt békászó sas (Aquila pomarina), fekete harkály (Dryocopus martius), 
kerecsensólyom (Falco cherrug) is. Jelentős a gímszarvas (Cevus elaphus), őz (Capreolus capreolus) és 
vaddisznó (Sus scrofa) állománya. Számos védett lágyszárú is él a változatos élőhelyen: fehér 
tündérrózsa, szibériai nőszirom, kornistárnics, stb. (Forrás: BKÁE Tájépítészeti –védelmi és –fejlesztési Kar, 

2004) 

1.12.3.3. ökológiai hálózat 

A település természeti területei az Országos Területrendezési Terv alapján az Országos Ökológiai 
Hálózat részét képezik. Az országos ökológiai hálózatba tartozó területek által érintett, és az azokkal 
közvetlenül szomszédos ingatlanokon tervezett módosasításokkal kapcsolatban az OTrT előírásait kell 
figyelembe venni. 

Az OTrT 13.§ (1) bekezdése alapján az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt 
térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja.  

Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervek 
magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe sorolják. 

A Tolna megyei területrendezési terv a Gemenci erdőterületeket, és a közigazgatási határt szegélyező 
árvízvédelmi töltést magterület övezetébe sorolja. A magterület a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság adatszolgáltatása alapján került lehatárolásra.  

A magterületekhez olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott 
területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani 
képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont. Pörböly közigazgatási 
területén lévő magterülete a Gemenchez tartozó erdőterületek. 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

A település napjainkban is jellemzően mezőgazdasági területekből áll. A nagytáblás mezőgazdasági 
területeken viszonylag kevés fajta mezőgazdasági növényt termesztenek, a legeltető állattartás nem 
jellemző, így a földhasználat egysíkúnak mondható a szántóföldek tekintetében. 

 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert 
meghatározó elemek 

Pörböly zöldfelületi rendszere az alábbi elemekből tevődik össze: 

- közkertként funkcionáló szabadterek 
- sportpálya, temető zöldfelületei 
- Ökoturisztikai Központ kertje 
- közterületek zöldfelületi részei 
- telken belüli zöldfelületek 
- mezőgazdasági területek 
- erdőterületek 
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A település belterületén a sportpálya, valamint annak egy részén kialakított játszótér funkcionál 
közösségi zöldfelületként. A temetőben csupán 4-5 fa található. 

Az Ökoturisztikai Központ kertje parkosított, fa játszószerekkel van ellátva. A Központ területéről 
indul a Gemencet feltáró kisvasút.  

Az utcák részben fásítottak, ahol elég széles a zöldsáv, ott jellemzők a gyümölcsfák, díszfák. A 
zöldsávok keskenyek, ezért azok sok esetben csak füvesítettek. Jelentős a zöldfelületek aránya a 
lakótelkeken belül, a telek hátsó részét konyhakertként, gyümölcsösként használják. 

A mezőgazdasági területek többnyire homogén szántókból állnak, melyeket nem tagolnak mezsgyék, 
fasorok, erdősávok. Fasorok egyes mezőgazdasági utak mentén fordulnak elő: a Rezéti utca végétől a 
Decs felé vezető út mentén fasor, a Szálláskertek utca felől Alsónyékre vezető földút mentén 
magaskőris fasor húzódik. A vasúti töltés cserjés növényzete mintegy zöldfolyosóként funkcionál a 
tájban. 

Az erdőterületek fontos szerepet töltenek be a település zöldfelületi rendszerében. A külterület 
jelentős részét teszik ki erdők, ami több szempontból is kedvező hatású. Közel van a lakóterülethez, 
így kondicionáló hatású, valamint kiváló minőségű levegőt biztosít a lakóknak. 

A Bajai út és a Komló köz sarkán lévő 235 hrsz-ú felhagyott lakóingatlan helyén lehetőség lenne 
közösségi funkciójú zöldfelület, játszótér, stb. kialakítására.  

A Bajai út 56. és 62. közötti területen (255 hrsz.) a hatályos településszerkezeti terv zöldterületet, 
egyházi intézményt jelöl, azonban nem valósult meg a zöldterület kialakítása.  

1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése  

Összességében elmondható, hogy a település zöldfelületekkel való ellátottsága az erdei környezetnek 
és a turisztikai lehetőségeknek (tanösvények) köszönhetően megfelelő.   

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

A település utcáinak nagy részén tervezett fasorok nem találhatók, amelynek fő oka az elektromos 
légkábelek és telefonvezetékek jelenléte.  

A temető kerítései mentén növényzet (fasor) telepítése javasolt. 
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1.14. Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

Pörböly szerkezetének vázát az 55. II. rendű főút, a falu főutcája (Bajai út) képezi. A község többi 
utcája a főutcából merőlegesen, vagy azzal szöget bezárva ágazik ki.  

A főutca telkei eltérő méretűek, alakúak. A déli oldalon mélyebb telkek találhatók 1800 m2 

nagyságúak, míg az északi oldalon rövidebb telkek találhatók jellemzőek átlagosan 800-1300 m2 
területtel. 

Az észak felé kiágazó Iskola utca és Rezéti utca egymással párhuzamos, az utcák végében eltérő alakú 
és méretű telkek, nyeles telkek az egykori tanyás településszerkezet maradványai.  

A Bajai útról dél felé nyíló Óvoda utca és Hunyadi utca, valamint az erre merőleges Erdész sor és 
Vadász utca tervezett, derékszögű szerkezetet mutat. A telkek itt szabályos alakúak, egységes 
méretűek (1000-1400 m2).  

A beépítés egységesnek mondható, a Bajai utca néhány szabadon álló lakóháza kivételével a 
lakóépületeket oldalhatárra, többnyire előkerttel telepítették. A közintézmények és a kereskedelmi-
szolgáltató épületek utcafrontra épültek. A település szerkezete átlátható, az utcák keresztmetszete 
változó, 6 -16 m széles.  

A település központja a Bajai utca Óvoda utca - templom - Rezéti utca közötti részén található. Itt 
helyezkednek el az oktatási, kulturális, egészségügyi intézmények, a templom és egyes kereskedelmi-
szolgáltató épületek. A közelben van a sportpálya és a játszótér is. 

A jelenleg hatályos településszerkezeti terv új lakóterületeket  

- a Szálláskertek utca-Iskola utca által közrezárt területen,  
- a Bajai utca déli oldalán, azzal párhuzamosan a Komló köztől egészen a Vadász utcáig,  
- a Vadász utca déli teleksorának keleti meghosszabbításában jelöl. 

