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VEZETĝI ÖSSZEFOGLALÓ

AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - BEVEZETÉS
Az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) az integrált városfejlesztési stratégia (IVS) utódja. Az
ITSolyantelepülésfejlesztésidokumentum,melyatérségiéshelyitársadalmi,gazdasági,környezeti
célokmegvalósításánakjelenismeretekszerintközéptávon,azaz2023Ͳigreálisnaktekinthetƅlépéseit
hangolja össze. A járásszékhelyek ITSͲeit közbeszerzési pályázaton nyertes regionális szintƾ
konzorciumokkészítik–azEurópaiUniópénzügyiésaBelügyminisztériumszakmaitámogatásával..
Kisbér ITSͲét a KDITS konzorciumban résztvevƅ VárosͲTeampannon Kft. és a MAPI Zrt. közösen
készíti.
Kisbér városára 2011Ͳben készült el az IVS, melyet a gazdasági világválság, a támogatásokkal
összefüggƅ jelentƅsen szigorodott európai uniós elvárások, a helyi önkormányzás, államͲ és
közigazgatás nagymértékben átalakult rendszere, a 2012Ͳben végbement jogszabályváltozások és a
részbenezekbƅlkövetkezƅújfejlesztésielképzelésekmegjelenésemiattafejlesztésidokumentumot
aktualizálni kell. Az ITS új tartalmi követelményeit a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet határozza
meg.Atervezésalapjaa2010Ͳbenhosszútávrakészülttelepülésfejlesztésikoncepció.
Jelendokumentációastratégiahelyzetfeltáró,elemzƅésértékelƅmunkarészeittartalmazza.Mivela
korábbi fejlesztési dokumentumokhoz és a hatályos településrendezési eszközökhöz részletes
vizsgálatidokumentációkészült,ezértarendelkezésreállómegalapozódokumentumokaktualizálása
történik. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökrƅl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrƅl szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a rendelet 1. melléklete szerinti
megalapozó vizsgálat tartalmai elemei összevonhatók, átcsoportosíthatók, indokolt esetbe
elhagyhatók, illetve azokat a település méretének, sajátosságainak, a településhálózatban betöltött
szerepének, valamint az adott témakörnek megfelelƅ részletezettséggel kell kidolgozni. Ezzel a
jogszabályi lehetƅséggel több helyen éltünk. Amennyiben a négy évvel ezelƅtt elfogadott IVS
megalapozó vizsgálataiban, vagy a településrendezési eszközök készítésénél részletes vizsgálat
készült az adott témakörben, és továbbra is aktuálisnak tekinthetƅ, úgy azon fejezeteket a
megalapozó vizsgálatnemtárgyaljaismét (tájtörténetivizsgálat,azépítettkörnyezetértékei). Nem
jelennek meg azok a fejezetek sem a dokumentumban, amelyek kifejezetten településrendezéssel
összefüggƅ témakört ölelnek fel, és/vagy a korábbi tervezések során részletesen bemutatásra
kerültek (Épületállomány és a környezet geodéziai felmérése, építmények vizsgálata, telekstruktúra
vizsgálata). A tematika felépítése során az ITS mƾfajának megfelelƅen egyes fejezeteket logikailag
átcsoportosítottuk, vagy összevontunk: az 1.16.2 Energia alfejezet az 1.10.7 Energiagazdálkodás
fejezetben, az 1.20 Városi klíma fejezet a 1.13 Zöldfelületi rendszer fejezetben kerül bemutatásra.
Összevonásra került a parkolás és a közúti közlekedés fejezete, a katasztrófavédelem alfejezetei,
továbbáatermészetiadottságok,atájhasználat,tájszerkezetbemutatásaésértékelésénekfejezetei,
az alulhasznosított barnamezƅs, a konfliktussal terhelt és az épített környezet konfliktusai és
problémái, ugyanakkor a „jövedelmi viszonyok, életminƅség” külön két fejezetben került
bemutatásra. Az eltérés indokára több fƅ fejezetek elején is utalunk. A Kisbéren jellemzƅ
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folyamatokat jelen dokumentáció 2. és 3. fejezetei, a helyzetelemzƅ és értékelƅ munkarészek
foglaljákössze.

A HELYZETELEMZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI
Nagytérségi-térségi összefüggések
Kisbéra13.és81.számúfƅutak,valaminttöbbországosmellékútcsomópontjábanfekszik.Ennekaz
adottságnak köszönhetƅ a környezƅ nagyobb városok és az M1 gyorsforgalmi út kiváló
elérhetƅsége. A KomáromͲSzékesfehérvár kapcsolat várhatóan felértékelƅdik a jövƅben a
hamarosanmegépülƅújkomáromiDunahídnakköszönhetƅen.
Avárostérintƅvasútvonalaknakjelenlegnemsokszerepevanaközlekedésben.Anapontakétpár
járattal üzemelƅ KomáromͲSzékesfehérvár vonal két nemzetközi vasúti fƅvonalhoz (és a komáromi
vasútállomáson keresztül Szlovákia felé a dunai vasúti hídhoz) kapcsolódik, így nagy távon lehet
számolni a vasútvonal térségi szerepének növekedésével. Viszont a szünetelƅ TatabányaͲPápa
vasútvonalnakanyomvonalvezetésemiattnagytávonsemláthatóaszerepeavasútiközlekedésben.
Kisbérjelenlegiönkormányzataanyomvonalkerékpárúttátörténƅátépítésétpreferálná.
Avárosakörnyezƅmegyeszékhelyekközöttimarkánsanvidékitérben,négymegyehatártérségében
helyezkedik el. Ez a pozíció jelentƅsen befolyásolja helyzetét. Egyrészt a nagyobb gazdasági
központok – Tatabánya, Komárom, Gyƅr, Székesfehérvár és a kisebb de, közeli Mór– elszívó ereje
erƅsenérvényesül,másrésztviszontajárásakörnyezƅnagyvárosokegyikjelentƅsmunkaerƅͲpiaci
tartalékát kínálja, így e központok jó elérhetƅsége a járásban élƅk, de a nagyvárosok számára is
fontos.
A 17 településbƅl álló járás székhelyének szerepét betöltƅ Kisbér központi szerepe ennek ellenére
vitathatatlan, az oktatás és az egészségügy vonatkozásában túlmutat a járás határán. A kisváros
közszolgáltatási ellátó funkcióit az állami reformfolyamatok veszélyeztethetik: az esetleges
funkciómegvonások magasan képzettek térségbƅl történƅ (további) elvándorlásához, a város
szolgáltatásai iránti fizetƅképes kereslet csökkenéséhez is vezethetnek. Kistérségi közszolgáltatóͲ
intézményiszerepektekintetébenerƅsaversenyazegymáshozközelikisvárosokközött.
A vidékfejlesztés, azon belül az agrárium (halgazdálkodás, öntözés) és a klímaváltozásra való
felkészülés (integrált vízgazdálkodás) igen jelentƅs, de ma még nagymértékben kihasználatlan
potenciáljaatérségvízrendszere,tavakbanvalógazdagsága.EbbƅlaszempontbólkiemelendƅKisbér
testvérvárosi kapcsolata a jelentƅs halgazdálkodási és kapcsolódó képzésiͲkutatási hagyománnyal,
intézményiháttérrelrendelkezƅcsehországiVodŸanyͲval.
A kisváros turisztikai lehetƅségei szempontjából lényeges Pannonhalma,a Bakony és a turizmus
szempontjából is jelentƅs Gyƅr és Komárom közelsége, valamint az a tény, hogy a város területét
érintiaszlovákiaiNyitraésaBalatonközöttitranzitforgalom.
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Településszerkezet, táji adottságok
A város jelenlegi szerkezete alapjaiban a Batthyányak által megépített rendszeren alapszik. A
továbbifejlƅdésétafƅutak,valamintaXIX.sz.végénüzembehelyezettvasútvonalakbefolyásolták.A
városléptékemiatt–elsƅsorbanafƅbbközlekedésiútvonalakmenténͲegyhelyrekoncentrálódnak
a térségi szerepet biztosító szolgáltatások és intézmények. Ez a terület közvetlenül kapcsolódik a
kulturális örökséget megtestesítƅ Batthyányak által emelt építészetiͲkertépítészeti együttesekhez.
Ezt a településmagot veszik körbe a kertvárosias és falusias településrészek, amihez észak felé
kapcsolódnakarégi(téglagyár)ésazújgazdaságiterületek(BatthyányͲpuszta).Atelepülésszerkezeti
tervben jelentƅs nagyságú nagy távlatú gazdasági és lakóterület került kijelölésre, ugyanakkor csak
elenyészƅ része települt be. A nagyobb foglalkoztató kapacitású üzemek a BatthyányͲpusztai ipari
területen találhatók. A túlságosan bƅ kínálat veszélye, hogy az új fejlesztések szétszórtan,a
településüzemeltetésiköltségvetéstjelentƅsenterhelƅmódonjelenhetnekmeg.
Településszerkezeti és funkcionális szempontból is meghatározó adottság, hogy Kisbér és a
szomszédos Ászár község belterülete összenƅtt, foglalkoztatás és alapszintƾ szolgáltatások
szempontjából kétirányú átjárásról beszélhetünk. Bár közigazgatásilag a két település 2002Ͳben
szétvált, többek között az egyre szƾkülƅ pénzügyi mozgástér miatt az együttmƾködés a
településfejlesztés,a–rendezésésaz–üzemeltetésvonatkozásábanelkerülhetetlen.
KisbéraKisalföldtermékenysíkjaésaBakonyaljahatárvidékénhelyezkedikel,ebbƅlkövetkezƅentáji
változatosságjellemzi.Avárostóldélrenagyobberdƅfoltok,szántóföldek,azegykoriszƅlƅhegyeken
kialakultkertesterületek,valamintavízfolyásokonkialakítottállóvizekváltjákegymást.Ajárásban
található nagyszámú halastónak egyrészt a helyi halgazdálkodásban, valamint a horgászatban van
szerepük,másrésztavízfolyásokonkialakulóvillámárvizekokoztakárokcsökkentésében.
Azegykoriszƅlƅhegyeken,azÚjszƅlƅnésaVéncserdƾlƅbenhétvégiházasüdülƅterületekkerültek
kijelölésre,melyazigényekgyökeresváltozásáttekintveújragondolandó.Eterülettelepülésképiés
társadalmi szempontból is konfliktussal terhelt terület, ahol egyre több az elhagyatott présház,
pince,hétvégiház,azépületekállagafolyamatosanromlikilletveazolcsó,alacsonykomfortfokozatú
ingatlanok vonzzák az alacsony jövedelmƾ családokat a területre. Ezen területek belterülethez
történƅcsatlakozásatovábboldottaKisbérjellegzetesszerkezetét,ráadásulatöbbszázméterhosszú
egykori zártkertek, szƅlƅk hasznosítása a funkcióváltást követƅen megoldatlan, és hasznosítási,
szerkezetiproblémátjelent.
Atájiváltozatosságmegƅrzéseérdekébenaterületrendezésitervektájképvédelmiövezetbesorolták
atérséget.Atelepülésközigazgatásiterületénvédetttermészetiterületnem található,ugyanakkor
azerdƅterületek,valamintapatakvölgyekazországosökológiaihálózatrészétképezik.Ahálózataz
ökológiai folyosókon keresztül kapcsolódik a város ittͲott hiányos zöldfelületi rendszeréhez. E
rendszerének hangsúlyosabb elemei a KisbériͲér és a NagyͲtó menti zöldterületek, valamint a
felújítandóAngolpark.JelentƅsebbalulhasznosítottterületaBakonysárkányfelévezetƅfƅútmentén
található,melyegykoronkatonaibáziskéntmƾködött.
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Társadalom
Kisbér lakónépessége, hasonlóan az országos és a KomáromͲEsztergom megyei tendenciákhoz
folyamatosan csökkent 2001 és 2013 között. A természetes fogyás 2009Ͳben meghaladta a Ͳ10
fƅ/1000 lakost, mértéke az óta enyhült a pozitív vándorlási egyenleg miatt. Ezt a városban
elsƅsorban a Budapestrƅl valamint KeletͲMagyarországról érkezƅ – elsƅsorban a zártkertek olcsó
ingatlanjaiáltalvonzott–családokbeköltözésévelmagyarázzák.
Avároskorszerkezetérejellemzƅ,hogy2001és2011közötta14évalattiakarányacsökkenta65év
felettiekhez képest, ami a lakosság öregedésére utal. Kisbér lakosságának iskolai végzettségében
ugyanakkor pozitív irányú változások figyelhetƅk meg a két népszámlálás közti idƅszakban. A
legfeljebbáltalánosiskolaivégzettségƾekarányacsökkent,az érettségivelrendelkezƅk,azérettségi
nélküli középfokú végzettséggel rendelkezƅk aránya nƅtt, az egyetemi, fƅiskolai végzettségƾek
arányapedigjelentƅsennƅtt,bárezelmaradamegyeiátlagtól.Habármagasaszakközépiskolában
végzettek aránya, a helyi vállalkozók mégis nehezen találnak fiatal képzett munkaerƅt a
településenéskörnyékén.
Kisbéren2011Ͳbenafoglalkoztatottakaránya61,9%volt,melyazországosésamegyejárásközpont
településeinekátlagáhozképestiskedvezƅértéknektekinthetƅ,báramunkanélküliekaránya2001Ͳ
2011 között 3,1%Ͳról 3,7%Ͳra nƅtt. Hánta városrész területén és a külterületen ugyanakkor a
munkanélküliség megközelítiͲmeghaladja a 10%Ͳot. A foglalkoztatottak nagyobb része az ipari,
építƅipariszektorbandolgozik.Alakosságközelfeleugyanakkornemhelybendolgozik,hanemmás
településekreingázik,fƅkéntakörnyezƅvárosokipariüzemeibe.
Humán infrastruktúra
A településen két tagóvoda és egy általános iskola mƾködik. Az óvodák kihasználtságában
folyamatos csökkenés figyelhetƅ meg, mely a város demográfiai folyamataival (idƅsödƅ lakosság)
hozhatóösszefüggésbe.Azáltalánosiskolábanatanulókszámaszinténcsökkenƅtendenciátmutat:
atanulók9,9%Ͳaajárásitelepülésekrƅlingázik.
Kisbér a középfokú oktatás terén központi szerepƾ a járás és a megye életében egyaránt. A
gimnáziumioktatásbannémetésangolnyelvielƅkészítƅévfolyamot,katonaiésbelügyirendészeti,
valamintahelyihagyományokatfelelevenítveérettségitadólovasfakultációtisindítottak.Azutóbbi
meghirdetéséta2014Ͳ2015tanévre–sikerességeellenére(ajelenlegiévfolyamraháromszorosvolta
túljelentkezés!!!)–aKLIKnemengedélyezte.Atelepülésajövƅbenisfenntartjaazigényétasikeres
képzésújraindítására,ehhezaszükségesinfrastruktúraéshumáninfrastruktúrarendelkezésreáll.A
városvezetƅk becslése szerint a járás mintegy 50 lóval foglalkozó vállalkozója igazolja a képzés
indokoltságát. A bábolnai alapítványi lovász szakiskola egy ilyen nyelvtudást és érettségit is adó
képzésneknemalternatívája.
Agimnáziumiésszakközépiskolaiképzésnekhelytadóépület2010Ͳbenfelújításrakerült,azonbanaz
ingatlan mérete miatt nem volt alkalmas tornacsarnok építésére, ennek megépítése mostanra vált
aktuálissá.Kollégiumsemmƾködikavárosbanésnemmegoldottatérségiúszásoktatássem,ezérta
városterveziazépületekkialakítását.
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A településen az egészségügyi alapellátás a Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelƅintézetben
történik.AzintézményarehabilitációstevékenységszempontjábólaKözépͲDunántúlirégiófontos
egészségügyiintézménye.Avárosegyikkitörésilehetƅségealovasmúltraésarehabilitációsközponti
szerepreépülƅlovasterápiásközpontlétrehozásában,melyneklétjogosultsága150kmͲreajelenleg
mƾködƅ fóti központtól, négy nagy és számos középͲ és kisváros közötti súlypontban, 85 kmͲre az
osztrákhatártólvitathatatlan.
A város kulturális életének középpontjában a Wass Albertrƅl elnevezett mƾvelƅdési központáll,
melynek tevékenysége szerteágazó. Az intézményben található színházterem számos elƅadás,
komolyzeneihangverseny,könnyƾzeneikoncert,iskolaiésvárosiprogramhelyszíne.
Kisbérnagyhagyományokkalrendelkezikasportésszabadidƅstevékenységekterén.Arehabilitációs
jellegƾ lovagoltatás mellett tantervbe beépített lovagoltatás helyszíneként is alkalmas lehet a
felújított,dejelenlegrészbenkihasználatlanLovardaépülete.
Kisbér gazdasága
A város gazdasági mutatói az országos átlag alatt vannak majd mindentekintetben.2012Ͳben
KomáromͲEsztergom megyében és Kisbéren is az 1Ͳ9 fƅt foglalkoztató vállalkozások száma volt a
legmagasabb az összes vállalkozás között. A megye 38 db 249 fƅnél több embert foglalkoztató
vállalataközöttazegyikKisbérenmƾködik(UshinEuropeLtd).Avárosegyetlennagyvállalata,ajapán
érdekeltségƾUshinEuropeLtd.gépjármƾalkatrészeketgyárt,többekközöttaSuzukinak.AziparbanͲ
és építƅiparban regisztrált vállalkozások aránya enyhén csökkent 2008 óta. A munkaerƅͲpiaci
helyzetrejellemzƅ,hogyafiataltehetségesszakemberekelvándorolnakatelepülésrƅl.
Kisbér és környéke adottságai és hagyományai alapján alapvetƅen rurális térségnek számít. A
mezƅgazdaságban regisztrált vállalkozások aránya nƅtt az utóbbi 5 évben, de továbbra is
alacsonynak tekinthetƅ. A vállalkozások nagy része gabonatermesztéssel foglalkozik. A környéken
lévƅ nagykiterjedésƾ erdƅkre épülƅ erdƅgazdálkodás is számottevƅ. A térségben lótartással és
lótenyésztéssel foglalkozó kb. 50 vállalkozó gazdasági teljesítménye még messze van attól, hogy az
ágazat a helyi gazdaság motorjává váljon. Ugyanakkor az alágazat erƅsítése, (turisztikai)
szolgáltatásokkaltörténƅösszekapcsolásaKisbéresetébenlétfontosságú.Arendezvényekettekintve
ennek kezdeményei már megvannak, a város gƅzerƅvel dolgozik azon, hogy ez a hagyomány ismét
városmindennapjaiváváljon.Ezkülönösennehézannakfényében,hogyKisbérkimaradtaNemzeti
Lovas Stratégiából, valamint hogy a közeli Bábolna is magáénak vallja a lovas hagyományokat. A
térségszámáraakitöréstezenatérenamegyehatáronisátnyúló,ajelentƅslovasközpontokközötti
együttmƾködésreépülƅlovasrégiójelentheti.
A szƅlƅkataszteri területek a térségben egykor prosperáló szƅlƅtermesztésre és bortermelésre
emlékeztetnek, hiszen Kisbér és a járás több települése a Neszmélyi borvidék Ászári körzetéhez
tartozik.Aszƅlƅmƾvelésvisszaesésévelmarkánsanmegváltozottatáj,aszƅlƅhelyétaszántókvették
át. Szolgáltatások tekintetében figyelhetƅ meg a legjelentƅsebb eltérés a kistérségi átlag és a
járásszékhely között. Személyi és gazdasági szolgáltatások kínálatának nagy bƅségével
találkozhatunkKisbéren,aholaz1000fƅrejutókiskereskedelmiegységekszámaamegyei,demég
azországosátlagotismeghaladja.
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Kisbér térségében több frekventált turisztikai desztináció is található, de a Bakonyaljai Kistérség
turisztikailagalulértékelt.Avárosországosszinteniskiemelkedƅmƾemlékivagyonnalrendelkezik:a
BatthyányaktevékenységébƅleredƅenkialakulttelepülésmagbantalálhatóazAngolͲpark,aNagyͲtó
aKisbériͲérrel,valamintamƾemlékiépületegyüttes.Atelepülésközpontjánpedigzarándokúthalad
keresztül.Báraszállásférƅhelyekszámanagyonalacsony,egydarabmagasárfekvésƾhotelmellett
néhány kisebb magánszálláshely szolgáltatását lehet igénybe venni, ugyanakkor az egy
szállásférƅhelyrejutóvendégéjszakákszámakiugróanmegnövekedettazországosátlaghozképestaz
utóbbiévekben.
Kisbérenkétgazdaságiterületvan,ezekközüla13Ͳasszámúfƅútmellettikülfölditulajdonbanvan,
közmƾvesített, mƾvelésbƅl kivont: ide egy kínai lámpagyár tervezi a letelepedést. A másik
gazdaságfejlesztésszámárakijelöltterületazönkormányzatitulajdonbanlévƅún.„Pajtaidƾlƅ”.
Infrastrukturális jellemzĘk, környezetállapot
A 81. sz. fƅúton jelenleg nagy az átmenƅ forgalom, elsƅsorban a kamionforgalom jelentƅs,a
forgalom okozta zaj és porterhelés komoly teher a településen élƅk számára. Az országos
fejlesztésekben szerepel Ászár és Kisbér közös elkerülƅje. A város legforgalmasabb és ezért
balesetveszélyes csomópontjának (81. sz. fƅút és 8218. sz. országos mellékút) körforgalommá
történƅ átépítését a város évek óta tervezi, a városvezetés aktuális információi szerint az átépítés
méga2007Ͳ2013közöttieurópaiuniósforrásokterhére2015végéigmegvalósul
Avárosbanaligvankiépítettkerékpárút(csaka81.sz.fƅúttalpárhuzamosanalakítottakkiegyet),a
többi esetben csak a meglévƅ közutak vehetƅk erre igénybe, melyek veszélyesek a nagy forgalom
miatt.AKisbértÁszárralösszekötƅ0,6kmͲesszakaszerƅsenleromlott,Kisbérafelújításáttervezi.
A település majd minden utcája szilárd útburkolattal rendelkezik, de néhol útburkolat hibák (Deák
Ferencutca,PerczelMórutca)nehezítikaközlekedést.Ameglévƅjárdákistöbbhelyüttfelújításra
szorulnak, a burkolat több esetben töredezett. Önkormányzati és vállalkozói összefogással tavaly a
Széchenyiutcavárosközpontirészénektérkövezésevalósultmeg,detervbenvanaBatthyányͲkastély
ésaMagyarKirályiLovardamƾemlékegyüttesközöttiközterület(1071hrsz.)felújításais.
A közösségi buszközlekedés csak a nagytérségi kapcsolatok irányában megfelelƅ, bár a helyi
vélemények szerint nem veszi figyelembe a diákok és a dolgozók igényeit. Átszállásra a felújításra
szoruló kisbéri autóbuszͲpályaudvaron van lehetƅség, ahol esetenként jelentƅs átszállási idƅvel kell
számolni.Avárosvezetésinformációiszerintazújbuszpályaudvarépítésemégidénelindul.
Kisbér lakásállománya a 2011. évi adatok szerint 2150 lakás, túlnyomó része szabadon álló családi
ház. Az alacsony komfort fokozatú lakások aránya 7,3%. A komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakásokarányaalakottlakásokonbelül5,9%,azegyszobáslakásokarányaalakottlakásokon
belül4,8%.Azönkormányzat2011Ͳben48lakássalrendelkezett.Avárosbelterületén2011Ͳben137Ͳ
lakáskéntnyilvántartottingatlanüresenálltvagymáscélrahasználták.
A közmƾhálózat kiépítettsége megfelelƅnek mondható. Kisbér közcsatornaͲhálózatra kötött
lakásainakarányaigenmagas(~97%).AkisbériszennyvízelvezetésiagglomerációtagjaVérteskethely
és Bakonysárkány, ahol a közcsatorna kivitelezési munkálatai folyamatban vannak. A
szennyvízelvezetƅ hálózat fejlesztésének keretén belül a kisbéri szennyvíztisztító fejlesztése is
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megtörténik. A településen gondot okoz a csapadékvízͲelvezetés elsƅsorban az árkok
karbantartottságának hiánya miatt. A Szent János téren és a Perczel Mór utca egyes telkeinél
gyakoriak a belvízelöntések. Ennek megoldása érdekében beavatkozásokat tervez a város
(záportározóképítése,mederkotrások).
Azenergiaellátásahagyományosrendszerekreépül,atérségsokrétƾpotenciáljaiellenéreeddigcsak
az általános iskola épületében történtek meg a megújuló energiaforrás felhasználásához szükséges
fejlesztések.
Avárosbannemmƾködikolyanüzem,amelyszennyezƅforrástjelentene.
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1 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK
Kisbér KomáromͲEsztergommegye legnyugatibb fekvésƾ és legkisebb járásszékhelye, a 17
településbƅl álló, kb. 20000 lakosú Kisbéri járás központja. Kisbér a statisztikai, funkcionális és
szerkezeti, vizuális karakterét tekintve is vidéki térség egyetlen városi jogállású települése. Az
egykori mezƅváros, ma kisváros a Székesfehérvár (Mór), Veszprém (Várpalota, Pápa), Gyƅr,
Komárom,Tatabánya(Oroszlány)városgyƾrƾáltalkörbezártvidékitérben,eviszonylagdinamikusan
fejlƅdƅ városok közötti vákuumban, fontos nagytérségi útvonalak (81Ͳes és 13Ͳas fƅutak)
keresztezƅdésébenfekszik,30Ͳ50kilométerreadinamikusanfejlƅdƅpólusoktól.
Közúti közlekedési csomóponti helyzete a nagytérségi csomóponti helyzetén túl térségen belüli
központifekvésetovábberƅsíti.AközlekedésͲföldrajzipozíciólényegesösszefüggése,hogyaKisbéri
járás akörnyezƅnagyvárosokegyikjelentƅsmunkaerƅͲpiacitartalékátkínálja,ígyeközpontokjó
elérhetƅségeajárásbanélƅk,deanagyvárosokszámáraisfontos.
Kisbérvasúticsomópontihelyzetemárakiüresedett,ameglévƅvasútinyomvonalakésinfrastruktúra
fenntartása és mƾködtetése ma nem fenntartható, jövƅje tekintetében egymásnak is ellentmondó
felvetések láttak napvilágot (lásd Közlekedés fejezetben). A 13Ͳas fƅút révén a SzlovákiaͲBalaton
közöttituristaforgalomfontostranzithelye.
A jelentƅs történelmi hagyományokkal rendelkezƅ mezƅvárosi/kisvárosi múlt Kisbér többszörös
határhelyzetére (3 megye határtérsége, BakonyaljaͲKisalföld határa), a hazai lótenyésztésben és a
majorsági gazdálkodásban játszott szerepére egyaránt visszavezethetƅ. Térségi szerepében ma
mégis inkább az oktatási, egészségügyi, kulturális, kiskereskedelmi, államiͲ és közigazgatási
szolgáltatófunkcióidöntƅek,mintfoglalkoztatási,mindellátásiͲvonzáskörzetiszempontból.
A klímaváltozásra való felkészülés, alkalmazkodás szükségességének prioritássá válásával
összefüggésbenKisbérnagytérségikapcsolatrendszerébenegyrejelentƅsebbtényezƅvéválikaConcó
vízrendszerén belüli helyzete, a meglévƅͲtovábbfejleszthetƅ tórendszerben rejlƅ lehetƅségek jobb
kihasználása. Kiemelendƅ ebbƅl a szempontból Kisbér testvérvárosi kapcsolata a jelentƅs
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halgazdálkodási és kapcsolódó képzésiͲkutatási hagyománnyal, intézményi háttérrel rendelkezƅ
csehországiVodŸanyͲval.
Kisbér és a vele egybeépült Ászár község közötti kapcsolatok újraépülésétƅl a térségi szerepek és
pozíciómegerƅsödése,atérségbefektetƅvonzóképességéneknövekedéseisvárható.