A templomtól keletre külterületen mezőgazdasági üzem, állattartó telep található. A hatályos 
településszerkezeti terv további gazdasági fejlesztési területeket ettől délre-délkeletre a főút mentén 
jelölt ki. E gazdasági területek délkeleti végén található az Ökoturisztikai Központ területe.  

1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak  

Művelési ág Földrészletek száma Alrészletek száma Összes alrészlet terület 
(ha) 

Erdő 4 4 305,2 

fásított terület 1 1 0,7 

Gyep (legelő) 5 5 4,6 

Gyep (rét) 1 1 1,7 

kivett 288 307 125 

szántó 11 15 637,9 

 

1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

Pörböly beépítésre szánt területei:  

-  falusias lakóterület: a település belterületének lakóingatlanai, tervezett lakóterületi 
bővítések; 

-  településközpont vegyes terület: intézmények területei a településközpontban; 
-  kereskedelmi-szolgáltató terület: a belterület keleti kapujában a meglévő vendéglátóhely és 

üzemanyagtöltő területe 
-  ipari terület: a meglévő állattartó telep területe, (zavaró hatású gazdasági tevékenység) 
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-  egyéb ipari terület: az állattartó teleptől délre kijelölt gazdasági fejlesztési terület, a 
fűrészüzem és az Ökoturisztikai Központ területe  

-  különleges terület: a sportpálya és a temető területe; 
 

Pörböly beépítésre nem szánt területei:  
-  közlekedési és közmű-elhelyezési terület: a település utcái, a külterületi és belterületi 

(köz)utak, a vasút területe;  
-  vízgazdálkodási terület: árvízvédelmi töltés területe,  
-  zöldterület: a Bajai utca 56-62 szám közötti tervezett terület;  
-  erdőterület: az erdő művelési ágú területek;  
-  mezőgazdasági terület: elsősorban a település külterületén található szántó területek, 

valamint a Rezéti utca végén található gyepterület tartozik ide. 

1.14.1.4. funkcióvizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok) 

1. Igazgatás  
Polgármesteri Hivatal (Óvoda u. 1.) 

2. Egészségügy 
Háziorvosi rendelő (Bajai u. 69.) 
Védőnői Szolgálat (Bajai u. 69.) 

3. Oktatás-nevelés  
Alsónyék-Bátaszék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda (Óvoda u. 3.),  
Általános Iskola (Bajai u. 69.) 

4. Kultúra, sport  
Könyvtár (Bajai u. 69.) 
Faluház (Bajai u. 69.) 
Sporttelep (Rezéti utca) 

5. Egyház  
Ökumenikus templom – Bajai utca 

6. Temetkezés  
Temető: 052/5 hrsz. 

7. Szociális ellátás 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Óvoda u. 1.) 

8. Kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás 
Élelmiszer bolt: Coop élelmiszer jellegű vegyesüzlet (Bajai u. 67.),  
Üzemanyagtöltő Állomás,  
Posta (Bajai utca 69.),  
Vendéglátás: Füzes Büfé (Vadász u. eleje - 64/5 hrsz),  
Duna Söröző (Bajai u. 67.) 
Szálláshely: Ökoturisztikai Központ (Bajai u. 100.)  
 

A település alapfokú intézmény ellátottsággal rendelkezik, a szolgáltatások színvonala a megyei átlag 
szerint alakulnak. 

1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek  

A településen nem található megüresedett telephely.   

1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

A településen elszlömösödött terület nincs. 
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1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

A település szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a korábban kialakult utcák telkei a meglévő 
utakhoz igazodóan eltérő szélességgel, eltérő mérettel rendelkeznek. A Bajai utca északi teleksorán 
rövidebb telkek helyezkednek el 1100 m2 átlagos területtel. A déli oldalon nagyobb telekmélység 
jellemző, itt 1500 – 2500 m2 között oszlanak meg a telekméretek. A Komló köz és az Óvoda utca 
között található egy egybefüggő nagy telek, melynek mérete eléri a 14000 m2-t.  

A Szálláskertek utca 870 m2-es telkeivel már kertvárosias jellegű. A Rezéti utca észak-déli irányú 
részén 1050 m2 átlagos telekméret, az utca keleti elfordulásánál széles, nagyméretű telkek találhatók 
(2000-4800m2).  

Az egységes szerkezetű délkeleti településrész - az Óvoda utca, Hunyadi utca, Erdész sor, Vadász utca 
- telkei szabályos alakúak, egységes méretűek (1000-1400 m2). 

A Komló köz-Óvoda utca közötti tömb déli részének telkeit földút tárja fel. Ezek egyike nyeles telek, a 
Bajai utcára nyíló kijárattal.  

 

 

           
A település legrégebben kialakult része, valamint az Óvoda u., Hunyad u., Erdész sor, Vadász u. 

szabályos telekkialakításai 
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1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat 

A település nagy részét családi házas lakóingatlanok alkotják, amelyek magántulajdonban vannak. Az 
intézmények, a belterületi és külterületi kiszolgáló utak, árkok zöme az önkormányzat tulajdonát 
képezik. 

1.14.3. önkormányzati tulajdon kataszter 

Az alábbi térkép tartalmazza a jelenleg önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat.   
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1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

Pörböly településrendezési terv készítéséhez az alpont kidolgozása nem szükséges. 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

1.14.5.1. funkció, kapacitás  

A település épületállományának nagy részét családi házas lakóingatlanok képezik. Az épületállomány 
többi részét intézmények és vállalkozások épületei, valamint az előbbi funkciókat kiszolgáló épületek, 
építmények teszik ki. 

A népszámlálási adatok alapján Pörbölyön 2011-ben 240 lakásból 225 lakott lakás és 15 nem lakott 
lakás volt. A száz lakott lakásra jutó lakó ennek alapján 244, ami a megyei átlag körüli értéket jelenti. 

1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

A településen az oldalhatáron álló beépítési mód a legjellemzőbb. Ez egyaránt igaz a legkorábbi, 20. 
század 1. felében beépült, valamint a később kialakult lakótelkek beépítésénél is.  

Az épületeket az oldalsó (általában északi és nyugati) telekhatártól 0,5-1 m távolságot eltartva, illetve 
a két újabb utcában (Erdész sor, Vadász utca) az oldalhatárra telepítették. Az épületek előtt általában 
található kis előkert. Jellemzően a lakóépületek mögött helyezkednek el a gazdasági épületek, a 
melléképületek. 

A beépítés intenzitása változó (10-30 % közötti), tekintettel a telekméretek közötti nagy 
különbségekre: a település belterületén 360 m2 – 6300 m2 közötti telkek találhatók. 

A lakóépületek mögött helyezkednek el általánosságban a gazdasági épületek, melléképületek, 
amelyeket a lakóépülettel egybe-, vagy külön építették. Néhány esetben megfigyelhető, hogy a 
melléképületet a lakóépület mellé építették. Az Óvoda utcában jellemző, hogy a kapubejáróval 
szemben, a telek középső részén garázst építettek. 

A település lakótelkeinek nagy része viszonylag nagy hátsókerttel rendelkezik.  

1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom  

A településen jellemzően földszintes épületek találhatók. Az elmúlt évtizedekben földszint és 
tetőtérbeépítéses, esetenként 2 szintes családi lakóházakat is építettek 4,5 - 6 m-es 
építménymagassággal, bár ilyenekkel csak elvétve találkozunk a viszonylag egységes képet mutató 
utcákban.  

A településközpontban a kultúrház és a bolt épülete a lakóépületeknél nagyobb tömegűek.  

A régebbi épületek tetőidomai jellemzően az utcára merőleges tengelyű nyeregtetővel, esetenként 
kontyolt nyeregtetővel létesültek, de találunk utcával párhuzamos kialakítású tetőidomokat is, és 
elszórtan sok helyen láthatunk sátortetős lakóházakat is.  

1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 

A Bajai utca jelenti a település fő tengelyét, melyből kiágaznak a további lakóutcák. 

Pörböly építészeti karakterét háromféle épülettípus határozza meg. A település nagy részén láthatók 
még a 20. század első felében épített földszintes, kis alapterületű, hosszanti elrendezésű, 
nyeregtetős, oldaltornácos épületek. Ugyanígy gyakoriak a század második felében épült földszintes, 
sátortetős lakóházak is. A földszint+tetőtér-beépítéses nyeregtetős épületek a szabályos 
telekkiosztású Erdész soron és Vadász utcában egységes utcaképet alkotnak. A többi utca 
épületállománya már vegyes képet mutat. 

A település karakteréhez tartoznak magas zöldfelületi aránnyal rendelkező lakótelkei, a 
közintézmények előtt álló idős díszfák, a lakóházak előtti zöldsávokban jellemző gyümölcsfák. 
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Az utcákon nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer található. A település utcáinak szélessége eltérést 
mutat. Az átlagosnál szélesebb utcák a Bajai utca, a Rezéti utca és a Hunyadi utca.  

1.14.6. Az épített környezet értékei 

1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása 

A falu megalakulása előtt az akkor Alsónyék külterületéhez tartozó területen, az Ó-Dunától (Kerülő-
Duna) nyugatra ideiglenes lakóhelyek, ún. szállások jelentek meg. A területet a XVIII. század végén 
Nyeker Szalaz, azaz Nyéki szállás néven térképezték fel.  

A 20. század első felében, a 19. századi vízrendezés után épültek az első lakóépületek a szállásokhoz 
vezető út mentén, majd a 60-as évektől indult meg a település tényleges fejlődése a tanyák jó 
részének felszámolásával. Pörböly legrégebben kialakult utcája a Bajai utca és a Szálláskertek utca. 
Ezt követően a 60-70-es évektől az Iskola utca és a Rezét utca épült meg, majd a 80-as évektől az 
Óvoda utca-Hunyadi utca, Erdész sor - Vadász utca által határolt egységes szerkezetű településrész. 
Az 55. sz. főút délnyugati folytatásában továbbra is maradtak meg tanyák.  

A település gazdasági területei a főút mentén alakultak ki. A településközpontban és a Vadász utca 
végén szolgáltató funkciójú épületek; a vasút, a főút és az árvízvédelmi töltés által közrezárt területen 
(fa)ipari terület, valamint turisztikai funkciójú épületek; a belterülettől keletre állattartó telep 
található. 

     
Az I. katonai felmérés (18. század) és a II. katonai felmérés (19. század) átnézeti térképe 
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A III. katonai felmérés térkép részlete Pörböly közigazgatási területéről (19. második fele) 

 

 
Kataszteri térkép részlete Pörböly közigazgatási területéről (20. század második fele) 

 

1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

Pörböly közigazgatási területén egy ismert régészeti lelőhely van, amely egy római kori telep. Mivel a 
településről már a középkorban tettek említést, a település középkori településnyomait is kívánatos 
lenne megtalálni, azonosítani. Ez feltételezhetően a jelenlegi belterület alatt lehetett, tekintve, hogy 
a település egy a környezetéből kiemelkedő keskeny hátra épült. 
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Pörböly település régészeti lelőhelye: 

1. Várdomb – Vasút 88 km-től északra 

A lelőhely megjelölése: római kori telep 

A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 

Hrsz.: Pörböly 022 (vasút), 047/7-9, 047/10 (földút), 047/15-17 

A lelőhely épségét mezőgazdasági művelés, illetve a vasúti pálya javítási munkálatai 
veszélyeztethetik. 

 

 

      
Pörböly ismert régészeti lelőhelye (K. Németh András, Régészeti szakterületi munkarésze alapján) 
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1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

A település viszonylag fiatal történetéből adódóan csak néhány építészeti értékkel rendelkezik. 
Három helyi védelemre érdemes építészeti érték található Pörbölyön, mindhárom a település 
külterületén. A helyi védelemre érdemes épített környezetet a temető egy keresztje, a fűrészüzem 
irodaépülete és a vasútállomás főépülete jelenti. 

A település XX. század első felében épült népi épületei közül több fennmaradt, amelyek legtöbbjét 
azonban mára átalakították, kibővítették. Jellemző volt, hogy a tornácokat beüvegezték, az utcafronti 
ablakokat kicserélték az eredetinél szélesebb nyílászáróra.  

 

                
Napjainkban meglévő népi lakóházak Pörbölyön 

 

1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület 

A településen nem található világörökség, valamint világörökség várományos terület. 

1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes 

A településen nem található műemlék, műemlékegyüttes.  

1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 

A településen nincs. 

1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület 

A településen nincs. 

1.14.6.8. nemzeti emlékhely 

A településen nincs. 