1.2 TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK
VIZSGÁLATA

1.2.1

Lehetséges kapcsolódási pontok az Európai Unió 11 tematikus célkitĦzéséhez


1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerƅsítése: Kisbér a mezƅgazdaság, a
vidékfejlesztés, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás terén kapcsolódhat be az innovációs
tevékenységbe különösen kísérleti projektek célterületeként. Emellett fontos irány a szociális
innováció,különöstekintettelademográfiaizsugorodáskihívásainakkezelésére.
2. Az IKTͲhoz való hozzáférés elƅsegítése és e technológiák használatának és minƅségének
fokozása: Kisbér számára rövidtávon az eͲkormányzás, a turisztikai célú hasznosítás, a
közösségfejlesztés és távmunka, hosszabb távon az energiagazdálkodás (decentralizált intelligens
rendszerek)ésazintegráltvízgazdálkodásvonatkozásábanisfontosszerepetjátszhatazIKT.
3.AKKVͲkversenyͲképességénekfokozása:Kiemeltországoscél
4. Az alacsony szénͲdioxidͲkibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása: feladat a megújuló
energia és energiahatékonyság fejlesztése a településüzemeltetésben és a helyi gazdaságban,
megújuló energiaforrásként hasznosítható termékek, szolgáltatások, mint helyi gazdasági
tevékenységösztönzése
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatok megelƅzésének és kezelésének
elƅsegítése: Szélsƅségessé váló csapadékͲeseményekre való felkészülés, Concó vízrendszerének
innovatívhasznosítása
6. Környezetvédelem és az erƅforrások hatékonyságának elƅsegítése: Barnamezƅs területek és az
építettörökség,meglévƅépületállományfenntarthatóhasznosítása
7. A fenntartható közlekedés elƅsegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák elƅtti
akadályok elhárítása: elkerülƅ út fejlesztéssel egyidejƾleg a belterületi szakasz városi funkciójának
megújítása, térségi autóbusz, valamint térségi és városi kerékpáros hivatásͲ és rekreációs célú
közlekedés összehangolt fejlesztése, városi közlekedésbiztonság fokozása, vasúti nyomvonalak
jövƅbelilehetségesszerepénekazonosítása
8.Afoglalkoztatásésamunkavállalóimobilitásösztönzése:Kiemeltországoscél
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b
elƅmozdítása
e
egénység elleni küzdeelem: zártke
ertekben,
9. A táársadalmi befogadás
a és a sze
majorokkban élƅ lakosság
l
élletkörülményyeinek javíítása, kiseb
bbségi önkoormányzat szociális
gazdasággfejlesztési törekvéseine
t
ek támogatá sa, oktatási intézménye
ek hátrányoss helyzetƾ ta
anulóinak
esélyjavíításátszolgálóprogramo
ok
10. Beru
uházás az oktatásba,
o
készségekbe és az egészz életen át tartó tanul ásba: érettsségit adó
lovászkéépzés újraind
dítása, a térsség kitörési ppontjait jelentƅ gazdasági, szolgáltattó (pl. rehab
bilitációs)
tevékenyységek szakkmai hátteré
ének biztosíttásához szükkséges képzzésekbeͲtováábbképzésbe
e történƅ
beiskolázásösztönzéését,koordin
nálását,menttorálásátszo
olgálóprogra
amok
11.Azin
ntézményikaapacitásoké
ésaközigazggatáshatéko
onyságánakffokozása:já rásközpontiszerepek
ellátásáh
hoz szükségges fejleszté
ések, térséggi szinten összehangolt
ö
t innovatív fejlesztésiͲrrendezési
tervezéssazerƅforrássokhatékonyyabbkihasznnálásaérdekében.

1.2.2

Kapcsolód
dás az Orsz
zágos Fejle
esztési és Területfejle
T
esztési Kon
ncepcióhoz
z
((OFTK)

Nehéz aaz OFTK célrendszerébe
en olyan po ntot találni, amiben ne
em lehetne kapcsolódássi pontot
találni. SSárga kontú
úrral ezért azokat
a
a poontokat eme
eltük ki, aho
ol ez a kappcsolat elsƅd
dleges és
közvetleen.ANemzettiprioritásokk2014Ͳ2020 azországmiindentelepü
ülésérevonattkoztathatóa
ak.
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Kapcsolódás Komárom-Esztergom Megye Területfejlesztési Koncepciójához és
Programjához

Amegyejövƅképe:Stabilanazélvonalban.MintaKoncepció–többekközöttKisbérvidékitérségével
isösszefüggésben–fogalmaz:„Amegyejóadottságúéskezelhetƅléptékƾvidékitérségeiszámáraaz
új kiegyensúlyozó folyamatok meghozzák eredményeiket az idƅszak végére. Az európai
tendenciáknak megfelelƅen zsugorodó vidéki népességhez, a klímaváltozáshoz, a közszféra
fokozatos visszavonulásához és a piaci szereplƅk változó súlyú jelenlétéhez való alkalmazkodás,
innovatív megoldások felé fordítja a térséget. A konszolidáció 5 pilléreként az alábbiakat nevesíti a
koncepciójövƅképe:
1.Azélelmiszervertikumversenyképessége,foglalkoztatásiésjövedelemtermelƅkapacitása;
2.Azurbanizálttérségekkelvalókapcsolatok,azinfokommunikációsrendszerekbenrejlƅbƅvülési
lehetƅségek;
3.AkisvárosͲhálózatésamikroközpontokstabilizálószerepénekmegerƅsítése;
4. A természeti erƅforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és a ráépülƅ diverzifikált helyi
gazdaság;
5. A civil társadalom, a közösségek megerƅsítése és a helyi gazdaság mƾködtetését és bƅvülését
szolgáló képzettség, tudás, készségek és képességek fejlesztése (humánͲ és társadalmi tƅke
fejlesztése).
A megyei stratégiai program 2Ͳ6 prioritásának, azokon belül különösen az alábbi intézkedések
megvalósításábanszámítamegyeKisbérvárosszerepvállalására:
2.3.Sajátosgazdálkodásihagyományokraéstermészetiértékekreépülƅturisztikaikínálatok
23.1. A vidéki térségek turisztikai kínálatainak ráfƾzése a Duna menti és az ÁltalͲvízgyƾjtƅ komplex
turisztikaikínálatokraésaszomszédosmegyékkínálataira
23.2.Tematikuskínálaticsomagokkialakítása,meglévƅkfejlesztése
3.3Avidékgazdaságmegerƅsítése
33.1.Vidékgazdaság:Helyigazdaságfejlesztés,sajátosmegyeitájgazdálkodásivertikumfelépítése
4.1Egészségesésgondoskodótársadalom
41.1.Egészségügyiésszociálisinfrastruktúraéshumánerƅforrásfejlesztése
41.2.Egészségeséletmód,egészségmegƅrzés,betegségmegelƅzés,szolidaritás
4.2Intelligenstársadalom
42.1.Biztosalapok:koraifejlesztés,alapͲésközépfokúoktatás
42.2.Képzéséskészségfejlesztés,képzettmunkaerƅhelybentartása
5.2Klímatudatostársadalom
52.1.KlímabaráttelepülésekéstérségekͲklímastratégiák,szemléletformálás
52.2.IntegráltvízkészletͲgazdálkodáséskármegelƅzés
52.3.Energiatudatostelepülések
6.2Vidékiésszuburbánustérségek:újegyensúlyok,alkalmazkodás
62.1 Mikrotérségi központok városias szerepeinek megerƅsítése, városͲvidék kapcsolat erƅsítése
(BábolnaͲÁcsͲNagyigmánd;KisbérͲÁszár)
62.2. A vidéki és szuburbánus életminƅség megƅrzését, javítását szolgáló és a változó
körülményekhezalkalmazkodómƾködésifeltételekkialakítása.
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1.3 A TERÜLETRENDEZÉS
SI TERVEKK
KEL VALÓ ÖSSZEFÜG
GGÉSEK VIZ
ZSGÁLATA
A
1.3.1

O
Országos Területrend
T
dezési Terv
v (OTrT)
1.3–1.ábrra:Részleta hatályosOTr
TrTtérképimellékleteibƅl













KISBÉR

OrszágSSzerkezetiTe
erve
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KISBÉ
ÉR

KISBÉR







Országos
O
Je
elentƅségƾ TTájképvédellmi
Területtelér
T
intetttelepüülés

Országo
osÖkológiaiiHálózat


Forrá
ás:Térport

Kisbér teerülete nagyyobb részt mezƅgazdasá
m
ági térségi területekbƅl áll. Erdƅgazzdálkodási té
érséget a
tervateelepülésdéli területeinjelölki.Többbországosszzintƾterveze
ettközlekedéésielemérin
ntiKisbér
területétt:alegfonto
osabb81.sz.fƅútközösÁ
ÁszárésKisb
bérelkerülƅje,valamintaakeletͲnyuggatirányú
TatabányyaͲKisbérͲVeeszprémvarsányͲKisbér település fe
ejlƅdési irán
nyaiban meeghatározó lehet az
országossökológiaihálózatésazországosjeleentƅségƾtájképvédelmiterületövez etei.
1.3.2

m Megye Te
erületrende
ezési Terve
e
Komárom--Esztergom

A megyeei területren
ndezési terv még az OTrrT módosítássa elƅtt készzült, annak sszámos elem
mét (pl. a
korábbin
nál jóval töb
bb vegyes te
erületfelhaszználású térsé
ég, ökológiai folyosó poontosítása) beépült
b
a
módosítottOTrTͲbe..Amegyeiterületrendezzésitervsajáátosmegyeitérségeikörrébenazalábbiakban
érintettKisbér:
x
x
x
x
x
x

TTelepüléshálózaticsomó
ópontonkívüülitérségijele
entƅségƾgazzdaságiközppont
Kiemelttérségheznemttartozótérséégijelentƅséggƾturisztikaiiattrakciókttérsége
V
Védendƅszeerkezetƾtele
epülések,térrségijelentƅsségƾörökség
gvédelmiterrületek
Nitrátérzékeenyterületekk
TTérségijelen
ntƅségƾárutermelƅmezƅƅgazdaságte
erülete
SSzélerƅmƾteelepítésszem
mpontjábólvvizsgálatalávonhatóterü
ületek.
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álhatóterületek.Piros:szzélerƅmƾteleepítésre
1.3–22.ábra:Széleerƅmƾtelepíttésszemponttjábólvizsgá
neemjavasolt; zöld:vizsgállhatóterülettek













forrás:MTTrT,2011.évim
módosítás

1.4 A SZOMSZÉ
ÉDOS TELEPÜLÉSEK H
HATÁLYOS
S SZERKEZ
ZETI TERVE
EINEK HATÁ
ÁSA
Összehangolásszem
mpontjábólkiemelkedƅjeelentƅségƾaKisbérrelössszenƅttbeltterületƾÁszá
árközség
t
A közsség települéésrendezési tervének
t
mó
ódosítása fo lyamatban, tervezett
településrendezési terve.
elölése a 20020Ͳig megvalósuló elkkerülƅ úttall összefüggé
ésben. A
újabb ggazdasági teerületek kije
gazdasággi területek megyei terü
ületfejlesztéssi tervezésse
el egyidejƾle
eg készült feelmérése rám
mutatott,
hogy a két települéésen túlkíná
álat van gazzdasági terü
ületbƅl, közö
öttük nem vvagy alulhassznosított
barnameezƅs területtek is találhatók. Ászááron és Kisbéren együtt kb. 260 hektár újggazdasági
területkéént szabályyozott terüle
et áll a pootenciális fejlesztƅk re
endelkezésérre. A területkínálat
összehan
ngolása, tekkintettel az iparƾzési addó reményé
ére, komoly kihívás az egymással versengƅ
települések számáraa, ugyanakko
or a megegyyezésre is vannak jó pé
éldák Magyaarországon és
é hosszú
bb)településs,atérségbeefektetƅvonzzóképességé
érepozitívannhat.
távona((kétvagytöb
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bér(Hánta),Á
Ászár,Császáár,Ete,Vérteeskethelyhatályostelepüülésrendezéssiterve
1.4–11.ábra:Kisb


(forráss:Térségiszinttƾtelepüléstervezéstovább
bfejlesztése,VVárosͲTeampa
annonKft.)

1.5 HATÁLYOS TELEPÜLÉ
ÉSFEJLESZ
ZTÉSI DÖNT
TÉSEK
A hatályos telepü
ülésfejlesztéssi döntésekk közül a 2011. jan
nuárban jóóváhagyott Integrált
ünde, Kéthe lyi Márton, Kéthelyi
Városfejlesztési Straatégia (IVS) a legfrissebbb (készítettte: Ferik Tü
Gergely)). Az IVS jövƅkép tekinte
etében viszoonylag általánosan fogalmaz: Kisbér alapvetƅ cé
élja, hogy
mostanibelsƅperifé
érikushelyze
etébƅlkimozzduljon,seggyvonzó,gazdaságilagpprosperálókiisvárossá
n. Forgatókö
önyvek a sttratégiaválassztással összzefüggésben fogalmazóddnak meg: Defenzív
fejlƅdjön
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(szintentartó,kedvezƅtlenkülsƅfeltételekesetén);Rákapcsolódó(kedvezƅkülsƅfeltételekesetén,
település kitettsége megmarad), Integráló (kedvezƅtlen külsƅ feltételek esetén, helyi erƅforrások
feltárása és integrálása, környezƅ településekkel való együttmƾködés),  Optimum (kedvezƅ külsƅ
feltételek esetén, külsƅ folyamatokra való kapcsolódás és saját erƅforrások aktiválása egymást
kiegészítik). Az IVS az integráló és az optimum cselekvési stratégiák mentén került kidolgozásra. A
2014Ͳ2020közötticiklussoráninkábbaz„integráló”iránykövetésetƾnikreálisnak.
Az IVS reálisan helyezi el Kisbért egy szƾkebb lokális és kistérségi (ma inkább már járási) és egy
tágabbͲlazább (potenciális) együttmƾködési körben, ahol Mór, Zirc, Bábolna, Komárom,
Pannonhalmakerülemlítésre,mintpotenciálispartner.