1.14.6.9. helyi védelem 

Pörbölyön három helyi védelem alatt álló építmény található. A temetőben lévő kereszt fülkés 
talapzatával, a feszület alján imádkozó női szobrokkal jó állapotúnak mondható. A fűrészüzem 20. 
század eleji irodaépülete manzárdtetős, homlokzatát nyújtott, osztott ablakok tagolják; tornácát 
részben üvegfelületekkel látták el. A vasútállomás főépületén szegmensíves nyílások, és díszítő 
hatású téglaburkolat találhatók. 

A település helyi építészeti értékeit az új településképi rendelet tartalmazza. 
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Ssz. Cím Hrsz. A védettség tárgya 

1. Temető  052/5 kőkereszt 

2. Fűrészüzem irodaépülete 07 épülettömeg, homlokzatok 

3. Vasútállomás főépülete 08/9 épülettömeg, homlokzatok 

A településrendezési tervhez Örökségvédelmi hatástanulmány készül, amely felülvizsgálja és rögzíti a 
helyi védelemre érdemes építészeti értékeket. 

  
Fűrészüzem 

  
Vasútállomás főépülete Kőkereszt (temető) 

 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

A településen több lakatlan épület is található, amelynek következtében az épületek állaga romlik, a 
telkek területei helyenként gondozatlanok.  

 

1.15. Közlekedés 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Pörböly az 55. sz. Bátaszék-Baja-Szeged közlekedési útvonalon fekvő település. Áthaladó forgalmát a 
bajai Duna-hídnak is köszönheti. Az M6 autópálya forgalomvonzó hatása miatt – mely a szomszédos 
Alsónyék területén halad át – szintén növekedett a településen átmenő forgalom.  
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Bajától 12 km, Szekszárdtól 30 km, Pécstől 62 km és Budapesttől 155 km a távolság közúton. A 
település közúti kapcsolatai jónak mondhatóak, a településen áthaladó 55. sz. főút, az M6 autópálya 
valamint az 56. sz. főút (Szekszárd) közelsége mind kedvező a közúti közlekedés szempontjából. 

Pörböly belső úthálózatának gerincét az 55. sz. Bátaszék-Szeged II. rendű főút átkelési szakasza adja. 
Az 55. sz. főút a községnek jó közlekedési kapcsolatot biztosít, de ebből eredően nagy a településen 
áthaladó tranzit forgalom nagysága. Mivel az 55. sz. főút a Dél-Dunántúl - Dél-Alföld összekötését 
szolgálja, a tranzit forgalom elsősorban a nyugati országrész és az ország DK-i részei, valamint Szerbia 
között zajlik. 

1.15.2. Közúti közlekedés 

A település belterületén áthalad a Szeged-Baja-Bátaszék közti 55. sz. másodrendű főút. A 
megyeszékhely a Bátaszéknél elágazó 56. sz. főúton keresztül érhető el.  

Pörbölynek a tőle északra fekvő Sárpilissel, illetve délre fekvő Bátával nincs közvetlen közúti 
kapcsolata. Sárpilis, Decs és Őcsény Várdomb felől, az 56. sz. útról kiágazó 5113. sz. úton haladva 
közelíthető meg. Báta az 56. sz. úton délre haladva érhető el. 

Az OTRT és a Tolna megyei TRT az 55. főút jövőbeni nyomvonalát a meglévő vasúti nyomvonallal 
párhuzamosan, a belterülettől délre jelöli. Ezzel a települést terhelő közúti forgalom jelentősen 
csökkenne. 

A település közlekedési hierarchiája kialakult, a belső úthálózat burkolatszélességei azonban nem 
minden esetben elégségesek, a csapadékvíz-elvezetés pedig helyenként megoldatlan. 

A csomópontok a kis forgalomra tekintettel általában megfelelőek. 

A külterületen lévő vasút-főút szintbeni kereszteződés veszélyesnek mondható, amely a település II. 
katasztrófavédelmi besorolásához is hozzájárult. 

1.15.3. Közösségi közlekedés 

1.15.3.1. közúti 

Pörbölyön távolsági autóbusz járatok haladnak át. Autóbuszon elérhető Baja, Bonyhád, Szekszárd, 
Szeged, Pécs. A buszmegállóhelyek kiépítettsége, valamint a járatok gyakorisága megfelelő.  

1.15.3.2. kötöttpályás 

A település belterületétől délre halad a Bátaszék-Baja-Kiskunhalas országos törzshálózati vasútvonal.  

Az Ökoturisztikai Központ területéről induló állami tulajdonú keskeny nyomtávú erdei vasút 
Gemencet tárja fel a turisták számára. A tervek szerint a kisvasút nyomvonala Szekszárdig kiépül. 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A Tolna megyei TRT Pörbölyt érintő térségi kerékpárút nyomvonala a Dunaújváros - Dunaföldvár – 
Paks – Gerjen – Bogyiszló – Gemenc – Pörböly – Báta – Dunaszekcső vonalon halad. A kerékpárút az 
árvízvédelmi töltésen tervezett. Ez megegyezik az EUROVELO 6 nemzetközi kerékpárút települést 
érintő szakaszával. 

A települést érinti a Borok, vizek, kúriák zöldút. 

1.15.5. Parkolás 

Az intézményi épületek és a kereskedelmi-szolgáltató létesítmények mellett megoldott a 
gépjárművek parkolása, elhelyezése. A kultúrház mellett kiépített parkoló található. 

 



Pörböly Megalapozó Vizsgálat 

2018. 

 

 38 

1.16. Közművesítés 

1.16.1. Víziközművek 

1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 

Pörböly község 9 másik településsel részt vett a Dél-Tolna Aqua Projektben, melyben a települések 
ivóvíz-minőségének javítását önkormányzati társulással, az Európai Unió társfinanszírozásával 
hajtották végre. Pörböly Alsónyékkel és Bátaszékkel közös víziközmű-rendszerből kapja az ivóvizet. 

Az ivóvíz hálózatra rákötött ingatlanok aránya 93 %. 

1.16.1.2. szennyvízelvezetés 

Pörbölyön nincs kiépült szennyvízcsatorna-hálózat. A szennyvizet szippantással gyűjtik, Bátaszéken 
tisztítják.  

1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A település belterületi csapadékvíz elvezetése túlnyomórészt nyílt szikkasztó árokrendszerrel 
történik, helyenként azonban az árkok teljesen hiányoznak (pl. Iskola utca). 