1.5–1.táblázat:IVScélrendszere
Belsƅtársadalmi,gazdaságikohéziómegteremtése
Helyierƅforrásokraépülƅgazdaságfejlesztés
Lakókörnyezetfejlesztés
Versenyképességnövelése

VII.2.Participatívtervezés

VII.
Közösségi
fejlesztések
VII.1.Helyiközösségektámogatása

VI.2.Egészségügyiésszociális
fejlesztések

VI.
Intézményhez
kötƅdƅ
fejlesztések
VI.1.Oktatásiéskulturális
szolgáltatásokfejlesztése

V.2.Zöldfelületekfejlesztése

V.
TelepülésképͲ
fejlesztés
V.1.Közösségifunkciókfejlesztése

IV.2.Infrastrukturálisfejlesztések

IV.Épített
környezet
megóvása,
fejlesztése
IV.1.Mƾemlékekmegújítása

III.1Racionalizáltmezƅgazdasági
földhasználat

III.2.Mezƅgazdaságitermelƅi
együttmƾködések

III.Komplex
mezƅͲ
gazdaságͲ
fejlesztés

II.2.Vállalkozásiegyüttmƾködések

II.1.Vállalkozásélénkítés

II.IparͲ
fejlesztés

I.3.Turisztikaimarketing

I.2.Örökséggazdálkodás

I.1.Aktívturizmus

I.Integrált
turizmus
fejlesztés

Forrás:KisbérIVS,2011

A2011ͲbenelfogadottIVScélrendszerenagymértékbenösszhangbanvana2014ƅszénelfogadott
megyei stratégiai programmal. A megváltozott elvárásoknak és feltételrendszernek megfelelƅen
indokolt vizsgálni a térségi szinten tartós népességcsökkenéshez és a klímaváltozáshoz, továbbá a
stagnáló, legfeljebb minimális mértékben bƅvülƅ gazdasághoz való alkalmazkodás hangsúlyosabb
megjelenésének lehetƅségét a készülƅ ITSͲben. A járásszékhellyé válás hatására erƅsödik Kisbér
közigazgatásifunkciója(lásdintézményhezkötöttfejlesztések).Keresnikellasokrétƾhatássalbíró
programoklehetƅségét(pl.örökséggazdálkodás,oktatás,helyiközösségekfejlesztéséreegyidejƾleg
irányulóprojektek).AzIVSͲbenszereplƅtermelƅiͲvállalkozói(horizontális)együttmƾködésekmellett
új lehetƅségek nyílnak vertikális együttmƾködésekre, a rövid ellátási lánc fogalmának
megjelenésével.
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bérvárosközp
pont,Hánta településközzpont
1.5––1.ábra:AzIVSͲbenkijellöltkétakcióóterület:Kisb


FForrás:KisbérrIVS,2011

A Kisbéér településsközpont akcióterületeen a követtkezƅ fejlesztések/elƅkkészítƅ mu
unkálatok
valósultaakmeg,illettvevalósulna
akmeg2015végéig:
x
x
x
x
x

Kiskastélyfelújítáás:HelytörténetiMúzeum
m,botanikusskert
Nagyboldogasszo
onyRómaiKa
atolikusTem plomtetƅszerkezeténekkfelújítása
„MiniͲMagyarország”Maketttpark
Körfo
orgalomkialaakítása(várhatóbefejezéés2015)
a BattthyányͲkastély és a Ma
agyar Királyi Lovarda Mƾ
ƾemlékegyütttes közti 10071 hrszͲú közterület
felújíttásaaSzéchenyiutcaésaDesseƅGyyulautcaközzött(térköve
ezés,várhatóóbefejezés2015)
x „MakkoveczͲstílusú”autóbuszͲpályaudvar (projektgazd
daVértesVo
olánZrt,várhhatóbefejezé
és2015)
Hántateelepülésközp
pontakcióterületen20155végéigaPáduaiSzent AntalRómaaiKatolikusT
Templom
tetƅszerkezeteújulm
meg.
Az IVS által kezdeeményezett programokk közül az Integrált turizmusfejle
t
esztést szolgáló I.2.
Örökséggazdálkodássi program keretében
k
a már említettt akcióterületi rehabilittációs beava
atkozások
történteek meg. A IV. Épített környezet megóvása, fejlesztését szolgáló IV
V.2. Infrastrrukturális
fejlesztéésekprogram
mkeretébenazalábbifejjlesztésektö
örténtek:
x
x
x
x
x

KisbéériFehérváriútfelújítása
Hátu
utcafelújítása(Ady,Illényyi,Diófa,Paccsirta,Fáy,Arany)
Térséégiszennyvízztisztítóbƅvíttése(várhatóóbefejezés2
2015)
Hántaaihalastavakkkotrásánakktervei
Hántaa csapadékkvízͲelvezetéssi problémáák kezelésé
ének tervezése és szeervezeti elƅkészítése
(Kom
máromivízitáársulat,érintettgazdákbbevonásával)folyamatban

VII. Közö
össégi fejlessztések célkiitƾzés megvvalósítását szzolgáló VII.1
1. Helyi közöösségek tám
mogatása
program
mkeretébenmegvalósultt:
x Szervvezetfejleszttésazügyfélelégedettséggnöveléseé
érdekébenaKisbériÖnkoormányzatná
ál
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VI. Intézményhez kötƅdƅ fejlesztések célkitƾzést szolgáló VI.1. Oktatási és kulturális szolgáltatások
fejlesztéseprogramkeretébenmegvalósítottfejlesztések
x A Kisbéri kistérség gyermekeinek és fiataljainak esélyegyenlƅségéért (épületͲfelújítás és
eszközbeszerzés,érintetteazóvodát,általánosiskolátésakétközépfokúoktatásiintézményt).
x Kisbér Város Önkormányzata fenntartásában lévƅ intelligens iskolák kialakítása a
kompetenciaalapúoktatáselterjesztésétésaterületikülönbségekmérséklésételƅsegítƅegységes
közoktatásiinformatikaialapinfrastruktúrafejlesztéserévén.

VI.IntézményhezkötƅdƅfejlesztésekcélkitƾzéstszolgálóVI.2.Egészségügyiésszociálisfejlesztések
programkeretébenmegvalósítottfejlesztés:

x Hántaorvosirendelƅépítése.
Atöbbiprogramkeretében2015.januárvégéignemvalósultakmegfejlesztések.Településfejlesztési,
rendezésiszerzƅdésnincshatályban.

1.6 HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
Kisbér hatályos településszerkezeti terve 2010Ͳben készült (tervezƅ: TalentͲPlan Kft).  A
településszerkezeti terv jórészt a válságot megelƅzƅ idƅszak optimista várakozásait tükrözi.
Lakóterületek vonatkozásában pozitívuma a tervnek, hogy nem a terjeszkedést fokozzák a
fejlesztésre kijelölt területek, hanem a település kompaktságát, az üzemeltetés hatékonyságának
fokozását szolgálják. A településközponti vegyes területek kijelölése nagyvonalakban összhangban
van az IVSͲben megjelölt városrehabilitációs akcióterületek lehatárolásával. A kijelölt gazdasági
területek nagy része magántulajdonban van, a helyi vállalkozók esetleges területigényét a magas
ingatlanárak miatt nem elégítik ki. E területek feldolgozóipari beszállítók fejlesztéseire
várnak.(szerkezetitervetlásdaszomszédostelepülésekszerkezetitervévelösszeillesztve).

1.7 A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA
1.7.1

A település népességének fĘbb jellemzĘi

Népességszámalakulása
Kisbér állandó és lakónépessége hasonlóan az országos és a KomáromͲEsztergom megyei
tendenciákhoz folyamatosan csökkent 2001 és 2013 között. A két népszámlálás között a város
lakónépességea2001.évi73%Ͳáracsökkent,melykomolynépességvesztésnektekinthetƅ.Alakóés
állandónépességköztikülönbségekazországosésmegyeiértékekhezhasonlóak.
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1.7–1.táblázatKisbérnépességszámváltozása2001Ͳ2011Ͳ2013

Adattípus

Állandó
(város)

népesség

Lakónépesség
(város)

2001

2011

2013

LakóͲ
népesség
2011/2001
(%)

7541

5652

5567



7532

LakóͲ
népesség
2013/2011
(%)



5507

5368

73,11

97,48

Állandó népesség
318717
(megye)

314344

312026





Lakónépesség
(megye)

303864

300677

95,82

98,95

317110

Állandó népesség 10 270 10
(ország)
425
092081

10 051

837



Lakónépesség
(ország)

9877365 97,61

99,45

10
174853

9931925

LakóͲ
népesség
/állandó
népesség
2001

LakóͲ
népesség
/állandó
népesség
2011

99,88

97,43

99,50

96,67

99,07

98,41

Forrás:KSHTͲStar,2013

Népmozgalom
Kisbéren a halálozások száma mindkét vizsgált idƅpontban meghaladta a születések számát, tehát
természetesfogyásjellemzƅatelepülésen.Értéke2009ͲbenmeghaladtaaͲ10fƅ/1000lakos,azóta
enyhülƅmértékƾafogyás.2001Ͳbennemvoltállandóodavagyelvándorlóatelepülésen,2011Ͳben
viszont pozitív volt a vándorlási különbözet. Ennek feltételezett oka, hogy egyre alacsonyabb
jövedelmƾ családok költöznek a város szegregációval veszélyeztetett területeire, mint például az
üresenállószƅlƅspincékházaiba(VéncserdƾlƅbeilletveazÚjszƅlƅbe),olyankülterületekre,melyek
az infrastruktúra hiánya miatt állandó lakhelyként való használatra nem alkalmasak. Az
intézményekben ugyanakkor nem érezhetƅ a bevándorlók arányának jelentƅs növekedése és az
érintettnek vált városrész társadalmi mutatói sem tükrözik (legalábbis egyelƅre) a bevándorlók
társadalmiösszetételévelkapcsolatostapasztalatokat.


1.7–2.táblázat:Kisbérnépmozgalmiadatai(2001Ͳ2011)
Adattípus

2001

2011

Élveszületések

65

50

Halálozások

123

98

Természetesszaporodás

Ͳ58

Ͳ48

Vándorlásikülönbözet

0

22

Teljes népmozgalom (tényleges Ͳ58
szaporodás)

Ͳ26
Forrás:KSHTͲStar,2013
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1.7.–1.ábra:Terméészetesfogyáás2000Ͳ2013közöttKisb
béren(fƅ/10000lakos)

Forrás:TEIRIITSmodul


1.7.–2.ábra:Vándo
orlásiegyenleegalakulása
a2000Ͳ2013között(fƅ/10000lakos)

Forrás:TEIRIITSmodul


Korösszeetétel
2001Ͳbenés2011Ͳbenhasonlóvvolta15Ͳ64
4évközöttiekaránya.A 14évalattiaakaránya3%
%ponttal
csökkentt a 65 év felettiek javvára. Kisbér a két idƅp
pontban vizsgált korössszetétele a lakosság
öregedééséreutal.Azzöregedésiindex2001ͲͲben116,8%
%,míg2011Ͳb
benmár1833,3%volt.Avárosban
az eltarttott népessé
ég rátája 200
01Ͳben 54,88%Ͳot mutat,, a két népszámlás közöött 2011Ͳre 53,8
5
%Ͳra
csökkentt. Összesséégében elmondható, hhogy a nép
pesség öreg
gedƅ tendeenciát muta
at, ezzel
párhuzamosan ugyaanakkor az eltartott nnépesség arránya csökkkent 2001 éés 2011 kö
özött. Ez
eiésországo
ostendenciáákkal.
megegyeezikamegye
A népessség nemek szerinti me
egoszlása 20011Ͳben a váárosban: népesség 52%
%Ͳa nƅ 48%Ͳa
a férfi. A
nemekkközöttiarányy2001Ͳhezkképestnemvváltozott,az öregedƅtárrsadalomjelllemzƅnemekszerinti
eloszlásáátmutatja.
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1.7.–3.ábra:Anépességkorösszetétele2001Ͳbenés2011Ͳben

2001

2011

16,3

19,1

21,9

64,6
-14

15-59

13,1

65
-14

60-

15-59

60-

Forrás:KSHTͲStar,2013

1.7–3.táblázat:Anépességkorösszetétele
Adattípus

2001

Adottkorcsoport
részesedése–2001(%)

2011

Adottkorcsoport
részesedése–2011(%)

Ͳ14

1231

16,3

739

13,1

15Ͳ59

4872

64,6

3674

65

60Ͳ

1438

19,1

1239

21,9

Összesen:

7541

100,0

5652

100,0
Forrás:KSHTͲStar,2013


Nemzetiségiösszetétel
A város lakosságának nagyjából 5%Ͳát teszik ki a roma lakosok. A 90Ͳes évek nehézipari és
mezƅgazdasági válsága a romákat érzékenyebben érintette, mivel elsƅk között voltak, akiket
elbocsátottakaleépítéseksorán.Átlagosanalacsonyiskolaivégzettségükmiattamunkaerƅpiacon
nehezen érvényesülnek. Legtöbbjük ki van szolgáltatva az állami forrásoknak (járadékoknak és
segélyeknek). Ezeket a jövedelmeket sok esetben a feketegazdaságból származó bevételekkel
egészítikki.Aromalakosságnakgyakrandiszkriminációvalismegkellküzdenie,deatapasztalatok
aztmutatják,hogyeznemmutatkozikélesebbenavárosban,mintazországban.Adolgozóromák
többségesegédͲ,betanított,kisebbaránybanszakmunkát,illetveönkormányzatifoglalkoztatottként
közhasznú munkát végez. Felzárkóztatásukra szükséges külön programok beindítása, a
foglalkoztatottságiszintemeléseérdekében.
Az elmúlt években elindult a városban egy új Ͳ szociális migrációnak nevezett Ͳ folyamat. Ennek
eredményeképpen a mobil és képzett, másutt munkát találó lakók költöztek el, és a város rossz
állapotú nem összkomfortos házaiba nagyvárosok elszegényedett, munkanélküli roma családjai
költöztek be. A városban mƾködik Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, mely különféle
(hagyományƅrzƅ) programokat szervez valamint, oktatási és sport programokat bonyolít le. A
kisebbségiönkormányzatésavárosiönkormányzatközöttiegyüttmƾködésjónakmondható.
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Képzettség
Alakosságiskolaivégzettségérejellemzƅ2001Ͳbenés2011Ͳbenis,hogymagasalegfeljebbáltalános
iskolai végzettségƾek aránya. Az érettségivel rendelkezƅk aránya elmarad az országos és a megye
járásközpont településeinek átlagától. Az érettségi nélküli középfokú végzettséggel rendelkezƅk
aránya ugyanakkor az országos és megye járásközpont településeinek átlagát is jelentƅsen
meghaladja. Az egyetemi és fƅiskolai végzettségƾek aránya jelentƅsen elmarad az országos és a
megyejárásközponttelepüléseinekátlagától.
Kisbér lakosságának iskolai végzettségében ugyanakkor pozitív irányú változások figyelhetƅk meg a
két népszámlálás közti idƅszakban. A legfeljebb általános iskolai végzettségƾek aránya csökkent, az
érettségivel rendelkezƅk aránya nƅtt, érettségi nélküli középfokú érettségivel rendelkezƅk aránya
enyhénnƅtt,azegyetemi,fƅiskolaivégzettségƾekarányajelentƅsennƅtt.Szükségesmegjegyezni,
hogyezekaváltozásokországosszintenismegfigyelhetƅtendenciák.Ezalólcsakazérettséginélküli
középfokú érettségivel rendelkezƅk arányának változása kivétel, ami országos szinten és a megye
járásközponttelepüléseinekátlagáttekintveisjellemzƅencsökkent,Kisbérenpedignƅtt.



1.7–4.táblázat:Kisbérlakosságaiskolaivégzettségszerintmegyeiésországosösszehasonlításban
2001Ͳbenés2011Ͳben
Adattípus

2001

2011

Legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek a 7
27,1
évesésidƅsebbekarányában(%)

25,5

megyeijárásközpontok

25

23,5

országos

26,3

25

Érettségivel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel
18
rendelkezƅka7évesésidƅsebbekarányában(%)

25,2

megyeijárásközpontok

22,2

29,3

országos

20,5

27,5

Érettségi nélküli középfokú végzettséggel, mint
legmagasabbiskolaivégzettséggelrendelkezƅka7éves 27,1
ésidƅsebbekarányában(%)

27,9

megyeijárásközpontok

23,8

21,8

országos

21,1

19,5

Egyetemi,fƅiskolai,egyéboklevéllel,mintlegmagasabb
iskolaivégzettséggelrendelkezƅka7évesésidƅsebbek 5,9
arányában(%)

9,5

megyeijárásközpontok

9,5

14,2

országos

9,8

15,5
Forrás:TEIRITSmodul
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Foglalkoztatottság
Kisbérena15Ͳ64évesnépességenbelülafoglalkoztatottakaránya61,9%2001Ͳben,melyazországos
ésamegyejárásközponttelepüléseinekátlagáhozképestiskedvezƅértéknektekinthetƅ,mely2011Ͳ
re64,6%Ͳraemelkedett.Agazdaságilagnemaktívnépességaránya56%Ͳról50%Ͳracsökkent2001és
2011között.
A város foglalkoztatottainak jelentƅs része iparban, építƅiparban dolgozik, a 2011. évi adatok
szerint 1 043 fƅ. Az egyéb szellemi foglalkozású foglalkozási fƅcsoportba is jelentƅs számú
foglalkoztatott sorolható (526 fƅ), melynek oka hogy az önkormányzat a település legnagyobb
foglalkoztatója.

1.7.–4.ábra:Foglalkoztatottakfoglalkozásifƅcsoportszerint,2011

277

291
Avezetƅ,értelmiségifoglalkozásúfoglalkoztatottakszáma(fƅ
526

Azegyébszellemifoglalkozásúfoglalkoztatottakszáma(fƅ)
Akereskedelmiésszolgáltatásifoglalkozásúfoglalkoztatottak
száma(fƅ)
Amezƅgazdaságiéserdƅgazdálkodásifoglalkozású
foglalkoztatottakszáma(fƅ)

1043
340

46


Forrás:KSH,2011Népszámlálás


2011Ͳben a helyben foglalkoztatottak aránya a foglalkoztatottakon belül 57%, míg a településrƅl
ingázók aránya 43% volt. Az ingázók munkavállalás céljából Tatabányára, Oroszlányba,
Székesfehérvárra,GyƅrbeésKomárombajárnaknapirendszerességgel.
A munkanélküliek aránya 2001Ͳ2011 között 3,1%Ͳról 3,7%Ͳra nƅtt Kisbéren. A tartós
munkanélküliekaránya2010ótafolyamatosancsökkent,2013Ͳban0,7%,melyazországos(2,1%)és
aKomáromͲEsztergommegyeijárásközponttelepülésekátlaga(1%)alattiérték.
A munkanélküliség országosan és KomáromͲEsztergom megyére is jellemzƅ éves ciklikussága
Kisbérennemfigyelhetƅmeg,amunkanélküliekarányakiegyenlítettenazországosésamegyeiátlag
alatt volt a 2014Ͳes év során. Ennek oka, hogy habár Kisbér egy rurális térség központja, a
foglalkoztatásban sokkal inkább az iparnak, mint a mezƅgazdaságnak van szerepe, így a
mezƅgazdasági idénymunka se jellemzƅ, ami a munkanélküliség mértékének éves ciklikusságát
eredményezné.
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1.7.–5.ábra:Amunkanélküliségegynaptáriévenbelülialakulása
8
7
6

%

5
4
3
2
1
0

Kisbér

KomáromͲEsztergommegye

Magyarország


Forrás:nfsz.munka.hu,2014

1.7.2

Jövedelmi viszonyok

Jövedelem
Aszázlakosrajutóadófizetƅkszámaa2009.évivisszaeséstleszámítvafolyamatosannƅtt2000óta
(50,8 fƅ 2012Ͳben), meghaladva az országos és KomáromͲEsztergom megyei járásközpont
településeinek átlagos értékét is. Az egy lakosra jutó belföldi jövedelmet vizsgálva megállapítható,
hogy magasabb az országos átlagnál az elmúlt 10 évben. 2012Ͳben értéke 805 937,5 Ft, mely a
megyeijárásközpontokátlagátismeghaladja.
Segélyezés
Foglalkoztatást helyettesítƅ támogatásra, ápolási díjra és lakásfenntartási támogatásra felhasznált
összegekalegmagasabbak2014Ͳben.2009Ͳhezképestarendszeresszociálissegélyrefordítottösszeg
jelentƅsen visszaesett. A 2009Ͳes válság következtében láthatóan jóval nagyobb volt a juttatott
segélyekösszegeésesetekszáma,mint2014Ͳben.2009Ͳbenegyessegélytípusokbankiemelkedƅen
nagy a támogatásban részesítettek száma. Ezek a segélyek 2014Ͳben már közel fele annyi esetben
kerültekkifizetésre.
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1.7.–6.ábra:Segélyezésesetei(fƅvagyesetekszáma)
Foglalkoztatásthelyettesítƅtámogatásbanrészesítettek…
Óvodáztatásitámogatásbanrészesültekszáma(fƅ)
Rendszeresszociálissegélybenrészesítettekátlagos…
Ápolásidíjbanrészesítettekéviátlagosszáma(fƅ)
Közgyógyellátásiigazolvánnyalrendelkezƅkszáma(2)(fƅ)
Temetésisegélyezéseseteinekszáma(eset)
Rendszeresgyermekvédelmikedvezményben…
Idƅskorúakjáradékábanrészesítettekéviátlagosszáma…
Lakáscélúhelyitámogatásbanrészesültekszáma(fƅ)
Rendkívüligyermekvédelmitámogatásbanrészesültek…
Átmenetisegélyezésbenrészesültekszáma(fƅ
Lakásfenntartásitámogatásbanrészesültekszáma(fƅ)
Foglalkoztatásthelyettesítƅtámogatásbanrészesítettek…
Rendkívüligyermekvédelmitámogatásesetei(eset)
Ámenetisegélyezésesetei(eset)
0
2014

50

100

150

200

250

2009


Forrás:KSHTͲStar,2013


Életminƅség
Az emberek életminƅségét nagyban meghatározza, hogy milyen komfortfokozatú és ellátottságú
lakásban élnek. A városban a háztartások életminƅsége a következƅképpen alakult 2011Ͳben: a
lakások57%Ͳavoltösszkomfortos,melyjelentƅsenelmaradamegyei73%Ͳosátlagtól,ugyanakkor
a komfortos lakások aránya (35%) meghaladja a megyei átlagot (20%). A félkomfortos és komfort
nélküli lakások aránya is kicsivel a megyei átlag fölött van. A lakások ellátottságát vizsgálva
megállapítható,hogyalakások97%Ͳahálózativízvezetékkel,95%ͲavízöblítésesWCͲvelrendelkezik,
85%Ͳa szennyvízhálózatra bekötött lakás (2013Ͳban már 96,9%), tehát a megyei átlagos ellátottsági
szintjellemzƅakisbérilakásokra.
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1.7.–6.ábra:Háztartások,családokéletkörülményei(2011)
2011
Lakásokkomfortossága,felszereltsége

város

megye

azösszesháztartás%Ͳában
Háztartásokösszesen:

2150

127398

háztartásokalakáskomfortosságaszerint





összkomfortos

57,49

73,74

komfortos

35,26

20,29

félkomfortos

3,44

2,59

komfortnélküli

3,53

2,87

szükségͲésegyéblakás

0,28

0,51





hálózativízvezetékkel

97,21

97,25

házivízvezetékkel

1,16

1,58

melegfolyóvízzel

94,09

95,62

közcsatornával

85,63

89,54

házicsatornával

12,74

9,29

vízöblítésesWCͲvel

95,49

96,40

háztartásokalakásfelszereltségeszerint

Forrás:KSH2011.évinépszámlálás

1.7.3

Térbeli, társadalmi rétegzĘdés, konfliktusok, érdekviszonyok

Jövedelmi viszonyok, képzettség vagy gazdasági tevékenység alapján nem alakultak ki egymástól
élesen elkülönülƅ társadalmi csoportok a városban. A társadalmi különbségek térbeli
megjelenésének egyetlen formája a városban kialakuló szegregációval veszélyeztetett,
munkanélküliséggelküzdƅ,rosszlakáskörülményekközött,fƅkéntaVéncserdƾlƅésazÚjszƅlƅutca
belterület, zártkert élƅ lakosság képezi. Jellemzƅ konfliktusok nem adódnak az egyes városrészek
lakóiközött.
1.7.4

Települési identitást erĘsítĘ tényezĘk

Kisbérkedvezƅföldrajzifekvésemiattgazdagtörténelmimúlttalrendelkezik.Ebbƅlaszempontból
meghatározó a18. század volt, amikor Kisbér a Batthyány család birtokába került. A család
kiemelkedƅszemélyiségegrófBatthyányKázmér,akiaz1849ͲesMagyarKormánykülügyminisztere
volt.1853ͲbanFerencJózsefcsászárittalapítottamegahelyilótenyésztéstésavelekapcsolatos
szakértelmetfelhasználvaakisbérikirályiménest.
A ménes alapítását követƅen számottevƅ iparos és zsidó kereskedƅ telepedett le Kisbéren. A
településenebbenazidƅbentéglagyár,vajͲéssajtgyár,hengermalommƾködött.Atelepüléstovábbi
fejlƅdéséhez nagyban hozzájárult az 1862Ͳben megépült KomáromͲSzékesfehérvár déli vasút, majd
az 1902Ͳben átadott BánhidaͲPápa vasút is. A településen országos vásárokat, és heti piacokat
tartottak,melyreazországtávolabbirészeirƅlisérkeztekvevƅkéseladókegyaránt.Kisbérvárosias
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fejlƅdése az 1920Ͳas években kezdƅdött, melynek eredményeképpen 1930Ͳban villanyhálózat és
közutak kerültek kiépítésre, több kövezett utca, járdák, parkosított közterek, szálloda,
vendégfogadókvártákazideérkezƅlátogatókat.
A kisváros fejlƅdése a második világháború alkalmával megtorpant. A ménes megmaradt
lóállományát1947ͲbenNémetországbólhazaszállítottákésKisbérenméntelepethoztaklétre,amit
1961Ͳben gazdasági megfontolásokból megszüntettek, és lóállományát valamint felszereléseit
Bábolnavetteát.Központiépületeibeaz1962ͲbenalapítottKisbériÁllamiGazdaságköltözött.
GammaMƾvekKisbériGyáregységemƾszeralkatrészeketéskönnyƾfémöntvényeketkészített.A70Ͳ
esévekbenjelentƅstermelƅüzemvoltatéglagyár,ahengermalom,mƾanyagüzemekésazÁGipari
üzemeis.Kisbér1970Ͳtƅlnagyközség,1972ͲbenKisbérésHánta,majd1977ͲtƅlKisbér,Hánta,Ászár,
Ete közös tanácsú községek. Ete 1990Ͳben ismét önállóvá vált. Kisbért 1986. január 1Ͳjén avatták
várossá,2014.január1.napjátólakisbérijárásjárásszékhelye.
Kulturálisértékek,rendezvények
A kisbéri rendezvények jelentƅs része elsƅsorban a nemzetiͲ és vallási ünnepekhez, valamint
néphagyományokhoz köthetƅ ugyan, de hatásukban túlmutatnak a városon, a résztvevƅk egy
jelentƅs köre a kistérségbƅl kerül ki. A következƅ települési és térségi rendezvények kerülnek
megrendezésrerendszeresenKisbéren:
Településirendezvények:
x
x
x
x
x
x
x

VárosiDisznótor(disznótoros,zenésvacsora),
Gyereknap(gyermekmƾsorok,kézmƾvesfoglalkozások),
KisbériNapok(testvérvárosoktalálkozója,ahelyiésismertmƾvészeticsoportok,zenekarok
mƾsora,kézmƾvesfoglalkozás,fƅzƅverseny),
Falkavadászat(kopókkallóhátonéslovaskocsinaközelierdƅkbe),
Karácsonyivásár(kézmƾvesfoglalkozások,kézmƾveskarácsonyidíszek).
Térségirendezvények:
BakonyiAmatƅrNépmƾvészetiFesztivál(mƾvészeticsoportokfellépéseésversenye)

A rendezvények közül kiemelkedƅ a többnapos Kisbéri Napok, mely minden év június harmadik
hétvégéjén kerül megrendezésre. Ennek keretében minden évben kézmƾves vásár, játszóházak,
továbbá színes kulturális értékeket bemutató elƅadások, a kisbéri és vidéki hagyományƅrzƅ
táncegyüttesek, lovasok felvonulása, testvérvárosok kulturális csoportjainak mƾsora, valamint
énekesekfellépéseszínesítiaprogramot.Arendezvényzárásakéntrendszeresenfellépnekországos
hírƾzenekarok.ArendezvényekszervezésébenésösszefogásábanalegfontosabbfeladatotaWass
Albert Mƾvelƅdési Központ és Városi Könyvtár látja el. A 2000 férƅhelyes mƾvelƅdési ház a
szervezésen túl helyszínt biztosít számos meghívott felnƅtt és gyermek színházi elƅadásnak, zenei
rendezvények (pl.: filharmónia), kiállításnak, ismeretterjesztƅ történelmi elƅadásnak, továbbá
szakkörnek (kórus, táncház, ifjúsági klub, sakk, fazekasság, rajz és grafika, BabaͲMama Klub,
NyugdíjasKlub,tornastb.).
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Hánta városrész közösségi életében, aktívan összefogva a városi Mƾvelƅdési Központtal, a helyi
Skrihár József Mƾvelƅdési Ház jelentƅs szerepet játszik.  A város egyéb egyesületei is tevékenyen
résztvesznekavárosközösségiéletében.
Kisbér lovas hagyományai nemzetközileg elismertek, melyet a fejlesztési lehetƅségek között
erƅsíteniszükséges.Atérségbenkb.40Ͳ50vállalkozófoglalkoziklótenyésztéssel,vagylótartással.A
lovas hagyományokat a jövƅben szükséges összekapcsolni szakirányú oktatással, valamint az
egészségügyirehabilitációval(lovasterápia),melyjókitörésilehetƅségetjelentatelepülésszámára.
Civilszervezƅdések
A városban 50 bejegyzett civil szervezet mƾködik. A civil szervezetek többségben kulturális,
mƾemlékvédelmi és sport tevékenységet folytatnak. Az önkormányzat fƅként a közmƾvelƅdés és
turisztikaterületénszámítacivilszervezetekaktivitására,ennekérdekébencivilmƾködésiszínterek
kialakításához lehetƅséget (pl. civil napok, ünnepekhez és világnapokhoz kapcsolódó tematikus
programok) biztosít. A civil szervezetek mƾködésének egyik befogadó helye a jól felszerelt városi
mƾvelƅdésiközpont,aminemcsakhelyszíneéskatalizátoraissokesetbenavárosiciviléletnek.
Avároslegfontosabbcivilszervezeti:
x
x
x
x
x

BatthyányMƾemlékegyüttesVédelmébenAlapítvány
KisbériLovasSportegyesület
PerczelMórHonvédHagyományƅrzƅEgyesület
NyugdíjasKlub
HorgászEgyesület

A civil szervezetek számára a város éves költségvetésében forrást különít el, melybƅl a civil
szervezetekkérelméreaképviselƅtestületdöntazadottévimƾködésitámogatásiösszegrƅl.Acivil
szervezetek a helyi rendezvények szervezésében szorosan együttmƾködnek az önkormányzattal. A
BatthyányMƾemlékegyüttesvédelmébenAlapítványCivilInkubátorházatmƾködtetavárosban.

1.8 A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA
1.8.1

Humán közszolgáltatások

Kisbérazoktatásterénközpontifunkcióttöltbeajárásésamegyeéletébenegyaránt.Azóvodaés
általános iskola fenntartása mellett több évtizedes hagyományai vannak a városi gimnáziumnak,
szakközépiskolaiképzésnekésaszakképzésnekis.UgyanajelenlegiközigazgatásirendszerbenKisbér
önkormányzatának nem kötelezƅ feladata a középiskolai képzés biztosítása, a város és a kistérség
érdekében kiemelkedƅen fontos a középfokú képzés fenntartása. A város fejlƅdésének záloga a
helybentörténƅgimnáziumiésszakképzéstovábbibiztosításaésfejlesztése.
Óvodák
Kisbéren az óvodai feladatellátás egy intézményben a Gyöngyszem Óvodában történik. Az óvoda
jelenlegkéttelephelyen,KisbérenésHántatelepülésrészenmƾködik.Azintézményfenntartójaés
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mƾködtetƅjeKisbérVárosÖnkormányzata.Avárosbanazösszesóvodaiférƅhelyszáma220,városi
szintƾkihasználtsága76%Ͳos.2006Ͳ2008Ͳasidƅszakbanteljeskihasználtsággalmƾködöttazóvoda,a
2009Ͳes erƅteljes visszaesés (84%) óta a 2012Ͳes évet leszámítva folyamatos csökkenés figyelhetƅ
meg,melya városdemográfiaifolyamataival(elöregedƅtársadalom)hozhatóösszefüggésbe.A két
óvoda között jelentƅsek a kihasználtságbeli különbségek. A hántai óvodába évrƅl évre egyre több
gyermeket iratnak be, a csoport létszáma 20Ͳ25 fƅ közötti. A Hánta településrészen lévƅ óvodának
helyt adó épület a Római Katolikus Egyház tulajdonában van, de ingyenes használati joga van az
Önkormányzatnak.
Ahántaióvodajelenlegiépületenemkorszerƾ,akisebbfelújításimunkálatokatazönkormányzata
szülƅk és vállalkozók bevonásával folyamatosan ellátja, azonban mára már az épület teljes körƾ
felújítása (tetƅcsere, nyílászárók cseréje stb.) vált szükségessé. A település a munkálatok
elvégzéséhezszükségesforrássalnemrendelkezik,idegentulajdonbanlévƅépületfelújításárapedig
nemtudpályázni.AteljeskörƾfelújítástatulajdonosRómaiKatolikusEgyházsemtudjaelvégeztetni.
Az egyház többször is felajánlotta már az ingatlant megvételre, azonban annak megvásárlása és
felújítása túl nagy terhet róna az önkormányzatra, ezért döntött úgy a képviselƅͲtestület, hogy
Hántán, önkormányzati tulajdonban lévƅ ingatlanon pályázati forrás igénybe vételével épít egy
modern, a jelen kor elvárásainak megfelelƅ óvodát. Az új óvodában egy csoportszoba kerül
kialakításra mosdókkal, öltözƅkkel, tálalóval és egyéb, a mƾködéshez szükséges helyiségekkel, az
udvaronpedigjátszótérrel.Azújóvodaépülettelbiztosítottáválnaatelepülésrészenélƅgyermekek
biztonságos,maikorigényénekmegfelelƅelhelyezése.
Alapfokúoktatás
Atelepülésenegyáltalánosiskolaüzemel,aPetƅfiSándorÁltalánosIskola,melynekafenntartójaa
Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK). Az általános iskolai nappali oktatásban résztvevƅ
tanulók száma 2013/2014Ͳes tanévben 384 fƅ. Az elmúlt években (2001 óta) ez a szám csökkenƅ
tendenciátmutat.
Avárosiskoláibamástelepülésrƅlbejáróáltalánosiskolaitanulókaránya9,9%volta2013/2014Ͳes
tanévben. Ez a szám ingadozó (8Ͳ11% között mozog) 2008 óta. A bejárók fƅként a város környéki
falvakból ingáznak. Az ingázó gyerekek nem tudják az iskola által nyújtott szabadidƅ eltöltési
lehetƅségeketkihasználni,mivelabuszmenetrendhezkelligazodniuk.
Aziskolakiemeltfigyelmetfordítanyelvoktatásra,számítástechnikára,atehetségekfelkarolására,
a rászorulók felzárkóztatására, szabadidƅs tevékenységre és a hagyományápolásra. Az iskola
épületenergetikaifejlesztéséretöbbmint40millióstámogatástnyertazönkormányzata2007Ͳ13Ͳas
támogatásiciklusban.
A városban jelenleg nem megoldott az iskolai szintƾ úszásoktatás. Az óvodás és általános iskolás
gyermekekúszásoktatásatanításiidƅnkívültörténikaszülƅkfinanszírozásával.Agyermekeketa30Ͳ
40 kmͲre lévƅ városokba viszik vagy korlátozott számban a helyi szálloda medencéjét vehetik
igénybe. Az úszás egészségre és egyes mozgásszervi megbetegedésekre (pl.: gyógytorna részeként)
gyakorolt pozitív hatása bizonyított, ezért a település tanuszoda létesítését tervezi, mely lehetƅvé
tenné, hogy az úszás oktatását egész kisgyermek korban, óvodásként elkezdjék, és az általános
iskolákban elƅírt kötelezƅ testnevelés óra keretében folytathassák a gyerekek. A helyben, minden
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gyermekrészéreelérhetƅúszásoktatásmellettaKisbériJárásbanélƅgyermekekszámáraisszeretnék
elérhetƅvétenniazúszásoktatást.
Atervekszerintatanuszodáttanításiidƅbenazóvodásokésáltalánosiskolásokvehetikigénybe,míg
délutánonként fakultatív jelleggel tehetséggondozás, a középiskolások és a város/kistérség felnƅtt
lakosságának oktatása folyhatna medencéjében. Várhatóan a járási székhelyek tanuszoda
programjánakrészekéntkészülmajdelatanuszoda.
Középfokúoktatás
Avárosbankettƅközépfokúoktatásiintézménytalálható.Anappalitagozatosközépiskolaitanulók
száma az elmúlt 10 évben a 2008Ͳas csúcs után fokozatosan csökkent (242 fƅ 2013Ͳban). Speciális,
térséghatáron túl terjedƅ vonzerƅt jelent a KLIK fenntartásában levƅ Kisbéri BánkiͲTáncsics
Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola. Az iskola a következƅ gimnáziumi
osztályokatindítottaa2014/2015Ͳöstanévben:
x
x
x
x

4évfolyamosgimnázium,
4évfolyamosgimnáziumnémetvagyangolnyelvielƅkészítƅévfolyammal,
4évfolyamosgimnázium,lovasfakultációval,
4évfolyamosgimnázium,katonaiésbelügyirendészetifakultációval.

Agimnáziumioktatásbannagyhangsúlytfektetnekamultihasznosításúkészségekfejlesztésére,ami
jelenti a nyelvi, informatikai képzés kiemelt szerepét. A Szakképzƅ Iskola gépi forgácsoló,
szerszámkészítƅ, asztalos és nƅi szabó szakképzéseket indít. A következƅ tanévben két osztály
helyettcsakegyszakképzƅésegygimnáziumiosztályfogindulni.
Agimnáziumiésszakközépiskolaiképzésnekhelytadóépület2010Ͳbenfelújításrakerült,azonbanaz
ingatlanméretemiattnemvoltalkalmastornacsarnoképítésére.Atestnevelésórákataszabadtéri
sportpályákon, valamint a gyalog 10 perc alatt elérhetƅ Városi Sportcsarnokban tartják. A
Sportcsarnokbanateremháromrészreosztásávaltudjákbiztosítani,hogymindendiákfedetthelyen
tornázzon, de nem elegendƅ arra, hogy ott teljes értékƾ órákat tartsanak. Megoldást egy új
tornacsarnok építése jelentené, mely a középfokú oktatási intézmények közvetlen közelében lévƅ
autóbuszͲpályaudvarmögötttalálhatótelkekvégénkerülhetkialakításra.Atornacsarnokadélelƅtti
középiskolaitornaórákvégeztévellehetƅvétennéatehetséggondozást,otthontadnasportköröknek,
ésedzéseklebonyolításáraisalkalmaslenne.
Avárosban1888ótafolyikszakképzés.Aszakképzésképzésiszerkezetenemveszifigyelembeahelyi
sajátosságokat. Célszerƾ lenne olyan szakképzéseket indítani, melyek a város hagyományaival és
fejlesztési irányaival összhangban vannak (pl. lovasfakultáció, lovastúraképzƅ, házi vendéglátó,
szociális gondozó stb.). Az oktatási intézmények fenntartásának átadásával a városnak nincs
befolyásaazintézményekbenindulószakképzésekre.
Kollégiumnemmƾködikavárosban,viszontigényjelentkezikkollégiumiférƅhelyre.Elƅzƅekrevaló
tekintettelavárosterveziegykollégiumépítését.
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Egészségügy
Avárosbannégyháziorvoséskétgyermekorvospraxismƾködik.Azegyorvosrajutólakosságszáma
894,7fƅ,amirendkívülalacsonyértékazországosésamegyejárásközponttelepüléseinekátlagához
képest is, tehát Kisbér kedvezƅ helyzetben van a háziorvosok számát tekintve. Az egészségügyi
alapellátás területén jelentƅsebb fejlesztésnek a Hánta orvosi rendelƅ építése tekinthetƅ, melyet
17.306.943,ͲFtͲostámogatással2009Ͳ2010Ͳbenvalósultmeg.
Avárosbankétgyógyszertárésegyfiókgyógyszertármƾködik.Abetöltöttvédƅnƅiálláshelyekszáma
kettƅ.
A településen az egészségügyi alapellátás a Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelƅintézetben
történik. A kórház járási, de megyei szinten is kiemelkedƅ jelentƅségƾ. Az összes mƾködƅ kórházi
ágyszáma134,azezerlakosrajutómƾködƅkórháziágyakszámaazországosésmegyejárásközpont
települései átlagának kétszerese. Az intézmény járóbetegͲszakellátás, illetve aktív és krónikus
belgyógyászat területén a Kisbéri Kistérség, illetve KomáromͲEsztergom megye, a rehabilitációs
tevékenység szempontjából a KözépͲDunántúli régió fontos egészségügyi intézménye. A kórház
hosszú ideig a Batthyány kastély mƾemlék épületében mƾködött. Az önkormányzat által 2004
májusában elnyert 2,1 milliárd Ft értékƾ címzett pályázati támogatás lehetƅvé tette, hogy 2006
ƅszére elkészüljön egy új egészségügyi szolgáltatást nyújtó épület, amely a szakmai igényeket a
kórház által végzett szolgáltatási területen kielégíti. Az új kórház, mint rehabilitációs szakkórház
mƾködik, elsƅsorban mozgás es ideggyógyászati betegek rehabilitációjára fókuszálva. Jelenleg a
kórház fekvƅbeteg szakellátást biztosít 30 ágyas aktív belgyógyászati osztályon, 27 ágyas krónikus
belgyógyászati osztályon és 77 ágyas rehabilitációs osztályon. A belgyógyászat és a krónikus ellátás
tekintetében nagyjából 20 ezer fƅ, míg a rehabilitáció tekintetében közel 50 ezer lakos a kórház
ellátásikötelezettsége.
JáróbetegͲszakrendelés jelenleg 27 szakterületen mƾködik, az intézmény diagnosztikai háttere
biztosított, terápiás szolgáltatásokkal rendelkezik. 2009Ͳtƅl újra indult a kistérségben a Mozgó
Gyermekgyógyászati Szakorvosi Szolgálat. 2010Ͳtƅl a kórházban mƾködik a kistérségi háziorvosi
ügyeleti szolgálat is. A kórház középtávú fejlesztési célja a KomáromͲEsztergom megye és a járás
minél szélesebb körƾ rehabilitációs, belgyógyászati aktív és járóbetegͲszakellátásának folyamatos,
magas színvonalú biztosítása, az ellátási portfolió szélesítése, a gazdaságosság és hatékonyság
növelése: a tervek között szerepel új bevételi lehetƅségek felkutatása, emelt szintƾ ellátási formák
bevezetése,külföldibetegͲellátáslehetƅségénekmegteremtése.Ezjelentitovábbimegyeifeladatok
megszerzését és elismertetését. (pl.: új szakrendelések), illetve hospitalizációt igénylƅ kezeléseket
kiváltó új eljárások nyújtásának fokozását (járóbetegellátás; nappali kórház). A magas színvonalú
gyógyító munkához szükséges magasan kvalifikált személyzet megtartása érdekében az
önkormányzattámogatjaazorvosokéscsaládtagjaiklakáshozjutásátavárosban.
A kórház 49 millió forintos támogatást kapott a „Képzési programok az egészségügyi ágazat
szolgáltatásͲfejlesztéseérdekébenaBatthyányKázmérSzakkórháznál”címƾprojektmegvalósítására,
továbbá24millióforintostámogatásbanrészesülta„FoglalkoztatástámogatásaakisbériBatthyány
KázmérSzakkórházbanazellátásminƅségénekfokozásáért”címƾprojektre.Akórházhozpszichiátriai
rehabilitációsszárnyatisépítettekazelmúltévekben.
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Szociálisközszolgáltatások
A Kisbéri Önkormányzat a járási önkormányzatokkal együttmƾködve a jogszabályok által
feladatkörükbe utalt alap, napközbeni és átmeneti ellátásokat egy integrált szervezeti struktúrát
magábanfoglalóintézménykeretébenlátjákel,amelyaKisbériKistérségiSzociálisésGyermekjóléti
AlapellátásiKözpont.
A Gyermekjóléti szolgálat feladatkörébe tartozik a gyermek fejlƅdését biztosító támogatásokkal
kapcsolatos tájékoztatás, a családtervezési tanácsadás, aszociális válsághelyzetben lévƅ személyek,
családoktámogatása,agyermekekveszélyeztetettségénekmegelƅzése,családgondozás,stb.
Családsegítƅszolgáltatáscélja,hogyakistérségbenélƅszociálisésmentálhigiénésproblémákmiatt
veszélybekerültszemélyeketéscsaládokattámogassa,akrízishelyzetekmegszƾnésételƅsegítse.
A szociális étkeztetés keretében a rászorulóknak központi helyen ételkimérést, igény esetén
házhozszállítástvégeznek.
Házi segítségnyújtás gondozást nyújt azon idƅskorú személyeknek, akik otthonukban önmaguk
ellátására saját erƅbƅl nem képesek és a családi gondozást nélkülözik. Gondoskodik azokról a
pszichiátriai betegekrƅl, fogyatékos személyekrƅl valamint szenvedélybetegekrƅl, akik állapotukból
adódóanazönállóéletvitellelkapcsolatosfeladataikellátásábansegítségetigényelnek,deönmaguk
ellátására képesek. Gondozást nyújtanak azoknak az egészségi állapotuk miatt rászoruló
személyeknek, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre
várakoznak.
Az Idƅsek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaga ellátására részben képes
idƅskorúak napközbeni ellátását szolgálja. Ápolást, gondozást nyújtó szolgáltatásokat Sszi Napfény
EgyesítettSzociálisIntézménynyújt.
Kisbérenmƾködikaközel80fƅnekmunkátadószociálisintézmény,a150fƅsSsziNapfényIdƅsek
Otthona. Az otthon nem csak a város, hanem a környék rászoruló idƅs embereinek teremt olyan
életkörülményeket,aholmegfelelƅápolásban,orvosiellátásbanésgondoskodásbanrészesülhetneka
rászorulók. Az intézmény lényegében teljes kapacitás kihasználtsággal mƾködik. A Szociális központ
épületeaKisbériTöbbcélúKistérségiTársuláspályázatánakkeretében2011Ͳbenkerülátépítésre.Az
Sszi Napfény Családok Átmeneti Otthona bentlakási lehetƅséget biztosít átmenetileg hajléktalanná
váltszemélyek,családokszámárais,melynekkapacitása20Ͳ30fƅ.
Bölcsƅdenemmƾködikatelepülésen,deazóvodabölcsƅdéskorúgyermekeketistudfogadni.
A pénzbeni és természetbeni ellátások, úgymint a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási
támogatás,átmenetisegély,foglalkoztatásthelyettesítƅtámogatásokasegélyezéstémaköralattaz
1.7.1.Jövedelemcímƾrészfejezetébenkerülnekbemutatásra.
Közösségimƾvelƅdés,kultúra
AvároskulturáliséleténekközéppontjábanaWassAlbertrƅlelnevezettMƾvelƅdésiKözpontáll.A
mƾvelƅdésiközponttevékenységeszerteágazó,alaptevékenységkeretébenfelmériésellátjaaváros
lakóinak mƾvelƅdési, kulturális igényeit. Feladata különbözƅ csoportok, közösségek, klubok
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tevékenységének szervezése, segítése, számukra helyszín biztosítása. Felkutatja, és továbbadja a
helyihagyományokat,amƾvelƅdési,kulturálisértékeket.Amƾvelƅdésiközpontbantalálhatóegy396
férƅhelyes színházterem, amely számos színházi elƅadás, komolyzenei hangverseny, könnyƾzenei
koncert, iskolai és városi program helyszíne, színházbérleti rendszerben vendégül lát budapesti és
más vidéki színházakat is. Színházi pódiummƾsor, fórum, elƅadás megtartására kiváló helyszínt
biztosít az intézmény Kamaraterme. Lehetƅség van több, kiscsoportos foglalkozásra is a szakköri
termekben. A Kiállító Galériában a diákok és mƾvészek képzƅmƾvészeti alkotásai kerülnek
bemutatásra. Az intézmény ad otthont több civil szervezetnek, fontos szerepet játszik a helyi
közösségek életében. Az utóbbi évek tudatos munkájának eredményeként a színvonalas kulturális
programok mellett folyamatosan bƅvül a város és kistérség lakosságának bevonását célzó
rendezvényekszáma.
Sport
Kisbér nagy hagyományokkal rendelkezik a sport és szabadidƅs tevékenységek terén, mely a
kiskorúaktól az idƅsebb korú felnƅttekig számtalan embert megmozgat. A sporttevékenységet
kiszolgáló infrastrukturális háttér fejlesztése a közeljövƅben szükségszerƾ. A mƾemlék lovarda
felújítását követƅen egy részét lovas célokra hasznosítják, másik épületszárnyában fittness edzések
folynak. A felújított részek közül a wellness rész vár még hasznosításra. A rehabilitációs jellegƾ
lovagoltatás mellett tantervbe beépített lovagoltatás biztosítására is alkalmas. Az általános iskola
sportcsarnoka az egyetlen fedett pályás, sportolási lehetƅséget biztosító terem a településen. Az
épület jelenlegi állapotában jelentƅsen túlterhelt, és felújításra szorul. Hosszú távon a
buszpályaudvar kiköltöztetése lehetƅvé tenné, hogy a mƾemléki lovarda épületegyüttese mögött
kiépített parkoló terület, valamint a mƾvelƅdési központ közötti terület új funkciót kapjon, városi
uszoda és/vagy sportcsarnok építésével. A fenti fejlesztés jelentƅsen hozzájárulna a település
sportolásilehetƅségeineknöveléséhez,megfelelƅalapotbiztosítanaaversenysportoknak,továbbáa
sportlétesítménnyelnemrendelkezƅközépfokúiskolákszámáraissportolásilehetƅségetbiztosítana.
Az iskolák udvarán bitumenes komplex pályák találhatók. A Komáromi út melletti füves
labdarúgópálya és ahhoz kapcsolódó öltözƅ biztosít helyet a városi labdarugó egyesületnek. (A
sportpálya áttelepítése tervezett Ͳ a településrendezési terv szerint Ͳ a Zöldmalmi tó környékén
kialakítandó rekreációs, sport és szabadidƅs központba.) A település történelmi hagyományaiból
fakadóankiemeltjelentƅségƾalovassport,számoságaképviseltetimagátatelepülésen.
Avárosközmƾvelƅdésiéssportszervezetei:
x
x
x
x
x
x
x
x

AIKIDO
BakonyNéptáncEgyüttesKulturálisAlapítvány
FitnessClub
KisbériSpartacusSportegyesület
JobbDámaSportegyesület
KisbéresNéptáncEgyüttes
KisbériHorgászEgyesület
KisbériLovasEgyesület
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EsélyegyenlĘség biztosítása

Avárosóvodaiintézményeibenahátrányoshelyzetƾgyermekekszáma2013Ͳban52fƅvolt,amiaz
óvodábabeiratkozottgyermekek30%Ͳátjelenti.
1.8–1.táblázat:ahelyiesélyegyenlƅségiprogramfƅbbelemei
Célcsoport

romákés/vagy
mélyszegényͲ
ségbenélƅk

gyermekek

Problémákbeazonosítása
rövidmegnevezéssel

Intézkedések

ahelyimunkaügyiközpontnyilvántartásaalapján
láthatóvá vált, hogy a településen és térségében 6. osztállyal rendelkezƅk felzárkóztatási képzése
magas azoknak a száma, akik nem rendelkeznek felnƅtt,regisztráltmunkanélküliekszámára
általános iskolai végzettséggel, és ezáltal a 
munkahelyielhelyezkedésükisnehezebb
anyagimegfosztottság(depriváltság)

adománygyƾjtés a szegény rétegek részére
(karácsonyicipƅsdobozakció)

jövƅképéscélokhiányaaromalakosságkörében

közösségépítés
a
lakókörnyezetében

nemmegfelelƅnyilvántartás


hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetƾ
gyermekek
nyilvántartásának
pontosítása,
különöstekintettelaHHHͲsgyermekekre

lakosság

nyári felügyeletek hiánya, szabadidƅbe csellengƅ nyári napközis tábor általános iskoláskorú
gyerekek,rendszertelenétkeztetés
gyermekekrészére
szabadidƅbencsellengƅ,céltalangyermekek
GYESͲen levƅ nƅk
beszƾkülése,izoláció

nƅk

roma

hetiszintƾszabadidƅsfoglalkozások

kapcsolatrendszerének babamamaklub


GYESͲenlévƅanyanehézanyagihelyzete

babaͲmamabörze

mozgásszegény életmód, társas kapcsolatok heti szintƾ
beszƾkülése
foglalkozások

egészséget

megƅrzƅ

társas

idƅs emberek informatikai jártassága alacsony, informatikaiképzésazidƅskorosztályrészére
ezáltalnehezebbenjutnakinformációhoz

idƅsek

megélhetƅségi problémák, társas kapcsolatok közösségépítƅTeadélutánsorozat
hiánya,magányosodás,elszigetelƅdés

idƅsek egészségi állapota folyamatosan romlik, egészségmegƅrzƅ,bƾnmegelƅzésitájékoztatás
nagy számban érintettek a bƾntények

áldozataiként

fogyatékkal
élƅk

mozgáskorlátozottakjogszabálykövetésekevésbé
ismert számukra, nem tudnak ügyet intézni, mozgáskorlátozottak és hozzátartozóik számára
szolgáltatásokhoz
való
hozzáférés fogadóóra
mozgáskorlátozottságukból adódóan nehezebb 
számukra
társaskapcsolatokhiánya,mentálisproblémák

klubdélutánazellátottfogyatékosokrészére

önerƅbƅl, fogyatékosságukból adódóan nem szabadidƅs programok ellátott fogyatékosok
jutnakelszabadidƅsprogramokra
részére

Forrás:HelyiEsélyegyenlƅségiProgram,2013
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Az esélyegyenlƅség javítása érdekében az önkormányzat támogatást nyert “A Kisbéri kistérség
gyermekeinek és fiataljainak esélyegyenlƅségéért” címƾ projektre, melyet 804.980.000,Ͳ FtͲos
összköltséggel,ebbƅl499.982.110,ͲFt–ostámogatással,2009Ͳ2010közöttvalósítottmeg.

1.9 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA
1.9.1

A település gazdasági súlya, szerepköre

Gazdasági szerepkörét tekintve a megyei program a várost mikrotérségi központként definiálja.
Kisbér Magyarország belsƅ periférikus területei közé sorolható, KomáromͲEsztergom megye
egyetlen hátrányos helyzetƾ térsége. Bár a város gazdasági mutatói kedvezƅbbek a járási
településektöbbségénél,azországosátlagalattmaradmajdmindenterületen.Atérségrejellemzƅ,
hogy a környezƅ nagyvárosokhoz képest alacsony a tƅkevonzó képesség, de a kisbéri külföldi
tulajdonúipariterületrefolyamatosabetelepülés.
A városban a regisztrált vállalkozások száma 793 darab, a mƾködƅ vállalkozások száma 342 darab
2012.éviadatokszerint.Amƾködƅvállalkozások1000lakosravetítettszámaamegyeesetében58,
míg Kisbér értéke némileg magasabb, 61. A város e tekintetben jobb helyzetben van a megye
egészéhez képest. A vállalkozások abszolút és lakosság arányos száma nem mutatja kielégítƅen a
városrelatívgazdaságierejét,ezértfontosmegvizsgálniésösszehasonlítaniamƾködƅvállalkozások
szerkezetétalkalmazottilétszámaszerintis.

1.9–1.táblázat:Mƾködƅvállalkozásoklétszámkategóriánként,2012
Mƾködƅvállalkozásokszáma–alkalmazottilétszámalapján
Területiegység

1Ͳ9fƅ

10Ͳ49fƅ

50Ͳ249fƅ

249ͲXfƅ

mikro

kis

közép

nagy

Kisbér

323

14

4

1

KomáromͲEsztergommegye

17241

763

135

38

1,8%

3%

2,6%

Kisbérrészesedéseamegyei 1,9%
szummából(%)

Forrás:KSHTͲStar,2013

KomáromͲEsztergom megyében és Kisbéren 2012Ͳben 1Ͳ9 fƅt foglalkoztató vállalkozások száma a
legmagasabb, ezt követi a 10Ͳ49 fƅs vállalkozások. Kisbéren 4 db 50Ͳ249 fƅt foglalkoztató vállalat
mƾködött 2013Ͳban. A megye 38 db 249 fƅnél több embert foglalkoztató vállalata között az egyik
kisbéri cég (Ushin Europe Ltd). Kisbér a megyei 50Ͳ249 fƅt foglalkoztató vállalatok számából
részesedik a legnagyobb mértékben. A város relatív helyzetét tükrözi mindezek mellett a mƾködƅ
vállalkozásokágazatokszerintimegoszlása,melylehetƅvétesziadominánságazatokbeazonosítását
ésösszehasonlításátamegyeijellemzƅkkel.
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1.9–2.táblázat:Amƾködƅvállalkozásokszámaanemzetgazdaságiágakban,2012

Gazdaságiág

Kisbér
db

KomáromͲEsztergom
megye
db

mezƅgazdaság,erdƅgazdálkodás,halászat

18

616

bányászat, kƅfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz,
gƅzellátás,légkondicionálás,vízellátás
42

1838

építƅipar

38

2048

kereskedelem,gépjármƾjavítás

87

3743

szállítás,raktározás

15

868

szálláshelyͲszolgáltatás,vendéglátás

27

926

információ,kommunikáció

5

623
Forrás:KSHTͲStar,2013

KomáromͲEsztergom megyében és Kisbéren is a legtöbb vállalkozás a kereskedelem,
gépjármƾjavításnemzetgazdaságiágbantevékenykedik,többmintnégyszerannyivállalkozás,mint
a mezƅgazdaságban. Az iparban és az építƅiparban is meghatározó számú vállalkozás mƾködik. A
legkevesebb vállalkozás a szállítás, raktározás és információ, kommunikáció ágakban végzi
tevékenységét.
A város gazdasági erejének változására következtethetünk az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott
érték alakulásából. A település esetében ez az érték 2006Ͳtól folyamatosan növekedett, de messze
elmaradt a KomáromͲEsztergom megyei járásközpont településeinek átlagos értékétƅl. 2009Ͳes
országosszintƾvisszaesésKisbérenisérzékelhetƅvolt.Aválságéveiutánenyhénnövekvƅ/stagnáló
idƅszakvoltjellemzƅ.Akisbérijárásegylakosrajutóbruttóhozzáadottértéke2007ótaavárosiátlag
alattvan.
1.9–1.ábra:Egylakosrajutóbruttóhozzáadottérték(1000Ft)
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Forrás:TEIRITSmodul
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A település fĘbb gazdasági ágazatai, jellemzĘi

A 90Ͳes éveket megelƅzƅ idƅszakban Kisbér a térség közepes méretƾ ipari foglalkoztatójának
számított. A Gamma mƾveknek volt gyáregysége a városban, ahol mƾszeralkatrészeket, különféle
öntvényeket állítottak elƅ. A gyár foglalkoztatotti létszáma idƅnként elérte az 500 fƅt is. Nagy
foglalkoztatónak számított az Alfa Ipari szövetkezet, de mƾködött a településen téglagyár, és
hengermalom is, mely utóbbi a megye második legnagyobb ilyen üzemének számított. Fontos
megemlíteniajólmƾködƅTermelƅszövetkezetet,amitöbbmint4ezerhektárongazdálkodott,ésegy
mƾanyagüzemistartozotthozzá.
Kisbér tehát fel tudta szívni a helyi és vonzáskörzetéhez tartozó munkavállalókat. A helyben
foglalkoztatottakontúljelentƅsvoltazoknakaszámais,akikakörnyezƅiparivárosokbandolgoztak.
A rendszerváltást követƅen a helyi gyáregységek szinte kivétel nélkül tönkrementek, vagy
leépítették ƅket, a helyi termelƅszövetkezet is megszƾnt. A környezƅ nagyvárosok ingázásra
lehetƅséget adó nagy iparvállalatai is többségben megszƾntek, így Kisbéren és környékén erƅsen
beszƾkültek a munkavállalási lehetƅségek. A rendszerváltás utáni mƾködƅ tƅke befektetések
eredményeképp új külföldi tulajdonban levƅ üzemek létesültek a településen és a környezƅ
városokban(Tatabánya,Gyƅr),melyekkiemelkedƅszerepetjátszanakakisbériekfoglalkoztatásában
is.
Mezƅgazdaság
Kisbéréskörnyékeadottságaiéshagyományaialapjánalapvetƅenrurálistérségnekszámít.A90Ͳes
évek elején jelentƅsen leépülƅ iparszerƾ növénytermeléssel és állattenyésztéssel foglalkozó
vállalkozások mára kezdenek magukra találni, melyet bizonyít az is, hogy a mezƅgazdaságban
regisztráltvállalkozásokarányanƅttazutóbbi5évben(16,6%Ͳról22,4%Ͳra2008és2013között).A
mezƅgazdasági ágban tevékenykedƅ vállalkozások nagy része gabonatermesztéssel foglalkozik. A
térségre a szƅlƅͲbortermelés is jellemzƅ, Kisbéren ez kevésbé meghatározó mezƅgazdasági ág. A
környékenlévƅnagykiterjedésƾerdƅkreépülƅerdƅgazdálkodásisszámottevƅ.Ezekavállalkozások
jelenlegnemképeseknagylétszámúfoglalkoztatásra,demindenképentérségipotenciáltjelentenek.
A városban heti egy nap van helyi piac. A piacot nem helyi vállalkozó mƾködteti, a területet az
önkormányzattól bérli. A piac kínálata (árusok száma) csökkent az utóbbi években, továbbá a piac
környékénaparkolásnemmegoldott.
Ipar
AziparbanͲésépítƅiparbanregisztráltvállalkozásokarányaenyhéncsökkent2008óta,aránya15,8%
2013Ͳban. Az ipari és építƅipari vállalkozások több mint a fele feldolgozóipari vállalkozás, másik
csaknemfeleépítƅipari.Aközelinagyvárosok,elsƅsorbanGyƅrésSzékesfehérváripariövezeteiben
azelmúltévekbenjelentƅsberuházásoktörténtek,abetelepültcégekhezbeszállítóvállalkozásokként
tudnánakcsatlakozniaKisbérenmegtelepülƅvállalkozások.Jelenlegezalehetƅségkihasználatlanés
fƅlegezeniparilagfejlettterületekelszívóhatásaérvényesül.
Az1990ͲesévekKisbéréletébenisnagyváltozásthoztak,megtörténtazipariüzemekprivatizációja
részegységekre bomlása. A veszteséges üzemeket bezárták, a régiek helyén vagy jogutódjaként,
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valamint a 2000. évben kialakított Batthyány pusztai iparterületen megjelent jelentƅsebb
vállalkozásokakövetkezƅk:
x
x

SEWSAutókábelMagyarországKft,
USHINEuropeKft,

Szolgáltatások
Aszolgáltatásokbanregisztráltvállalkozásokarányaenyhéncsökkent2010óta,2013Ͳban61,8%volt.
A kereskedelem, gépjármƾjavítás ágazatba tartozik a legtöbb regisztrált vállalkozás, bár számuk
2011 óta csökken. Az ingatlanügyekkel foglalkozó vállalatok száma kiemelkedƅ még, ami
összefüggésbenlehetavárosbantalálhatónagyszámúeladatlaningatlannal.Aszakmai,tudományos,
mƾszakiésszálláshelyszolgáltatás,vendéglátásalágazatokbanisjelentƅsszámúvállalkozásmƾködik.



1.9–2.ábra:Aszolgáltatásalágazatokbanregisztráltvállalkozásokszáma
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Forrás:KSHTͲStar,2013

Szolgáltatásoktekintetébenfigyelhetƅmegalegjelentƅsebbeltérésakistérségiátlagésatelepülés
között. A kistérséget meghatározó sok aprófalun, zsáktelepüléseken szinte kizárólag egy kisbolt és
egy kocsma mƾködik. Ennél bƅvebb személyi és gazdasági szolgáltatásokkal szinte kizárólag csak
Kisbéren találkozhatunk. A városban található sokrétƾ szolgáltatást nyújtó kereskedelmi üzletek
magasszáma(ezerlakosrajutószáma:22db2013Ͳban,kétszereseajárásiátlagnak),isannakjele,
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hogyKisbératérségenbelülközpontiszerepettöltbe.Akiskereskedelmiüzletekszámaa2008Ͳ2009.
évikomolyvisszaeséstkövetƅenfolyamatosannövekszik.