1.16.2. Energia 

1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, 
távhőellátás és más ellátórendszerek) 

A község energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamos energia áll rendelkezésre. A 
településen nincs földgázellátás. 

1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetőségei 

A településen a napsütéses órák száma 2050-2060 óra, ami lehetőséget ad napenergia hasznosításra 
megújuló energiaforrásként. Egy háztartásban napkollektorral megtermelt energiamennyiség 
jelentős részben elegendő a fűtés és a használati melegvíz előállításához. A továbbfejlesztéssel 
kialakított napelemek közvetlen villamosenergia előállítására alkalmasak. A nap energiájának 
hasznosítása jelenleg még nem jellemző.   

A szélenergia hasznosítására is lehetőség van háztartási szinten, szélkerék segítségével. Ezenkívül a 
föld geotermikus energiája is mindenhol rendelkezésre áll. A háztartási méretű kiserőművek közcélú 
hálózathoz való csatlakozását engedélyezi a szolgáltató. 

A település intézményeinek megújuló energiaforrások alkalmazásával történő üzemeltetése a 
lakosság szemléletmód váltását is elősegíti a jövőben. Ez eredményezheti, hogy a háztartások 
energiaellátása is megújuló energiaforrások alkalmazásával történjen hosszútávon. 

1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatákonysági értékelése 

Pörböly településrendezési terv készítéséhez az alpont kidolgozása nem szükséges. 

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési 
építmények) 

A község területén mindhárom mobilszolgáltató (Telekom, Telenor, Vodafone) vételi lehetősége 
megfelelő. A kábel tv és az internet szolgáltatás üzemeltetője a Tarr Kft. 

A településrendezési eszközök keretében készülő tervek elektronikus hírközlési fejezetére vonatkozó 
alátámasztó munkarészek elkészítésének tartalmi követelményeit az ágazat 14/2013 (IX.25.) NMHH 
rendeletben rögzítette. Ennek alapján a hálózatengedélyes szolgáltatók hálózati rendszereit rögzíteni 
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szükséges a településrendezési eszközök keretében készített infrastruktúra alátámasztó tervében, 
hogy a fennálló, illetve a tervezés hatására várhatóan keletkező konfliktusok feltárhatók legyenek. 

A 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas 
építményfajtákkal való keresztezésének, megközelítésének és védelmének szabályait fekteti le. 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

1.17.1. talaj  

A kedvező talajadottságoknak köszönhetően a pörbölyi földek művelésre alkalmasak, jó 
termőképességűek. A Megyei Területrendezési Terv kiváló és jó termőhelyi adottságú 
szántóterületeket jelöl a közigazgatási terület északnyugati részén. A szántóföldi művelést nagy 
kiterjedésű, homogén táblákon végzik, melyeket nem tagolnak mezővédő erdősávok, vagy fasorok. 
Az intenzív művelés során a talaj mezőgazdasági kemikáliákkal terhelt. A talaj kiszáradásának 
megelőzésére, és a termőréteg megóvása érdekében mulcsozás, az elmaradt növényi részekkel való 
talajtakarás, talajkímélő művelés javasolt.  

Mivel hiányoznak az utakat szegélyező fasorok, cserjesávok, valamint a külterületi utaknak csak kis 
hányada rendelkezik megfelelő csapadékvíz-elvezetéssel, számolni lehet a közúti közlekedésből, 
valamint az üzemanyagtöltő állomás területéről talajba bemosódó szennyezőanyagokkal. A 
szennyvízelvezetés hiánya további problémát jelent a talajra nézve, mivel ilyenkor gyakori a szennyvíz 
talajba való szikkasztása. 

Az egészséges életfeltételek biztosítása érdekében a talajban, vagy a talaj felszínén csak olyan anyag 
helyezhető el, valamint csak olyan tevékenység végezhető, amely a talajt, valamint a környezeti 
elemeket, a felszíni és a felszín alatti vizeket nem szennyezi, nem károsítja. 

1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek 

Pörböly területén felszíni vízfolyás, állóvíz nem található. A településhatárt érintő Duna-ág, a Kerülő-
Duna medre csaknem száraz.  

A község a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján a 04.01. Báta-Siótorok-
Sióagárd árvízvédelmi töltéssel védett 1.31. sz. Sárközi öblözetben található. A települések ár- és 
belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes 
rendelet melléklete alapján a „C”, azaz az enyhén veszélyeztetett kategóriába tartozik (nyílt vagy 
mentesített ártéren helyezkedik el és előírt biztonságban kiépített védművel rendelkezik.  

A Duna folyam nagyvízi mederkezelési dokumentációja (készítette az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság) Pörböly nyílt ártéri területeit érinti.  

Pörböly területe érinti a 04.01. Szekszárd-Báta belvízvédelmi szakasz 04.01.01. Bátaszéki őrjárás 
területét.  

Az OTrT alapján országos vízminőség-védelmi területbe tartozik a külterület keleti, árvízvédelmi 
töltésen túli területe, ahol kizárólag erdőgazdálkodási tevékenység folyik. 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet Pörbölyt a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan 
érzékeny települések közé sorolja. A település közigazgatási területén a 219/2004.  (VII. 21.) Korm. 
rendelet 2. melléklete szerinti besorolás alapján a település hullámtéri területe fokozottan érzékeny, 
amely a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe felvett terület, valamint Natura 2000 vizes 
élőhely (külön jogszabály szerint). A település ármentesített oldala érzékeny besorolású terület. 

Pörböly közigazgatási területe ivóvízbázis védőövezeteket nem érint. 

A felszíni és felszín alatti vizek szennyezését a talajból beszivárgó szennyezőanyagok okozzák. Az 
1.17.1. fejezetben leírt tényezők mellett a gazdasági telephelyek működése során keletkező veszélyes 
anyagok is terhelést jelentenek a felszíni és felszín alatti vizekre. Így a vasútüzemi javítóműhelyben 
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ásványolaj alapú veszélyes anyagokat tartalmazó, olajszűrők, kenőolajok keletkeznek. Fontos az 
állattartás során keletkező hígtrágya szakszerű tárolása. 

1.17.3. levegőtisztaság és védelme 

A tiszta, egészséges levegő biztosítása alapvető emberi szükséglet. A levegő tisztaságának védelmét 
jogszabályok írják elő. A levegővédelmi követelményeket az országos és regionális környezetvédelmi, 
illetve társadalmi, gazdasági programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és településrendezési 
tervek kidolgozása során, valamint az önkormányzatok környezetvédelmi programjaiban, a 
gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki tervezésben - a külön jogszabályokban foglaltak 
szerint - érvényesíteni kell. 

Pörböly területén jelentős szennyezést kibocsátó gazdasági telephely nem működik. A légszennyezés 
a fűtésből, a mezőgazdasági tevékenységből, valamint a közlekedésből tevődik össze.  

A templomtól keletre lévő állattartó telep, majorsági épületek a lakóterülettől megfelelő távolságra 
találhatók, a telep környezetében lévő erdőfoltok takarják az épületeket. 

A belterülettől 500 m-re, keletre lévő fafeldolgozó telepet a lakóterület felől erdő határolja, valamint 
az uralkodó ÉK-i szélirány is kedvező, ezért a tevékenységéből származó porterhelés a lakosságra 
nézve nem számottevő. 

A légszennyezettség mértékére mérési adatok nem állnak rendelkezésre, de megállapítható, hogy a 
településen a levegő minősége jónak mondható, amely az erdőterületek közelségének is köszönhető. 

1.17.4. zaj- és rezgésterhelés 

A legjelentősebb környezeti zajforrások a közlekedési és az üzemi tevékenységek, de a 
háztartásokban használt gépek, berendezések, valamint egyéb emberi tevékenységek is ide 
tartoznak. 

A település belterületén a fenti tevékenységek közül a közlekedésből származó zaj- és rezgésterhelés 
a legnagyobb, tekintettel arra, hogy a belterületen keresztül halad az 55. számú főút. Kedvező, hogy a 
vasút a belterületen kívül halad, így jelentős zaj- és rezgésterhelést nem okoz.  

A zaj és rezgésvédelmi követelményeket a védendő létesítmények, területek besorolásának 
függvényében a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 
3.) KvVM EüM együttes rendelet I. számú melléklete szabályozza. 

1.17.5. sugárzás védelem 

Az Országos Atomenergia Hivatal nyilatkozata alapján Pörböly 30 km-es körzetében található a 
Bátaapátiban létesült kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolója. A tároló 30 km-es 
körzete felügyelt terület, melynek feladatait a vonatkozó 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet írja elő.  

1.17.6. hulladékkezelés 

A hulladékkezelés jellemzését ld. az 1.11. fejezetben. 

1.17.7. vizuális környezetterhelés 

Vizuális környezetszennyezést olyan építmények okozhatnak, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják a 
településképet, valamint a tájat. Ilyen építmények jellemzően a gyárkémények, hírközlési tornyok, 
ipari technológiai építmények, gyárkémények, felhagyott bányák. 

Pörbölyön egy meglévő és egy tervezett mikrohullámú átjátszótorony jelenik meg a település 
képében. 
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1.17.8. árvízvédelem 

Pörböly község a 04.01. Báta-Siótorok-Sióagárd árvízvédelmi töltéssel védett 1.31 számú Sárközi 
öblözetben található. A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról 
szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete alapján „C”, azaz enyhén 
veszélyeztetett kategóriába tartozik (nyílt vagy mentesített ártéren helyezkedik el, és előírt 
biztonságban kiépített védművel rendelkezik).  

A 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet alapján elkészült a Duna folyam nagyvízi mederkezelési 
tervdokumentációja. Pörböly községet az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által készített 
03.NMT.03. jelű terv érinti. 

A község közigazgatási területét érinti a 04.01. Szekszárd-Báta belvízvédelmi szakasz 04.01.01. 
Bátaszéki őrjárás területe. 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

Pörböly településrendezési terv készítéséhez az alpont kidolgozása nem szükséges. 

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy 
korlátozó tényezők) 

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes 
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 
1. számú melléklet értelmében Pörböly község II-es katasztrófavédelmi osztályba sorolt a Duna 
árvízvédelmi gátjától való távolság alapján. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint a 
katasztrófavédelmi szempontból II. veszélyességi osztályba sorolt településeken az elégséges védelmi 
szint meglétéhez a következők szükségesek: 

Riasztás: a lakosság központi riasztása, veszélyhelyzeti tájékoztatás feltételeinek biztosítása.  

Lakosságvédelmi módszer: Kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően (elzárkózás).  

Felkészítés: lakosság 3 évente történő aktív tájékoztatása; a lakosság passzív tájékoztatása 
nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával; a lakosság felkészítése a 
riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint az annak megfelelő magatartási 
szabályokra. 

Védekezés: különleges felszerelések és kiképzett szakértők (önkéntes mentőszervezetek) 
bevonásának tervezése és begyakoroltatása; a kockázatbecslésnek megfelelően a polgári védelmi 
szakalegységek megalakítása; a karitatív és más önkéntes, humanitárius feladatot ellátó szervek 
bevonásának tervezése. 

Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte. 

A községi önkormányzat rendelkezik veszélyelhárítási tervvel. 

1.18.1. építésföldtani korlátok 

Tolna Megye Területrendezési Terv 3.13. melléklete – Földtani veszélyforrás területének övezeti 
tervlapja szerint Pörböly földtani veszélyforrással nem érintett.  

1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

A település területén alábányászott területek, barlangok az eddig ismert adatok alapján nem 
találhatóak. 
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1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

A község területe a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 2018. évi 
adatszolgáltatása alapján a Felszínmozgásos területek kataszterében nem szerepel. 

1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei 

Pörböly településrendezési terv készítéséhez az alpont kidolgozása nem szükséges. 

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1. árvízveszélyes területek  

Lásd. 1. 17. 8. pontot. 

1.18.2.2. belvízveszélyes területek 

A talajvíz megemelkedése a lakóterület északkeleti részén, a Rezéti utca északi részén (120 hrsz. 
környéke) jelent gondot, a lakóterület többi részén nem jellemző. 

A Tolna Megyei TRT rendszeresen belvízjárta területnek jelöli az árvízvédelmi gáttól nyugatra fekvő 
közigazgatási területet, amely a külterületi szántóföldi növénytermesztést nehezíti.  

1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem 

Pörböly településrendezési terv készítéséhez az alpont kidolgozása nem szükséges. 

1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 

A község területe a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 2018. évi 
adatszolgáltatása alapján a Felszínmozgásos területek kataszterében nem szerepel. 

1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások 

A község területén az egyeztetésben érdekelt szervek előzetes megkeresésére visszaérkezett 
válaszok szerint nincs elrendelt repülési illetve honvédelmi okokból elrendelt magassági korlátozás. 