1.9–3.ábra:Ezerlakosrajutókiskereskedelmihálózatiegységekszáma(gyógyszertárnélkül)(db)
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Forrás:TEIRITSmodul

Az élelmiszer jellegƾ üzletek és áruházak száma 2000 óta folyamatosan csökken, a 2010. évi
mélypont óta gyenge növekedés figyelhetƅ meg. A ruházati szaküzletek száma is folyamatosan
csökkena2000Ͳesévekelejeóta.Anagyáruházak,úgymintakomáromivagyoroszlányiTescoésa
bevásárlóközpontok(Gyƅr)elszívjákavárosilyenirányúkeresletét.
Turizmus
A KözépͲDunántúli régió több frekventált turisztikai desztinációval rendelkezik, de a Bakonyaljai
Kistérségjelenlegturisztikailagalulértékelt.Alapvetƅenkirándulótérségnekszámít,amiaztjelenti,
hogyazideirányulótartózkodásátlagosannemhaladjamega24órát.
A város országos mértékben is kiemelkedƅ mƾemléki vagyonnal rendelkezik. Kisbéren található a
mƾemléki védelem alatt álló Batthyány kastély és a volt Magyar Királyi Lovarda épületegyüttese.
Jelentƅségüket emeli, hogy a városon, belül koncentráltan helyezkednek, így egységes történelmi
emlékhelyetalkotnak.Avárosban–elƅzƅekentúlisͲszámoshelyivédelemalattállóépületésmás
mƾemlék található. A város és környéke gazdag táji adottságokkal és kultúrtörténeti értékekkel is
rendelkezik.
A város széles programkínálatában különféle lovas programok, néphagyományokat bemutató
eseményektalálhatóak.AtelepüléslegjelentƅsebbeseményeaháromnaponkeresztülzajlóKisbéri
napok. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetƅen megújult a Wass Albert Mƾvelƅdési Központ,
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ami egész évben gazdag programot kínál minden korosztály számára, többek között színházi
elƅadásokat, gyerekprogramokat, klubeseményeket, kiállításokat. A nemrég felújított kiskastély
épületében kapott helyett a helytörténeti gyƾjtemény. Turisztikai attrakciók között fontos
megemlíteni a kisbéri tó partján nemrégiben átadott Mini–Magyarország makett parkot is. A
Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomot évrƅl évre növekvƅ számú zarándokͲ és
turistacsoportoktekintikmeg.
Kisbéren néhány magánszálláshely és egy hotel található, összesen 85 a település
szállásférƅhelyeinek a száma. A Kincsem Hotel szállás kapacitása az elmúlt években szakaszosan
növekedett(jelenleg60fƅ)éslényegébenezadjaavárosvendégeinekésvendégéjszakáinakjelentƅs
hányadát. A járáson belül más településen nem található szálloda, van 2 panzió és néhány kisebb
falusivendéglátásraalkalmasszálláshely,denagyobbcsoportokfogadásacsakKisbérenlehetséges.A
vendégforgalomfolyamatosannövekedett2000óta,avendégéjszakákszámaaszálláshelyeken2013Ͳ
rajelentƅsennövekedett,közelmegduplázódott.Ezzelpárhuzamosanazegyszállásférƅhelyrejutó
vendégéjszakák száma is megduplázódott, mely érték országos viszonylatban is jelentƅs. Az elsƅ
jelentƅsebb növekedés a Mini Magyarország makett elkészítése után figyelhetƅ meg a
vendégéjszakákszámában.A2013Ͳaskiugróértékpedigatestvérvárosokkalvalóközös,többszáz
vendéget fogadó rendezvénynek köszönhetƅ. A német Eslohe, Aranyosgyéres (Románia) és a
szlovák Gútáról érkeztek vendégek a városba. Jelentƅs a zarándokturizmus is a megyében, évente
150zarándokhaladkeresztülKisbéren.
1.9–4.ábra:Egyszállásférƅhelyrejutóvendégéjszakákszámaaszálláshelyeken(db)
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Forrás:TEIRITSmodul

AkülföldivendégéjszakákarányaaszálláshelyekenelmaradazországosésaKomáromͲEsztergom
megyeijárásközpontokátlagától.Jelenlegkülföldilátogatókjellemzƅennemtöltikatelepülésenaz
éjszakát.
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Bakonyalja természeti értékei, a város mƾemlékei és a hozzájuk kapcsolódó lovas hagyományok, a
településentalálhatótöbbhorgásztóésahelyiekvendégszeretetemindarrapredesztináljákKisbért,
hogyazaktívturizmusfejlesztéseáltal,valamintahelyiadottságokatkihasználóegészségturizmuson
keresztülamainálsokkaljelentƅsebbturisztikaicélponttáváljonajövƅben.
A 2007Ͳ2013Ͳas támogatási ciklusban a következƅ turizmusfejlesztési projekteket hajtotta végre a
város:
x
x

Kiskastélyfelújítás:HelytörténetiMúzeum,botanikuskert,
„MiniͲMagyarország”Makettpark,

2014Ͳ2020Ͳastámogatásiciklusbanpediga
x
x
x
x
1.9.3

LovardaII.ésIII.ütem,
Pékházfelújítását,
„MiniͲMagyarország”Makettparkbƅvítését,
Gyalogos,kerékpároséslovastúraͲészarándokútvonalakhozkapcsolódásátterveziaváros.
A gazdasági szervezetek jellemzĘi, fontosabb beruházásai, települést érintĘ
fontosabb elképzelések

Amƾködƅvállalkozások1000lakosravetítettszámaamegyeesetében58,Kisbéren61.Akárcsaka
megyében, a településen is a legtöbb vállalkozás a kereskedelem, gépjármƾjavítás
nemzetgazdasági ágban tevékenykedik, több mint négyszer annyi vállalkozás, mint a
mezƅgazdaságban. Az iparban és az építƅiparban is meghatározó számú vállalkozás mƾködik. A
megyébenésKisbéren2012Ͳben1Ͳ9fƅtfoglalkoztatóvállalkozásokszámaalegmagasabb,eztköveti
a10Ͳ49fƅsvállalkozásokmértéke.AvárosegyetlennagyvállalataajapánérdekeltségƾUshinEurope
Ltd.,amigépjármƾalkatrészeketgyárt,többekközöttaSuzukinak.Akisbériiparterületenegymásik
japán cég, a Sews Autókábel Magyarország Kft. is rendelkezik üzemcsarnokkal. A legjelentƅsebb
foglalkoztatók listáján több más vállalkozás is található, ami a fémfeldolgozáshoz kapcsolódó
szakismeretekreépít.IlyenaFémͲMƾvekKft.,illetveaDratKft.ésaProposKft.Afoglalkoztatottak
2/3Ͳahelyilakosés1/3Ͳuklakóhelyevárosonkívüli.
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1.9Ͳ3.táblázat:Kisbérjelentƅsebbfoglalkoztatói
Foglalkoztató

FoglalkozͲ
tatottak
száma

Tevékenységikör

KisbérVáros
Önkormányzata

Általánosközigazgatás

UshinEuropeLdt.

Közúti jármƾ,
gyártása

FémͲMƾvekKft.

Ebbƅlbejáró

353

63

324

195

alumíniumnyomásosöntészet

152

88

VitaͲSütƅKft.

Sütöde,sütƅipar

109

0

SewsAutókábel
MagyarországKft.

Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel
89
gyártása.

46

DratKft.

Huzalrácsos
termékek,
üzletberendezések
gyártása.
Kínálók, asztalok, állványok, fixͲés gurulós
konténerek,
55
kampósorok
gyártása,
horganyzott,
elektrosztatikus
porszórt,vagynyersfelülettel.Síkrácsokgyártása
1400x2600mmtáblaméretig

32

ProposKft.

Huzaltermékekgyártása

12

jármƾmotor

alkatrészeinek

31

Forrás:IVS,2011ésönkormányzatiadatszolgáltatás

Az önkormányzat gazdasági szervezetek befizetett iparƾzési adóból származó bevételei a 2010Ͳes
mélypontótafolyamatosannövekedtek.Megállapítható,hogyavizsgáltidƅszakbanazötlegnagyobb
adózóbefizetéseiadjákaziparƾzésiadóbevétel50%Ͳát.
1.9Ͳ4.táblázat:Aziparƾzésiadóbevételalakulása2006Ͳ2014között
év

Összesiparƾzésiadóbevétel
eFt

Ötlegnagyobbadózó
bevételeFt

Összbevételiarány(%)

2006

225854

74634

33

2007

275114

141962

51.6

2008

287848

164515

57

2009

276986

144032

51.9

2010

259353

133901

51.6

2011

221818

110846

49.9

2012

254417

148860

58.1

2013

247926

128759

51.9

2014

288098

143308

49.7
Forrás:önkormányzatiadatszolgáltatás

AgazdaságiszervezetekközülazElectroAuto,SeedͲIMEXésaMeschinenringnyerteelalegnagyobb
összegƾ támogatásokat a 2007Ͳ13Ͳas támogatási ciklusban. Az ElectroAuto technológiai fejlesztései
olyan innovatív közlekedésfejlesztési megoldások kidolgozását célozták meg, mint az elektromos
autóvagyelektromosmeghajtású,turisztikaicélúélményjármƾszerelvénykifejlesztése.
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1.9Ͳ5.táblázat:Jelentƅsebbgazdaságicélútámogatások(2007Ͳ2013)
vállalkozásneve/pályázó

támogatási
összeg(Ft)

pályázatcélja/tartalma

ElectroAuto Környezetkímélƅ Jármƾ Napelemmel felszerelt,
Fejlesztƅ,GyártóésForgalmazóKft. meghajtású, turisztikai
szerelvénykifejlesztése

tisztán elektromos 30428261
célú élményjármƾ

SEED Ͳ IMEX Vetƅmag Ͳ és Környezet Ͳ orientált talajmƾvelési, vetési 30000000
Mezƅgazdasági Gépkereskedelmi és technológiátmegvalósítógéprendszerkifejlesztése
SzolgáltatóKft.
ElectroAuto Környezetkímélƅ Jármƾ Az Electroautó Kft. innovatív napelemes, közúti 27103707
Fejlesztƅ, Gyártó és Forgalmazó közlekedésre
alkalmas
elektromos
KorlátoltFelelƅsségƾTársaság
kisteherautójánakfejlesztése
ElectroAuto Környeztkímélƅ jármƾ Új fejlesztésƾ napelemek hasznosításával készített 25591171
Fejlesztƅ,GyártóésForgalmazóKft. elektromos autók fejlesztés és gyártása az
ElectroAutoKftͲnél.
ElectroAuto Környezetkímélƅ Jármƾ Technológiai fejlesztés és eszközbeszerzés az 12069598
Fejlesztƅ,GyártóésForgalmazóKft. ElectroAutoKft.Ͳnél versenyképességének fokozása
érdekében
Maschinenring
SzolgáltatóKft.

Magyarország TechnológiaifejlesztésaMaschinenringKftͲnél

11093370
Forrás:palyazat.gov.hu

A válság miatti tömeges elbocsátások nem voltak jellemzƅek a városban. A komáromi Nokiában
dolgozott sok kisbéri lakos, akik közül többeket elbocsátottak. A városban két autóipari beszállító
vállalat mƾködik, a Sews Autókábel Magyarország Kft. és az Ushin Europe Ldt., amelyek a Suzuki
beszállítói. A városban telephellyel rendelkezƅ vállalatok nem csatlakoztak a KomáromͲEsztergom
megyeiklaszterekhez,deahelyiVállalkozókKlubjaegyjólmƾködƅérdekszövetség.
AvárosnemtagjatérségiTDMͲnek,deaKincsemHotelmiattbekerültaFürdƅvárosokSzövetségébe.
1.9.4

A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezĘk

Elérhetƅség
Avárosközútiszempontbóltérségiszintenfontos közlekedésicsomópont (81Ͳesésa13Ͳas)több
országosmellékúthaladkeresztül,aminekkövetkeztébenátmenƅforgalmaazátlagosnálnagyobb.A
81Ͳes úton elérhetƅ Kisbérrƅl északi irányban Gyƅr, déli irányban Székesfehérvár. ÉszakͲkeleti
iránybana13ͲasútonelérhetƅKomáromésazM1Ͳesautópálya.AzemlítettvárosokközülKomárom
nehezen elérhetƅ. A helyiek tapasztalata szerint a tömegközlekedési kapcsolatok nem jók a
környezƅ városok felé. Általános probléma, hogy a menetrendek nem igazodnak a diákok és
munkavállalók igényeihez. A mƾvelƅdési ház és az oktatási intézmények együttmƾködnek a
programokmegszervezésében,hogyadiákokmégelérjékhazafeléazaznapiutolsóbuszjáratokat.
Avárostátszelƅkétvasútvonalegykorfontosszerephezjuttattaatelepülést,melykorábbanvasúti
csomópontisvolt.Ittkeresztezteegymásta2007ͲbenmegszƾntTatabánya–Pápavasútvonal,illetve
a napi két vonatpárral mƾködƅ KomáromͲSzékesfehérvár vasútvonal, mely biztosítja a
tömegközlekedést.Avasútiközlekedésjelentƅségeazelmúltévekbenjelentƅsencsökkent.
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Munkaerƅképzettsége
Alakosságiskolaivégzettségérejellemzƅ2001Ͳbenés2011Ͳbenis,hogymagasalegfeljebbáltalános
iskolai végzettségƾek aránya. Az érettségi nélküli középfokú végzettséggel rendelkezƅk aránya
ugyanakkorazországosésmegyejárásközponttelepüléseinekátlagátisjelentƅsenmeghaladja.Az
adatok szerinti nagyarányú szakképzett lakossággal kapcsolatban a helyi vállalkozók megjegyezték,
hogyezakedvezƅállapotagyakorlatbannemérzékelhetƅ.Vannakolyanszakterületek,amelyeken
munkaerƅhiányvan.Ilyenpéldáulalakatosvagyhegesztƅ.Afiataltehetségesszakemberekugyanis
elvándorolnak a településrƅl így a vállalkozók helyben többségben 50 év feletti munkavállalókat
találnak.Szívesenalkalmaznánakminéltöbbhelybeliszakembert,deerrenincslehetƅség.Nemcsak
azért, mert nincs megfelelƅ szakirányú végzettséggel rendelkezƅ szakember, hanem azért is, mert
sokszornemalakultkiamegbízhatóság,szorgalomésfelelƅsségtudatafrissenvégzettekkörében.
Az egyetemi és fƅiskolai végzettségƾek aránya jelentƅsen elmarad az országos és a megye
járásközponttelepüléseinekátlagától.Afiatalokfelsƅfokúvégzettségetmásvárosokbanszereznek,
ahonnan csak néhányuk tér vissza Kisbérre, mivel nem talál végzettségének megfelelƅ munkát a
városban.
K+Fésinnovációsláncok
A település az ország centrális innovációs zónáitól közepes távolságra (185 ill. 100 km felett),
Budapestrƅl107kmͲrefekszik.Innovációstevékenységetelsƅsorbanabetelepültkülföldivállalatok
végeznekatelepülésen.

Gazdaságiinfrastruktúra
Városbankét ipari park van, ezek közül a 13Ͳas számú fƅút melletti külföldi tulajdonban van,
közmƾvesített,mƾvelésbƅlkivont.JelenlegaSewsAutókábelMagyarországKft.ésazUͲshinEurope
Kft. gyártócsarnokaiban folyik termelés. Egy kínai lámpagyár fog még az idei évben az ipari parkba
letelepedni.Szabadkapacitássalazújbetelepülƅutánisrendelkeznifognak.
Amásikipariterületrekijelölthelyazönkormányzatitulajdonbanlévƅún.„Pajtaidƾlƅ”.Akb.21ha
nagyságú terület közvetlenül a lakott területek mellett fekszik, a 81Ͳes számú fƅútról a város
érintése nélkül megközelíthetƅ. A terület beépíthetƅsége 50%Ͳos, eladási ára 3,6 millió
forint/hektártól kezdƅdik. A terület a település déli részén még nincs mƾvelésbƅl kivonva, illetve
kialakítva(közmƾvesítve,feltárva),dekésƅbbiekbenalkalmaslehethelyivállalkozókbetelepülésére,
illetve nagy jármƾvek, gépek tárolására. A területet ugyanakkor csak mezƅgazdasági ágazatban
tevékenykedƅvállalatvehetiigénybe,5évignemlehetaterületetátminƅsíteni.
1.9.5

Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)

A város teljes lakásállománya 2013Ͳban 2147db volt, ami 2001Ͳhez képest 21 %Ͳkal, (590 db)
csökkent. A lakások 33%Ͳa 1946 és 1970 között épült, 25%Ͳuk 1971 és 1980 között, tehát a
lakásállománytöbbmint50%Ͳalegalább40Ͳ50éves.Csakalakások7%Ͳaépültazelmúlt10évben.
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1.9–5.ábra:Alakásállománykorszerintimegoszlása,2011

7

11

6
Az1945Ͳbenéskorábbanépítettlakásokszáma(db)
Az1946Ͳ1970közöttépítettlakásokszáma(db)
18

Az1971Ͳ1980közöttépítettlakásokszáma(db)
Az1981Ͳ1990közöttépítettlakásokszáma(db)

33

Az1991Ͳ2000közöttépítettlakásokszáma(db)
A2001Ͳ2011közöttépítettlakásokszáma(db)

25


Forrás:KSH2011Népszámlálás

A lakások komfortfokozat és felszereltség szerinti megoszlása korábban bemutatásra került, az
önkormányzatibérlakásállományjellemzƅitaz1.10.5Ͳbentárgyaljuk.
Avárosbannagyszámúüresenállóingatlantalálható.Ezekfƅkéntcsaládiházak.Kisrezsijƾlakások
bérlésére lenne igény a településen, de családi házvásárlásra nincsen, a családi házak bérbe adása
pedignemjellemzƅ.Azingatlanárakkülönösenazokonabelterületeken–Véncser dƾlƅn,illetveaz
Újszƅlƅn–csökkennek.
Atelepülésenfƅkéntújtársasházaképültek.2009ótanemvoltjelentƅslakásépítésatelepülésen.





1.9–6.táblázat:Megvalósultjelentƅsebbújlakásépítések2005Ͳ2014között
Építéséve

Lakásokszáma

Építéshelyszíne

2005.

3lakásostömb

Diófautca

7lakásostömb

RitterF.utca

2006.

8lakásostömb

RitterF.utca

2009.

5lakásostömb

Köztársaságutca
Forrás:önkormányzatiadatszolgáltatás
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1.10 AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ ÉS
INTÉZMÉNYRENDSZERE

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
Kisbérönkormányzata2014évesköltségvetésénekbevételifƅösszegét1.405.610.000FtͲban,kiadási
fƅösszegét 1.405.610.000 FtͲban állapította meg. A költségvetés bevételi fƅösszegén belül a
költségvetési bevételi fƅösszegét 1.043.628.000 FtͲban ezen belül a mƾködési célú költségvetési
bevételeket 1.041.058.000 FtͲban, a felhalmozási célú pénzfogalmi bevételeket 2.570.000 FtͲban
határozta meg. A költségvetési kiadási fƅösszegén belül a költségvetési kiadások fƅösszegét
1.150.961.000FtͲban,aköltségvetésibevételifƅösszegenbelülafinanszírozásibevételekfƅösszegét
361.982.000 FtͲban, a költségvetési kiadási fƅösszegen belül a finanszírozási kiadások fƅösszegét
254.649.000FtͲban.A2014.éviforráshiányösszegét0FtͲbanállapítottákmeg.Ahelyiönkormányzat
2014.évitartalékát6.016.000FtͲbanhatároztameg.
Az önkormányzat hosszú lejáratra 20.350 ezer Ft értékben rendelkezik hitellel 2013Ͳban. 2012 óta
nincsenfejlesztésicélúkötvényformájábanhitelállományaavárosnak.
1.10–1.táblázat
2012.

2013.

Hosszúlejáratrakapottkölcsönök

27.126e.Ft.

20.350e.Ft.

Tartozásokfejlesztésicélúkötvény

1.261.311e.Ft.

0e.Ft.
Forrás:önkormányzatiadatszolgáltatás

Vagyongazdálkodás
AKisbérVárosÖnkormányzata406dbingatlanttulajdonol.Azönkormányzatiingatlanvagyonkönyv
szerintiértéke4545,1millió,becsültértéke6465,2millióforint.Azönkormányzativagyonnalígyaz
ingatlanvagyonnal való gazdálkodásának legfontosabb szempontjait a 12/2013. (V.16.)
önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) határozza meg, mely az önkormányzat vagyonának
meghatározásáról, kezelésérƅl és hasznosításáról szól. Továbbá definiálja a forgalomképtelen,
korlátozottanforgalomképes,illetveforgalomképesvagyontárgyakat.
Az önkormányzati ingatlanok közel fele (183 ingatlan, 1939,5 millió forint becsült értékben)
forgalomképtelen, további 31 ingatlan (3864 millió forint becsült értékben) korlátozottan
forgalomképes minƅsítésƾ. A fennmaradó 192 forgalomképes ingatlan becsült értéke 661,9 millió
forint.
Azönkormányzatitulajdonúingatlanokösszesen229,9hektárnyiterületenhelyezkednekel,melybƅl
forgalomképes terület 87,7 hektár. Az önkormányzati tulajdonok elhelyezkedését lásd az Épített
környezetcímƾfejezetben.
AvárosGazdaságiProgramjajelenlegkészül.
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1.10–2.táblázat:Önkormányzativagyonmegoszlásaforgalomképességszerint
Ingatlantípus

Ingatlanokszáma
(db)

Földrészletek
területe(ha)

Ingatlankönyv
szerintibruttó
értéke(millióFt)

Ingatlanbecsült
értéke(millióFt)

Forgalomképtelen

183

115,6

1418,5

1939,5

Korlátozottan
forgalomképes

31

26,6

2610

3864

Forgalomképes

192

87,7

516,7

661,9

Összesingatlan

406

229,9

4545,1

6465,2

Forrás:önkormányzatiadatszolgáltatás

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
Kisbéren a városfejlesztéssel összefüggƅ döntések végrehajtása a Polgármesteri Hivatal Gazdasági,
MƾszakiésJogiBizottságfeladata.KisbérVárosönkormányzataakövetkezƅtelepülésfejlesztésicélú
projekteketvalósítottamega2007Ͳ13Ͳastámogatásiciklusban.
1.10–3.táblázat:Önkormányzatáltalmegvalósítottprojekteka2007Ͳ2013Ͳastámogatásiciklusban
pályázatcélja/tartalma

támogatásiösszeg(Ft)

ÉpületenergetikaifejlesztésakisbériPetƅfiSándorÁltalánosIskolában

40378701

KisbérVárosÖnkormányzatánakszervezetfejlesztése

21996400

"Akisbérikistérséggyermekeinekésfiataljainakesélyegyenlƅségéért"

2.fordulóbaléphet

Szervezetfejlesztés az ügyfél elégedettség növelése érdekében a Kisbéri 19997120
Önkormányzatnál
"Akisbérikistérséggyermekeinekésfiataljainakesélyegyenlƅségéért."