1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások 

Pörböly településrendezési terv készítéséhez az alpont kidolgozása nem szükséges. 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

A község területén a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 2018. évi 
adatszolgáltatása alapján működő bánya nem ismeretes. A település területén szénhidrogén 
bányászati létesítmény és szénhidrogén szállítóvezeték nem található. 

1.20. Városi klíma 

Pörböly településrendezési terv készítéséhez az alpont kidolgozása nem szükséges. 



Pörböly Megalapozó Vizsgálat 

2018. 

 

 43 

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, folyamataik 
elemzése 

 A kevés munkahely eredménye az elvándorlás, melynek következtében üresen maradnak 
az ingatlanok, ez a meglévő épületek forgalmi értékét is kedvezőtlenül befolyásolja. 

 A településen az alapfokú oktatási funkciók elérhetők (bölcsőde, óvoda, alsó tagozatos 
általános iskola), valamint alapfokú egészségügyi, szociális ellátás működik 

 Az öregedő lakosság és az elvándorlás következményeként elhanyagolt kertek, rossz állagú 
épületek is előfordulnak. 

 A kedvező természeti adottságok és a Bátaszékhez illetve Bajához való közelség, valamint a 
városinál alacsonyabb ingatlanárak kedvező lakókörnyezetet eredményeznek. 

 A tervezett gazdasági területek lehetővé teszik új vállalkozások megtelepedését, illetve a 
meglévők fejlesztését. 

 A természeti, művi, kulturális örökség számbavétele, megóvása a helyi társadalmi kohézió 
erősödését is szolgálja. 

 A település jelentős természeti környezete, az ökoturizmusra épülő turisztikai marketing és 
a meglévő turisztikai infrastruktúra a falu gazdaságára is fellendítően hathat 

 A szennyvízelvezetés hiánya a környezeti elemeket terheli 

 A település alapfokú intézményellátottsága kielégítő, cél a meglévő funkciók megtartása és 
fejlesztése. 
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

3.1.1. A folyamatok értékelése 

Társadalom: 

Az 1960-as években a tanyasi életforma megszűnésével fokozatosan alakult ki a település a mai képe. 
Elsősorban a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás jelentette az emberek megélhetését. 

Pörböly kis lélekszámú település, mely csak a részleges alapfokú intézményi ellátást (nevelés - 
oktatás, egészségügyi, szociális) biztosítja a lakosság részére. A környező városok közelsége kedvező a 
munkalehetőségek és a magasabb szintű szolgáltatások tekintetében, így Pörböly alvótelepülésként 
funkcionálhat.  

A lakosság korösszetétele alapján öregedő, mely folyamat a kistérségi és a megyei átlagnál is 
erősebb. A népesség fogyásának megakadályozására, a társadalom öregedő korösszetételének 
megfordítására az önkormányzat helyi szinten lehetőségeihez képest folyamatosan törekszik. 

A települési kohéziót erősíti a civil szervezetek aktivitása, akik többek között a kulturális 
hagyományok őrzését is elősegítik. 

Környezet: 

Pörböly külterületének jelentős része kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, a település 
külterületének másik része pedig kiváló, illetve jó termőhelyi adottságú szántóterület. Ezek 
együttesen adják Pörböly fő környezeti, egyben gazdasági értékét. Jelentős a természeti értékek nagy 
aránya, amelyek a Duna-Dráva Nemzeti Park kezelésében állnak.  

Az épített környezet örökségét három külterületi építmény képezi: Az ökoturisztikai központ 
területén álló fűrészüzem irodaépülete, a vasútállomás főépülete és egy temetői kereszt. 

A település összességében rendezett településképpel rendelkezik. A megyei átlaghoz képest 
alacsonyabb a lakatlan épületek aránya, de helyenként találhatóak lakatlan, eladásra váró épületek 
is, amelyek egyben letelepedésre adnak lehetőséget. Egyes lakatlan épületeket lebontva új 
hasznosításra nyílik lehetőség (pl. közösségi funkciójú zöldfelület, szociális intézmény (nyugdíjas klub) 
kialakítása, stb. 

A mezőgazdasági telephelyek épületei jellemzően kihasználtak. 

Az önkormányzat intézményeinek megtartása mellett folyamatosan gondoskodik karbantartásukról 
anyagi lehetőségeinek függvényében. 

Gazdaság: 

A település gazdaságának két fő tényezője az agrárgazdálkodás (szántóföldi növénytermesztés, 
állattartás) és az erdőgazdálkodás. A mezőgazdasági termelést néhány helyi gazdálkodó végzi. 
Emellett vannak helyi kézműves termékeket készítő és árusító lakosok. A település méretéhez képest 
megfelelő kereskedelmi és vendéglátó funkciók is adottak. A helyben történő munkavégzésen kívül 
sokan a környező városokba (Bajára, Bátaszékre, Szekszárdra) járnak dolgozni. 

Az Ökoturisztikai Központ megépültével a turizmus nagy szerephez jutott, ami Pörböly gazdasági 
életére is pozitívan hat. Ugyancsak kedvező lenne a Borok, vizek, kúriák zöldút fellendítése is. 
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3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 
összefoglaló értékelése 

Erősségek 
 

Társadalom 

- A civil szervezetek hagyományőrző tevékenysége a helyi társadalom kohézióját segítik elő. 

Környezet 

-  Gemenc ártéri területe az Ökoturisztikai Központtal fontos turisztikai attrakció (tanösvény, 
erdei vasút, kenutúrák, turisztikai programok, parkosított környezet) 

-  Rendezett játszótér és sport-szabadidő terület 
-  Pörböly kedvező közlekedés-földrajzi helyzetben van: autópálya közelsége, főút halad át a 

településen, a Bajai-híd közelsége. 
-  A közösségi közlekedés megfelelő a buszjáratoknak és a vasútnak köszönhetően. 
-  A megyeszékhely, valamint Baja, Bátaszék közelsége. 
-  A település jelentős természeti értékekkel rendelkezik. 

Gazdaság 

-  Helyi őstermelők (állattartás, növénytermesztés) tevékenysége. 
-  Kézműves termékek (lekvár, szörp, méz) készítése és árusítása 
-  A hatályos településrendezési eszközökben tervezett gazdasági területek is szerepelnek, ami 

alapja új gazdasági funkciók megtelepedésének. 
 

Gyengeségek 
 

Társadalom 

- A település lakossága elöregedő, a képzett fiatalok elvándorolnak a településről. 

Környezet 

- Lakásállomány elöregedése.  

- A belterületen a csapadékvíz elvezetés nem mindenhol megoldott. 

- Az 55. főút belterületen haladó szakaszának forgalma zavaró hatású a főutcán élők számára.  

- Az 55. főút-vasút szintbeni csomópontja veszélyes. 

- A gázellátás a magas költség miatt nem épül ki. Ez kedvezőtlen az esetlegesen letelepülni vágyók 
szempontjából. 

- A szennyvízelvezetés kiépítési fajlagos költsége igen magas, ezért nem épül ki. 

- A belterületen lévő légvezetékek, az antennatorony negatív hatása a településképre. 

Gazdaság 

- A mezőgazdasági termékek helyben történő feldolgozása, késztermékek előállítása, értékesítése 
nincs arányban az ezekben rejlő lehetőségekkel. 

- A gazdasági területek, vállalkozásra alkalmas területek csak részben kihasználtak. 

- Nincs a kevésbé képzett munkaképes korú lakosság számára elegendő helyben található 
munkalehetőség. 
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Lehetőségek 

 
Társadalom 

- A civil kezdeményezésekbe a közösségi kohézió erősítése, fejlesztése érdekében a fiatalok 
bevonása. 

- A megfelelő színvonalú egészségügyi alapellátás biztosítása. Egészségtudatos életmódról szóló 
tájékoztatások.  

Környezet 

- A megújuló energiaforrások alkalmazása a közösségi célú intézmények, a háztartások, a gazdasági 
funkciójú létesítmények energia ellátásánál. 

- A település lakóutcáinak fejlesztése: csapadékvíz elvezetés megoldása, légvezetékek földkábelre 
cserélése, utcafásítás. 

- A kerékpáros közlekedés fejlesztése a Duna menti EUROVELO 6 kerékpárútra építve. 

Gazdaság 

- A település a nagyobb léptékű fejlesztési elképzeléseit elsősorban pályázati támogatásból tudja 
megvalósítani. Ez a támogatás nagyrészt a 2014-2020 közötti időszakban rendelkezésre álló 
európai uniós forrásokból tevődik össze. A támogatások súlyponti területe a gazdaságélénkítés, 
amiből Pörbölyi fejlesztések is megvalósíthatók. 

- A működő ökoturizmus és a zöldút összekapcsolása a helyi terméket előállítókkal (pl. ún. kamra-
túra kialakításának vizsgálata). Egyéb kézműves helyi termék előállításának ösztönzése. 

 

Veszélyek 
 

Társadalom 

- A település lakosságának további öregedése nem áll meg. 

- A képzett, munkaképes lakosság elvándorlása. 

Környezet 

- A társadalomra jelentő veszélyek mellett a természeti adottságok problémái kockázatot építés 
esetén: belvízzel veszélyeztetett területek nagy aránya. 

Gazdaság 

- A gazdasági területek kihasználtsága romlik. 

 

3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

A településfejlesztési célok nagy részét a település műszaki adottságai befolyásolják. 

A biztonságos, élhető lakókörnyezet biztosítása elsődlegesen az önkormányzat feladata, aminek 
kialakítását a településrendezési eszközök elősegítik. 

Az előző pontokban ismertetett geomorfológiai-, vízföldrajzi adottságokat, a természetvédelmi, 
épített örökség értékeit szem előtt tartó szabályozás szükséges. 
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3.2. Problématérkép/értéktérkép 

A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek és 
korlátok térképi ábrázolása 

 

 
Problématérkép - belterület és környezete 
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Problématérkép - átnézet 
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Értéktérkép - belterület és környezete 

 

 
 



Pörböly Megalapozó Vizsgálat 

2018. 

 

 50 

 
 

 

Értéktérkép – átnézet 
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3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

Pörbölyön a lakóterületen belül nincsenek karakteresen elkülönülő településrészek. Az 
épületállomány vegyesnek mondható az egész belterületen. A külterületen a táj- és 
természetvédelmi szempontból érintett területek tekinthetők eltérő karakterű területnek.  

Belterület (jellemzően családi házak és elszórtan intézményi épületek) 

Pörböly belterületén a népi jellegű földszintes lakóházak, a sátortetős négyzetes alaprajzú épületek, a 
tetőtér-beépítéses vagy két teljes szinttel rendelkező, nagyobb épülettömegű lakóépületek vegyesen 
állnak. A belterület keleti részén nyíló tervezett jellegű utcák lakótelkei egységes kialakításúak – 
ellentétben a többi utcáéval. A lakóházak oldalhatárra, előkerttel épültek. 

Táj- és természetvédelmi szempontból védendő területek 

Az árvízvédelmi gát és attól keletre lévő ártéri területek táj- és természetvédelmi szempontból 
védendő területek. Itt található a gemenci Ökoturisztikai Központ is.  

Külterület 

A természeti területekkel nem érintett külterületi településrészen jellemzően szántóföldi művelést 
folytatnak. Az 55. sz. főút mentén elszórtan tanyaépületek állnak. A külterület jellemzően 
mezőgazdasági művelés alatt áll, nagyobb részt szántó, de a Duna védőtöltésétől keletre eső rész 
erdő, mely természetvédelmi oltalom alatt áll, egyben a Duna árterülete is.   

 

 
Településképi szempontból eltérő karakterű településrészek 
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A település belterületének legnagyobb részét lakóterületek alkotják. Ezen felül a települést ellátó 
alapfokú intézmények területeiből, valamint kereskedelmi és szolgáltató funkciókat tartalmazó 
területekből és közterületekből áll. 

A település fő tengelyét az 55. számú főút átkelési szakasza (Bajai utca) adja. A Bajai utca középső 
szakaszán alakult ki a településmag. A település további utcái tervezettek, amelyek egységes képet 
mutatnak. A belterülettől keletre gazdasági területek találhatók. 

3.3.2. szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi 
ábrázolása és helyzetelemzése  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint azon területek 
tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül eléri, 
illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket. 

A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) a Korm. rendelet 10. mellékletében 
meghatározott szegregációs mutató alapján nyilatkozott, hogy a településen nem található 
szegregátum, illetve szegregációval veszélyeztetett terület. 

3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása 
és helyzetelemzése  

A település az előző pontok lehatárolásain kívül nem rendelkezik egyéb szempontból beavatkozást 
igénylő területekkel. 