519909809

Településképjavításaaközösségiéletszínterein,Kisbéren

45327990

TurisztikaidesztinációlétrehozásaaBakonyaljafelzárkózásáért

367664395

Forrás:palyazat.gov.hu:fejlesztésiinformációkͲtámogatottprojektek

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység
Az elmúlt években az önkormányzat csak néhány gazdaságfejlesztést célzó tevékenységet hajtott
végre,deszámosgazdaságfejlesztésicélúelképzelésmerültfölazutóbbiévekben.
A településen jelenleg nincs jelentƅs igény gazdasági területek kialakítására, de vannak kisebb
betelepülƅk.Kétkijelöltipariterületekközüla13Ͳasútmellettikülfölditulajdonbanvan,ezahelyi
vállalkozókszámáraelérhetetlenamagasingatlanárakmiatt.Újbefektetƅérkezikaközeljövƅbenaz
ipari parkba, egy kínai lámpagyár fog itt letelepedni. Egy 24 haͲos területen a helyi vállalkozások
számáratárolásraalkalmastelepkerülhetkialakítására.
Ahalgazdálkodásfejlesztése,atérségivizekhasznosításaisönkormányzatibeavatkozástigényel.A
halgazdálkodási program menedzseléséhez a helyi vállalkozók bevonása mindenképp szükséges, de
külsƅfüggetlentanácsadószervezetreisszükségvan.Korábbanjellemzƅvoltagyümölcstermelésés
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feldolgozás a térségben, ma kevésbé diverzifikált a mezƅgazdaság. Szükséges lehet ezen
mezƅgazdaságiágösztönözéseatelepülésen.
Agazdaságfejlesztésfeltételeazoktatásfejlesztése.KisbériskolavárosiszerepénekerƅsítéseKisbér
egyik lehetséges kitörési pontja. A lovasképzés fejlesztése indokolt, de emellett a középfokú
egészségügyi szakképzésnek is jelentƅs szerepet kell biztosítani. A város számára végzetes lenne,
amennyibenezekaképzésekmegszƾnnénekKisbéren.
1.10.4 Foglalkoztatáspolitika
Kifejezettenafiatalok,képzettcsoportokfoglakoztatásátésletelepedésétösztönzƅönkormányzati
politika nincs a városban. Ugyanakkor volt arra példa, hogy a város megállapodást kötött oktatási
intézménnyel,hogyvédƅnƅképzéstindítsonazintézmény,avégzettvédƅnƅknekpedigtanulmányaik
befejeztével munkahelyet biztosítottak a városban. Hasonló program indítása a jövƅben is
célravezetƅlehetavárosihiányszakmákesetében.
2014Ͳben az önkormányzat 20Ͳ30 fƅ közfoglalkoztatottnak adott munkát, fƅként aszfaltozást,
árokkotrást végeztek. Állandó jelleggel a város közterületeinek fenntartásában segítenek, de nehéz
tartaniafixlétszámot,mertigennagyafluktuáció.
1.10.5 Lakás és helyiséggazdálkodás
Önkormányzatilakásállományajelenleg48lakásbóláll.Alakásokkörülbelülfeleegyszobás.1/3Ͳaa
lakásoknakösszkomfortos,7dbkomfortnélkülibérlakásavanazönkormányzatnak.
Alakásokirántiigénytnyomtatványonszükségesbenyújtani.ÜresedéseseténaSzociális,Kulturális,
IfjúságiBizottságjavaslatáraaképviselƅͲtestületválasztjakiazújbérlƅt.Akérelembenyújtásakora
jelentkezƅ tájékoztatást kap az általa igényelt lakásbérleti díjáról és megvizsgálják tudjaͲe vállalni
annak költségét. Lakáskiutaláskor a kérelem beérkezésének idƅpontja és a jövedelmi helyzet kerül
figyelembevételére.
A bérleti díj nagyságát a képviselƅͲtestület állapítja meg minden évben. Jelenleg az összkomfortos
lakás havi bérleti díja 525,Ͳ Ft./m2, a komfortosé 360,Ͳ Ft./ m2, a félkomfortosé 105,Ͳ Ft./ m2, a
komfortnélküliépedig71,ͲFt./m2.
Jelenleg nincs szabad önkormányzati bérlakás, a településen nem elegendƅ az önkormányzati
bérlakásokszáma,várólistátvezetnekazigénylƅkrƅl.
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1.10–4.táblázat:Önkormányzatilakásokjellemzƅi
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2
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Forrás:önkormányzatiadatszolgáltatás

1.10.6 Intézményfenntartás
Önkormányzatáltalfenntartottintézményeketakövetkezƅk:
x
x
x
x

GyöngyszemÓvoda
PolgármesteriHivatal
Sportcsarnok
MƾvelƅdésiHáz

KlebelsbergIntézményfenntartóKözpontKisbériTankerületénekiskolái
x
x
x

PetƅfiSándorÁltalánosIskola
BánkiDonátSzakképzƅIskola
TáncsicsMihályGimnáziumésSzakközépiskola

A Petƅfi Sándor Általános Iskolában több mint 40 millió forint érékƾ pályázat keretében
épületenergetikai fejlesztés valósult meg. A Gyöngyszem Óvoda hántai tagóvodájának új épület
építését és a Skrihár József Mƾvelƅdési Ház tetƅfelújítását valamint energetikai korszerƾsítését
terveziaváros.
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A város ragaszkodik a kialakult intézményrendszeréhez, ennek megmaradása, erƅsítése rendkívül
fontosKisbérjövƅjében.
1.10.7 Energiagazdálkodás
Áramszolgáltatás
AtelepülésenazáramszolgáltatástazEͲONÉszakͲdunántúliÁramszolgáltatóZrt.biztosítja.Ahálózat
teljes mértékben kiépült a mintegy 34,5 km hosszú rendszer, a rákötési arány 100%Ͳos. A város
villamosenergia ellátása három irányból, 20 kVͲos szabadvezetéken keresztül történik. Kisbér
villamos teljesítmény igénye 4Ͳ5 MW, ami a meglévƅ transzformátor állomások kapacitásának 30Ͳ
35%Ͳa. A szolgáltatott energia mennyiségében enyhe csökkenést mutatható ki, elsƅsorban a
háztartásokalacsonyabbenergiafogyasztásánakköszönhetƅ.Atelepülésenaközvilágítás100%Ͳosan
kiépített. A közvilágítással kapcsolatban hetente érkeznek bejelentések, hogy mely villanyoszlopok
vagy akár egész utcák maradnak sötétben a közvilágítás meghibásodása miatt. Az átlagon felüli
meghibásodásokmiattavároskezdeményezteaszolgáltatónálameghibásodásokokánakfeltárását.
A közvilágítás a 2000Ͳes évek elején került utoljára fejlesztésre, annak korszerƾsítését pályázati
forrás bevonásával a közeljövƅben tervezi a város. A belvárosban a Római Katolikus
„Nagyboldogasszony” Templom és a Széchenyi utca alsó szakaszán található fémvillanyoszlopok
kiváltását a belvárosi körforgalom építésekor tervezik elvégezni az egyházzal és az EͲONͲnal
együttmƾködve. Tavaly év végén az önkormányzat jelentkezett az EhͲszer megkeresésére, mely
keretében egy japán cég energiatakarékos égƅket kíván tesztelni a városban. A befektetƅk további
jelentkezésétvárják.
Az utóbbi években pályázati forrásból megvalósult önkormányzati beruházásoknál az érintett
intézmények (általános iskola, középiskolák, mƾvelƅdési központ) homlokzati hƅszigetelése valósult
meg, az általános iskolába, a Családsegítƅ Központba, a Szociális Otthonba napelemet, illetve
napkollektort telepítettek. Az intézmények többségében a nyílászárók mƾanyagra történƅ cseréje
megvalósult. Az önkormányzat vagyonkezelésében lévƅ Magyar Királyi Lovarda Mƾemlékegyüttes
felújított és jelenleg használt helységeiben a világító berendezések energiatakarékos égƅkkel
mƾködnek.Ajövƅbenavároscéljaaközvilágításésazáltalánosiskolavilágításkorszerƾsítése.
Gázszolgáltatás
A településen a vezetékes gázszolgáltatást a GDF SUEZ végzi. Kisbér és vonzáskörzetének
földgázellátásaaBábolnaiátadóállomásrólbiztosított,aközépnyomásúgázellátástavároshatárába
telepítettfogadóállomáslátjale.Ahálózatatervezettnekmegfelelƅenteljesmértékbenkiépítésre
került. Az elƅzƅ évek adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy ez a ráta enyhe emelkedést mutat
2005Ͳtƅl.Figyelembevéveazonbanakistérségi(58,1%)ésmegyei(46,4%)átlagotmegállapíthatjuk,
hogy – bár a rákötések számának növekedése kívánatos volna – a város kistérségen belül helyzete
mégígyisigenkedvezƅnektekinthetƅ.
Megújuló energiaforrásokat például a Petƅfi Sándor Általános Iskolában alkalmaznak. Nagyobb
(esetleghálózatratermelƅ)energetikaiberuházásnemvoltatelepülésen.
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1.11 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a helyi önkormányzatok által
ellátandótelepülésüzemeltetésifeladatokatakövetkezƅkszerintdefiniálja:köztemetƅkkialakítása
ésfenntartása,aközvilágításrólvalógondoskodás,kéményseprƅͲipariszolgáltatásbiztosítása,ahelyi
közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és
fenntartása, gépjármƾvek parkolásának biztosítása. Tágabb értelemben a településüzemeltetési
feladatok körébe sorolhatjuk a településen élƅ lakosság, vállalkozások, intézmények
közszolgáltatásokhoz, komfortérzethez kapcsolódó igényeinek kielégítéséhez, illetve az élhetƅ,
fenntartható települési környezet megteremtéséhez és fenntartásához szükséges, az önkormányzat
általnyújtottszolgáltatásokatis(hóͲéssíkosságmentesítésifeladatok,szúnyoggyérítés,köztisztaság,
hulladékelszállítás biztosítása, kutak üzemeltetése, csapadékvízͲcsatornák karbantartása, utcanévͲ
táblákkihelyezése,külterületiingatlanokgyommentesítésestb.).
A város közterületeinek és közutjainak üzemeltetésével a Kisbér Város Önkormányzat
Városigazgatóságmunkacsoportjafoglalkozik.Azutakközülazországosközutakrendbentartásáta
Magyar Közút Nonprofit Zrt. KomáromͲEsztergom Megyei Igazgatóság Kisbéri Üzemmérnöksége
végzi.  Az ivóvíz és szennyvízszolgáltatást az Északdunántúli Vízmƾ Zrt. látja el. A város
áramszolgáltatójaazEͲON,kábeltelevíziótaPickͲUpKft.biztosítja.AzautóbuszközlekedésaKNYKK
KözépnyugatͲmagyarországiKözlekedésiKözpontZrt.Ͳheztartozik.

1.12 TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
Jelen fejezetben azokra a táji és természeti adottságokra fókuszálunk, amelyek hatással lehetnek a
városfejlesztésiirányaira.
1.12.1 Tájhasználat, tájszerkezet
KisbérvárosaBakonyészakkeletirészén,aBakonyaljánfekszik. Aváros területeérinti az IgmándͲ
Kisbéri medence sík fekvésƾ és a SúriͲBakonyalja dombsági vidéket is. A Súri Bakonyalja kistáj a
Bakony hegységhez északról csatlakozó, patakvölgyekkel felszabdalt laza üledéksorozatból épült,
enyhén hullámos hegylábfelszín. A Bakony hegység és a Kisalföld közötti, észak felé csökkenƅ
magasságúátmenetisáv.Magaaváros,abelterület,valamintahatárészakirészeviszonylagsík,és
a Bakonyaljához viszonyítva viszonylag alacsonyan, 160Ͳ180 méter magasságban terül el. A
közigazgatásihatárdélirészeaHánta(Saliháza,Nagybérpuszta)vidéke190Ͳ270métermagasságban
fekszikésafelszínezenarészenjóvalváltozatosabb.Ittvölgyek,domboldalakváltakozásaajellemzƅ.
A természeti adottságok értékelésébƅl egyértelmƾ, hogy Kisbér a tájhasználat, tájkarakter
szempontjábólkétegymástóljellegzetesenelkülöníthetƅrészbƅláll.
A földrajzi adottságok visszatükrözƅdnek Kisbér tájhasználatában is. Az északi sík vidéken a
mélyebb idƅnkénti vízállásos területen gyep, nádas a jellemzƅ, az egyͲkét méterrel magasabb
területekenpedigmezƅgazdaságiszántóföldimƾveléstfolytatnak.Ittjóvalkevesebbazerdƅ,minta
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kisbéri határ déli részén. A vízfolyások menti galérianövényzetben, valamint néhány telepített
erdƅfoltbantalálhatófásnövényzet.Azegykoriszƅlƅterületekmƾvelésétjavarésztfelhagyták.Kisbér
déli határrészén – Hánta környékén – az erdƅ és a szántó mƾvelése a jellemzƅ, az erdƅterület a
korábbanmƾveltterületekfelhagyásávalkismértékbennövekszik.Hántavárosrésztƅlészaknyugatra
a szántóföldek, északkeletre a nagy összefüggƅ erdƅségek a jellemzƅk. Hánta felett déliͲ délkeleti
iránybantöbbtelepüléshatárárakiterjedƅerdƅség,aHomokházi,Nagyházierdƅtalálható.Hántától
keletreaNagybérierdƅhúzódikaVéncserdƾlƅkterületétƅlegészenadéliközigazgatásihatárig.
A Bakonyalja kedvezƅ ökológiai adottságú terület, ahol korábban kifejezetten meghatározó
jelentƅségƾvoltakertészetitermelés,aszƅlƅͲésgyümölcstermelés.Jóltükröziezt,hogyKisbéren,
amelyaNeszmélyiborvidékrészeésaszƅlƅtermƅhelyikataszterében395,1haͲttartanaknyílván,
amelybƅl 268,8 ha elsƅ osztályú, kiemelten jó termƅhely, mindössze  15,5 ha szƅlƅ van. Azaz a
potenciálisan értéket jelentƅ szƅlƅ termƅhelyi kataszterbe tartozó területek még 4,0%Ͳa sincs
betelepítve. Ha összehasonlítjuk a tájhasználat elemeit, akkor megállapítható, hogy a valóságban
Kisbérenmártöbbmintkétszerakkoraahalastavakterülete,mintaszƅlƅterület!
ABatthyánypusztamellettiszƅlƅkataszterbesoroltterületͲakétújiparitelephelymögöttͲjelenleg
szántóföld hasznosítású. A várostól közvetlen délre esƅ Öreg szƅlƅk területén – a szƅlƅkataszterbe
sorolt területek 95%Ͳa szántó Ͳ mindössze 10Ͳ15 parcellán folyik szƅlƅmƾvelés. Hánta feletti Öreg
hegy – egykori szƅlƅhegy Ͳ már bozótos, gyepes terület. A szƅlƅkataszterben lévƅ AlsóͲhegyen is
gyakorlatilagmárcsak2Ͳ3szƅlƅparcellamaradt.Ezenévezredestermelésikultúranyomaileginkább
avárostólnyugatrafekvƅ,aConcóvölgyérelejtƅ,ÚjͲszƅlƅkésVéncserdƾlƅterületénmaradtmega
délebbre esƅ halastavak felett. Itt annak ellenére, hogy a lakófunkció jelenléte megerƅsödött, a
területdélirészénmégnyomokbanfelfedezhetƅaszƅlƅmƾvelés.AConcópatakvölgyekeletrelejtƅ
oldalánaszinténkiválótermƅhelyiadottságúterületenszántóföldimƾvelésvan.
A kertészeti kultúra, a szƅlƅͲ és gyümölcstermesztés élƅ munkaigénye jóval több a mai szántóföldi
mƾvelésnél. Ugyanakkor termesztési értéke, jövedelmezƅsége, tájképi vonzereje is jóval több,
értékesebb. Sajnálatos módon a telepítés és a mƾvelés költségei következtében a szƅlƅͲ és
gyümölcstermelés jelentƅsen visszaesett és a tájhasználat változása az egysíkúbb, jóval kevesebb
hasznot termelƅ, élƅmunkát alig igénylƅ szántóföldi termesztés, illetve spontán erdƅsülés felé
mozdultel.Ezamaiállapot,anéhányhektárnagyságúszƅlƅͲésgyümölcsterületKisbéradottságait
tekintvetragikus.
A Földhivatal Takarnet oldalán megtalálható adatok szerint Kisbér 3260 ha külterületébƅl 1463 ha
szántó,1235haerdƅ,153hagyep,36hagyümölcs,45haszƅlƅ(aHNT2013Ͳasadata15,5ha!)és33
ha halastó. A számok is mutatják a tájhasználat egysíkúvá változását, a termesztési, termƅhelyi
potenciálokkihasználatlanságát.
A SúriͲBakonyalja a Bakonyból a Dunába folyó patakok vízgyƾjtƅ területe. Kisbér területén mind a
dombvidék mind az enyhébb lejtésƾ, alacsonyabb részeken is meghatározó a kisebb patakok,
csatornák, árkok sƾrƾ hálózata. A hántai városrész felett eredƅ Concó gyƾjti össze az észak felé
lefolyó vizeket (SaliháziͲárok, NagybériͲárok, BatthyányͲér, KisbériͲér, KútdƾlƅiͲárok). Nagyobb
kiterjedésƾ állandó természetes állóvizek nem találhatók a város területén. Alapvetƅ jellemzƅje
Kisbérnek és közvetlen környékének a mezƅ és mikroklimatikus szempontból is fontos horgász és
halastavaknagyszáma.
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TöbbmesterségeshalastólétesültanagyvízszállítókapacitásúConcóͲpatakvölgyében.Közvetlenül
Hánta felett van három kisebb (egyenként 2Ͳ3 ha nagyságú), egymással összefüggƅ halastó. A
HántátólkeletreazegykoriSaliházirészen(épületmárnememlékeztetittazegykoriéletre)vanegy
hektárnál alig nagyobb lassan feliszapoló növényzet által lassan benƅtt tó. A várostól nyugatra a
Zöldmalmi tó három részre osztott vízfelülete felett még hét hasonló nagyságú, 8Ͳ10 ha méretƾ
halastóvanaConcóvölgyébenkiépítve.
Avárosbanlévƅ3,6hanagyságúNagytó(KisbériͲtó)is3,6hanagyságú,partjaszépenparkosított.
Mind esztétikai, mind kondicionáló szempontból igen fontos elem a város szerkezetében. A város
északi jellemzƅen sík részén Batthyány puszta mellett van még egy kb.4 ha nagyságú víztározó a
BatthyányͲéren.
A patakok felduzzasztásával létesült víztározók, halastavak pihenési, rekreációs célokat is
szolgálnak. A patakok vízjárása az idƅjárás következtében változó. Általában a téli hóolvadás után
tavasszaljelentkeznekazárvizekésƅsszelkevésbéjellemzƅamagasabbvízállás.Aviszonylaglejtƅs
domborzativiszonyokésanagyrésztvízzárótalajokkövetkeztébenafelszínivizeklefolyásagyors.
1.12.2 Védett, védendĘ táji és természeti értékek, területek
1.12.2.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendĘ területek
Védetttermészetiterületek
Kisbérvárosterületénnemtalálhatókvédetttermészetiterületek.Errevalótekintetteligenfontos
egyéb eszközök alkalmazásával a természet és táj értékes elemeinekͲvízfolyások esƅvizek,
patakvölgyek,természetközeliösszefüggƅerdƅk,hagyományostájrészletek,stb.megƅrzése.
Tájképvédelmiszempontbólkiemeltenkezelendƅterületek
E bakonyaljai tájnak jelentƅs értéke a tájhonos tölgyfajokból álló összefüggƅ hatalmas erdƅség. A
Kisbér (Hánta) határából induló Nagybéri erdƅ Rédén, Ácsteszéren keresztül kapcsolódik az Északi
(Öreg) – Bakony egybefüggƅ erdeivel. Táji és tájképvédelmi szempontból egyaránt kiemelt feladat
ezen összefüggƅ erdƅség megƅrzése, további felszabdalásának megakadályozása. Az erdƅségek
mellett a Kisbérre és környékére jellemzƅ halastavakkal kiépített patakvölgyek természetközeli
állapotának és a vízpartok beépítetlenségének megtartása. Néhány tó már több mint 150Ͳ200 éve
készült, így környezete, élƅvilága csaknem teljes mértékben természetközelinek nevezhetƅ. A
városbanlévƅun.NagyvagyKisbéritókörnyezeteparkosított,ámaHántafelettiTórendszerazmár
kifejezetten természetes jellegƾ. Az Országos Területrendezési Terv készítƅi is hasonlóan
gondolkodnak,mertországosjelentƅségƾtájképvédelmiterületnekjelöltékKisbércsaknemteljes
déli határrészét. Az országos jelentƅségƾ tájképvédelmi terület így magában foglalja a Kisbértƅl
nyugatraesƅ,egészenHántamelléfelnyúlójelenlegszántómƾvelésƾdombhátat,aConcó(FeketeͲ
víz) medreit az ÚjͲszƅlƅk alatti halastóig, valamint a kisbéri (hántai) erdƅségeket kivéve Hánta
belterületétésazegykorikatonairaktárterületét,aholabozótajellemzƅ.
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folyosóként,valamintazabeerdƅsült területaConcóͲérésaBatthyányͲérösszefolyásaközelében,
amelymárazI.katonaitérképeniserdƅkéntszerepelt.
1.12.3 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése
A külterületi majorok, ipari üzemek, telephelyek tájbaillesztése, környezetük fásítása szintén a
közeljövƅ feladatai közé tartozik, lévén hogy az intenzíven mƾvelt, monokultúrás mezƅgazdasági
területeken kivágták a kisebb erdƅfoltokat, erdƅsávokat, fasorokat és felszántották a mélyebb
fekvésƾ területeket. Ennek következtében jelentƅs széleróziós károk keletkeznek és rendkívül
visszaszorultazélƅvilágis.Ezegyalapvetƅtájhasználatikonfliktus.
Kisbéradottságaiegysokkalértékesebb,nagyobbszintƾkertészetikultúramƾvelésérealkalmasak.A
csaknem 400 ha szƅlƅ termƅhelyi kataszterbe sorolt terület jelzi, hogy a város dombsági része
kiválóan alkalmas szƅlƅͲ és gyümölcstermesztésre. A tájhasználat értékeléseken azonban
egyértelmƾen kiderült, hogy töredék, mindössze 15,5 ha szƅlƅ van a területen. A termƅhelyi és
termelésiadottságokkihasználásaígymesszeelmaradakívánatostól.
A településen a szükségesnél jóval több kereskedelmiͲgazdasági terület került kijelölésre. Ez a
viszonylag kevés fejlesztƅ következtében egy szétszórt, nagymértékben vegyes és infrastruktúrával
csakgazdaságtalanulelláthatótérszerkezetetalakíthatki.
Azújtelephelyektájbaillesztésérekövetkezetesenfigyelmetkellfordítani.AzOMVbenzinkútajó
példák közé tartozik, a BatthyányͲpusztai út melletti iparterületen épület két új telephely
körbefásításatájbaillesztéseszükséges.
Avoltszƅlƅhegyi(zártkertiterületek)spontánátalakulása,felhagyásafunkcionálisanésesztétikailag
isrendkívülkellemetleneredményhezvezet.Avegyesterülehasználat,azegymástólateljesenelütƅ
funkciójú, megjelenésƾ, magasságú épületek megjelenése, felhagyott mƾveletlen területek a
gazdátlanságérzetétsugallják(ÚjͲszƅlƅ,Véncserdƾlƅ).

1.13 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
Kisbér városa nem rendelkezik jelentƅs közhasznú zöldterületekkel, de a zöldfelületekkel való
ellátottsága,akörnyezƅtájerdƅsültsége,használata,illetveakertesjellegƾbeépítéskövetkeztében
kifejezetten kedvezƅ. Zöldfelületi rendszer esetében beszélhetünk egy külsƅ, illetve egy szƾkebben
értelmezettbelsƅ–városi–zöldfelületirendszerrƅl.
A külsƅ zöldfelületi rendszer magában foglalja a város határában, illetve környezetében levƅ
erdƅségeket,mƾveltszántóésgyepterületeket,valamintazegykoriszƅlƅhegyekmaradékát.Akülsƅ
rendszer meghatározó elemei az erdƅségek, növényzetben gazdag patakvölgyek Kisbér déli
határrészén jellemzƅek. A várossal egybeépült Ászár kiválását kövezƅen Kisbér északi határrésze
jelentƅsen csökkent és ezen területen két kisebb erdƅfolt mellett elsƅsorban a monokultúrás
szántóföldi mƾvelés folyik. Tartósan növényzettel fedett zöldfelület a batthyányͲpusztai két
erdƅfoltottekintveezenahatárrészennincs.
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A belsƅ zöldfelületi rendszer döntƅen a Batthyány kastély és a királyi lovarda körüli egykori
angolpark maradványaiból, a befolyó patakmedrek, tavak melletti növényzettel borított
területekbƅl, a temetƅk (régi zsidó temetƅ, vasút melletti, illetve Téglagyári út menti temetƅ)
területeibƅlazutakmellettifasorokból,zöldsávokból,valamintadöntƅenkertesbeépítésfolyamána
lakóházak kertjeibƅl áll. A Király Lovardánál lévƅ 80%Ͳban beton díszburkolattal ellátott tér még
jóindulattal sem sorolható a zöldfelület elemei közé. Jól látható, hogy az utóbbi évben épült
létesítményekkel keletkeztek hatalmas mesterséges burkolatú felületek. Kisbérre mindaddig a
nagykiterjedésƾkerttel,zölddelkörbevettépítményekvoltakjellemzƅek.
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
1.13.1.1 Szerkezeti, kondícionáló szempontból lényeges, a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek
AbelsƅzöldfelületirendszertaKisbériͲérenlétesítettbelsƅ,úgynevezettNagyͲtó,valamintatóhoz
kapcsolódóan a Batthyány kastély köré létesített egykori angolpark (angolkert) maradványa
határozta meg. Az elmúlt évszázadokban történt beépítések, családi házak, tömbházak,
mezƅgazdasági telephelyek, stb. ellenére az egykori fƅúri angolpark nagyobb része még
helyreállítható és a kisbéri zöldfelületi rendszer legmarkánsabb eleme. Az elƅkészített
parkrekonstrukció folytatása Kisbér történeti, turisztikai, esztétikai értékeinek növelése
szempontjából is kiemelkedƅ jelentƅségƾ. Az angolkert mellett a lakóházak kertje a zöldfelületi
rendszer második legfontosabb eleme szerkezeti és kondicionáló szempontból is. Kisbér
belterületénekmég90%Ͳbantelkeslakóházakállnakviszonylagjelentƅsnagyságúkertekkel,amelyek
részben vagy idƅszakosan növényzettel fedettek. Törekedni kell ezen belsƅ kertek megtartására, a
tömbbelsƅk beépítésének megakadályozására, és legalább 40%Ͳban fás növényzettel való
beültetésére. A harmadik szerkezetileg is alapvetƅen meghatározó elem a NagyͲtó partjainak
környezetében kialakított zöldfelületi elemek (pl. MiniͲMagyarország makettpark), és a befolyó ér
melletti területek zöldfelületi rendezése. A tó déli elbozótosodott részének visszaállítása és a
patakvölgy közpark jellegƾ kialakítása déli irányban jelenthet fejlesztési lehetƅséget. A zöldfelületi
rendszertovábbielemeiatemetƅk(bármindakétvárosiköztemetƅ,mindarégizsidóͲtemetƅfás
növényzetbenkifejezettenszegény),valamintavárosészakirészénlévƅgyepesfutballpályafasorral
körbeültetve. Különleges elem a nyugati városrészben lévƅ halastavak környéke. A vízfelületeket
nemigen számíthatjuk zöldfelületnek, de tekintettel arra, hogy biológiailag kifejezetten aktívnak
minƅsítjük,ezértahalastavakatermészetespartinövényzettelnádasͲfoltokkalaKisbérzöldfelületi
rendszerénekértékeselemei.
A délebbi fekvésƾ halastavak és a város között található a tájhasználat értékelésénél hangsúlyosan
említett ÚjͲszƅlƅ és Véncserdƾlƅ területe. Korábban ezek a területek szƅlƅhegyként, zártkertként
szolgáltákakisbérieket.Aszƅlƅmƾvelésazelmúltnegyvenévbenerƅsenvisszaszorultésaprésházak
fokozatosanhétvégi,illetvelakófunkcióraátépültek.Aviszonylagnagyméretƾtelkekmegmaradtak,
és/vagy szántóföldi mƾvelést folytatnak a még megmaradt néhány szƅlƅͲ és gyümölcsparcella
mellett, vagy felhagyva lassan bozótosodnak a telkek. A Véncserdülƅ nyugati része még viszonylag
rendezhetƅ, mƾvelhetƅ. Ez a városrész, ha esztétikailag nem is, de kondicionáló szempontból
mindenképp értéke Kisbérnek. A korábbi években felmerült, hogy ezen a felhagyott mƾvelésƾ,
tavakhozközeliterületensportésszabadidƅközparkotlétesítenek.
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1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése
Afelsoroltkülsƅésbelsƅzöldfelületirendszerkondicionálószempontbólkedvezƅnekminƅsíthetƅ.
A zöldfelületek állapota (pl. Angolkert), az útmenti, utcai fasorok hiánya fƅleg a városközpontban,
azonban nem minƅsíthetƅ kedvezƅnek. A mintegy 9 ha nagyságú közhasznú zöldterület területi
fejlesztése is indokolt, részben az összefüggƅ hálózati, összefüggƅ zöldfelületi rendszer kialakítása
céljából,részbenavárosképjavításaszempontjából.
1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái
A belsƅ zöldfelületi rendszer hiányossága, hogy az egyes elemek között zöldfelületi kapcsolat
hiányos a rendszer ezért inkább szigetszerƾnek nevezhetƅ mintsem funkcionálisan összefüggƅ
hálózatnak. Gondot okoz, például az utcák mellett kívánatos fasorok hiánya, különösen a
városközponti jellegƾ területrészein. A temetƅ fás növényzetének bƅvítése, körbefásítása is
megoldatlan. Az ÚjͲszƅlƅk és a Véncserdülƅ spontán megindult funkció váltása is várhatóan a
zöldfelületijellegƾnagyobbterületekfelaprózódásávalésbeépítéséveljármajd.
A külterületi részeken Hánta és Saliháza környékén az utóbbi 30 évben eltƾnt a bozót, erdƅ van a
helyén.A hántaiÖreghegyenmintegy 50présházpincéjefeltehetƅlega20.századközepéntƾntel
véglegesen.Nagybérpusztaépületeimégállnakazerdƅben,ahagyományosépületeknemokoznak
gondotatájban.Ahonvédségiegykoriépületektelephelyétbenƅtteabozót.Célszerƾlenneaterület
ésazépítményekhasznosítása,ésazerdƅszakszerƾvisszaállítása.ÖregͲszƅlƅkterületénmintegy26Ͳ
30présház,hétvégiháztalálható.

1.14 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata
Az épített környezet vizsgálatát a 2011. évi IVS részletesen tartalmazza, a 8/2011 (III.29.)
képviselƅtestületi rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat az épített környezet alakításának
kereteit rögzíti. A kérdéskörök többsége (pl. telekstruktúra, építmények vizsgálata stb.) elsƅsorban
településrendezési kérdés, így az ITS szempontjából nem releváns kérdésköröket nem kerülnek
bemutatásra.
1.14.1.1 Településszerkezet, beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek a
fejlesztés szempontjából
Az ITS funkcióját tekintve kiegészítésre szorul a fejlesztési területek számbavétele, értékelése. A
fejlesztési területek bemutatása egy 2014Ͳben készült vizsgálat alapján történik, a Kisbérrel
egybeépültbelterületƾÁszárralegyütt.
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1.14–1.á
ábra:Kisbér,ÁszárésHántafejlesztésiterületei
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1.14–1.táblázat:Kisbér,ÁszárésHántafejlesztésiterületeinekösszefoglalótáblázata
1.TERVEZETTVEGYESTERÜLETEK(FEJLESZTÉSREKIJELÖLT)
Övezet

Fejlesztési
terület nagysága
(ha)

Betelepülésbecsültmértéke

Sor

ha

%

1.

Településközponti

1,3

0

2.

Településközponti

1,7

3.

Településközponti

ÖSSZESEN

Kínálat

Megjegyzés

0

1,3

Kórházkörnyéke

0

0

1,7

Buszpályaudvarkörnyezete

0,7

0

0

0,7

szƅlƅhegy

4,8

0

0

4,8




2.TERVEZETTLAKÓTERÜLETEK(FEJLESZTÉSREKIJELÖLT)
Sor

Övezet

Fejlesztésiterület
nagysága(ha)

Betelepülésbecsültmértéke
ha

%

4.

Falusias

4

0

5.

Falusias

5,65

6.

Falusias

7.

Falusias

8.

Kínálat

Megjegyzés

0

4

Tömbbelsƅfeltárás

0

0

5,65

Tömbbelsƅfeltárás

5,5

0

0

5,5

Ͳ

2,6

0

0

2,6

tervezettgazdaságiterületmellett

Falusias

0,75

0

0

0,75

szƅlƅhegy,tömbbelsƅfeltárás

9.

Falusias

1,35

0

0

1,35

szƅlƅhegy,tömbbelsƅfeltárás

10.

Falusias

1

0

0

1

Barnamezƅs terület, volt gabona
feldolgozóatómellett

11.

Falusias

3,4

0

0

3,4

Tömbbelsƅfeltárás

12.

Falusias

7,1

0

0

7,1

Ͳ

13.

Falusias

6,1

0

0

6,1

szƅlƅhegy,tömbbelsƅfeltárás

14.

Falusias

7

0

0

7

Ͳ

15.

Falusias

1,7

0

0

1,7

Tömbbelsƅfeltárás

16.

Falusias

4,5

0

0

4,5

Tömbbelsƅfeltárás

17.

Falusias

3,3

0

0

3,3

Tömbbelsƅfeltárás

18.

Falusias

4

0

0

4

Tömbbelsƅfeltárás

19.

Falusias

14,6

0

0

14,6

szƅlƅhegy,tömbbelsƅfeltárás

20.

Falusias

8

0

0

8

HántaͲtömbbelsƅfeltárás

21.

Falusias

5

0

0

5

Hántazöldmezƅskijelölés

85,5

0

0

85,5

Ͳ

ÖSSZESEN


3.TERVEZETTGAZDASÁGITERÜLETEK(FEJLESZTÉSREKIJELÖLT)
Sor

Övezet

Fejlesztésiterület
nagysága(ha)

Betelepülésbecsültmértéke
ha

%

22.

KereskedelmiͲszolg.

5

3,3

23.

KereskedelmiͲszolg.

20

24.

KereskedelmiͲszolg.

25.

Kínálat

Megjegyzés

66

1,7

ÁszáriWildautóalkatrészgyár

0

0

20

Ászári elkerülƅ
kijelölés

4,5

0

0

4,5



KereskedelmiͲszolg.

22

1,6

8

20,4

Kisbér, kethelyi út menti
fejlesztés

26.

KereskedelmiͲszolg

1

0

0

1

élelmiszerüzemmellett

27.

KereskedelmiͲszolg

4,3

0,7

16

3,6

Ászár,újbádogüzem

28.

KereskedelmiͲszolg

2

0

0

2

beépítetlensportpálya
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3.TERVEZETTGAZDASÁGITERÜLETEK(FEJLESZTÉSREKIJELÖLT)
Sor

Övezet

KER.ͲSZOLG.
ÖSSZESEN

TER.

Fejlesztésiterület
nagysága(ha)

Betelepülésbecsültmértéke
ha

%

58,8

5.6

Kínálat

Megjegyzés

9,5

53,2



29.

Ipari

50

0

0

50

Ipari Park lenne az elkerülƅ út
mentén

30.

Ipari

12

0

0

12

Apátipuszta,elbontottterület

31.

Ipari

36

3

8,3

33

Fƅút mentén 3 ingatlan épült
be

32.

Ipari

30

5

16

25



33.

Ipari

56

0

0

56

Tartalékterületek,szabályozási
tervetkellkészíteni

34.

Ipari

19

0

0

19



35.

Ipari

5

0

0

5



36.

Ipari

1,5

0

0

1,5

Batthyánypuszta
szántó

37.

Ipari

1,5

0

0

1,5

Ökológiaifolyosórésze

211

8

3,8

203

Ͳ

Kínálat

Megjegyzés
Ͳ

IPARIÖSSZESEN

melletti


4.BETELEPÍTETTGAZDASÁGITERÜLETEK
Sor

Övezet

Terület nagysága
(ha)

Betelepülésbecsültmértéke
ha

%

38.

KereskedelmiͲszolg.

1

1

100

0

1

1

100

0

4

4

100

0

Ͳ

4

4

100

0



Kínálat

Megjegyzés

3,4



KER.ͲSZOLG.
ÖSSZESEN
39.

TER.

Ipari

IPARIÖSSZESEN




5.TERVEZETTREKREÁCIÓSTERÜLETEK(FEJLESZTÉSREKIJELÖLT)
Sor

Övezet

Fejlesztésiterület
nagysága(ha)

Betelepülésbecsültmértéke
ha

%

40.

Kül.sp.,szab.

3,4

0

0

41.

Hétvégi
házas
üdülƅterület

15

1,6

10

13,4

Északi halastóhoz kapcsolódó
fejlesztés eltúlzott, a meglévƅ
épületek ökológiai folyosón
találhatók

42.

Üdülƅházas
üdülƅterület

14

0

0

14

Hánta déli részén a tavak
mellettifejlesztéseltúlzott

43.

Kül.Lovassportcélú
ter.

3,2

0

0

3,2

HántaPongráczfélefejl.volt
tsz.területen,2helyivédett
épület

35,6

1,6

5

33

ÖSSZESEN



Forrás:KisbérésÁszártelepülésszerkezetiterve(2011),GoogleEarthlégifotó(2011)

Kisbér és Ászár településrendezési terveiben összesen 400 hektár fejlesztési terület volt kijelölve a
2014Ͳben hatályos településrendezési tervekben. Ebbƅl mindössze 1 hektár barnamezƅs területen
jelöltek ki falusias lakóterületet. A rendelkezésre álló kínálat 2014Ͳben 385 hektár volt, tehát
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mindössze 15 hektár hasznosult (egy része Ászár területén). További jelentƅsebb betelepülés az
akkorivizsgálatótanemtörtént,ígyjóllátszik,hogyakínálatsokszorosanmeghaladjaakeresletet.A
két rendezési tervben 270 hektár kijelölt gazdasági terület található, ebbƅl mindössze 7 hektár
használt. A térkép jól mutatja, hogy a fejlesztésre kijelölt területek nagysága a két településen
messzemeghaladjaajelenleghasználtterületekét.
Atömbbelsƅkbentörténtterületkijelölés(elsƅsorbanlakóterületicélra)esetébennincskülönösebb
jelentƅségeatúlkínálatnak,ámatelepüléspereméntalálható,mƾvelésalattállóterületekgazdasági
területté történƅ nagyarányú átminƅsítése már településüzemeltetési, településképi kockázatokat
rejt. A pályázati forrásból történƅ gazdasági területfejlesztések során erre a kockázatra érdemes
tekintettellenni.
Újragondolandóahétvégiházasüdülƅterületkijelölése.Ahétvégiházépítéseirántiigénymamár
minimális, ma inkább a hagyományos falusi karakterƾ, komfortosíthatóͲkorszerƾsíthetƅ
„parasztházakra” van igény. Hétvégi házak sokasága áll üresen országszerte vagy lakóépületként
használt,legálisanvagyillegálisan.Aválságótaakorábbimérsékeltigénymagaskomfortfokozatú,
jelentƅs többletszolgáltatásokat is nyújtani képes üdülƅparkokra (kiemelkedƅen vonzó tájképi
környezetben)jelenlegszinténnincsnapirenden.
Az ITS szempontjából fontos összefoglalni a külterületi területhasználatot is. Kisbér a hegység és a
síkság találkozásánál a Kisalföld illetve a Móri árok kapujában fekszik. A település szerkezetét a
Kisbérnél találkozó utak és földrajzi adottságok (vízfolyások, domborzat) együttesen alakították. A
város jelenlegi szerkezete alapjaiban a Batthyányak által megépített rendszeren alapszik. A
Batthyányuradalom,akastély,azangolkert,alovardamellettkorszerƾmezƅgazdaságitelephelyetés
ipari üzemeket, mint téglagyárat, hengermalmot, majolika üzemet, posztógyárat, vaj és sajtgyárat,
sörgyárat,stb.létesített.Afejlƅdéstgyorsítottaésavárosszerkezetétegyértelmƾenmeghatározta
az1862ͲbenkiépültKomáromͲSzékesfehérvár,illetveaz1902ͲbenátadottBánhidaͲPápavasútvonal.
Avárosazelsƅvilágháborútkövetƅengyorsanfejlƅdött,ésatelepülésiterületelérteavasútvonalát.
A mai város szerkezetét is elsƅsorban a közlekedési nyomvonalak alakítják. A tájhasználati részben
elemeztük, hogy a síksági területrészen számos mezƅgazdasági major mƾködött. Az ipari
létesítmények közül is több, a belterülettƅl távolabb alakult ki (pl. téglagyár). Ma a külterületen
részben a régi majorokban, korábbi telephelyeken jelentek meg új funkciók, illetve a település
szabályozási terve tartalmaz 290 ha nagyságú fejlesztési területet. Ebbƅl 187 ha a kereskedelmiͲ
gazdasági terület. Ez a kínálat elsƅsorban az északi és keleti sík ugyanakkor jó minƅségƾ
termƅterületeken ad lehetƅséget fejlesztésre, különbözƅ telephelyek létesítésére. A túlságosan bƅ
kínálategyeneskövetkezménye,hogyakövetkezetesfejlesztéshelyettszétszórtanfunkcionálisan,
zavarón jelenhetnek meg az új fejlesztések. A Téglagyár a régi helyén megújult. A történeti
BatthyányͲpuszta felé vezetƅ út mellett kijelölt iparterületen már két jelentƅs beruházás is
megvalósult. Keletre az Ete szomszédságába esƅ úgynevezett PulaiͲpuszta egykori épületeit
elbontották, de fejlesztési területként ez az egykori major is szerepel a rendezési tervben. Déli,
délkeletiiránybanistöbbrégi,részbenújfunkciójútelephelytalálhatóaVérteskethelyͲCsászárfelé
vezetƅ út mentén. Fémhulladék, építƅanyag, lovarda, mezƅgazdasági telephely, volt szemétlerakó
egyarántmegtalálhatómintegyjelezveaztavegyeshasználatot,amelymajellemzƅKisbérközvetlen
környezetében.Azegyiklegjelentƅsebbváltozásalakóterületekmegjelenésevolta20.századbana
vasúton túli területeken. Az ÚjͲszƅlƅk egy része már a II. világháború elƅtt, a többi része pedig azt
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követƅen alakult át szƅlƅhegybƅl lakóterültté. Ma már a Véncserdƾlƅ városhoz közelebbi részén is
teljesenvegyes(pince,présház,hétvégiház,családilakóház,társasház,különbözƅmƾhelyépületek)a
beépítés és a hasznosítás. Ezen területek belterülethez történƅ csatlakozása tovább oldotta Kisbér
jellegzetes szerkezetét, ráadásul a több száz méter hosszú telkek hasznosítása a funkcióváltást
követƅenmegoldatlan,éshasznosítási,szerkezetiproblémátjelent.
1.14.1.2 Funkcióvizsgálat
A funkcióvizsgálat korábban részletesen bemutatásra kerültek a korábbi tervek megalapozó
munkarészében.Ittcsakannyitcélszerƾkiemelni,hogyakereskedelmi,szolgáltatóésfƅintézményi
funkciókzömeafƅutcákmenténhelyezkedikel.Ennekmegfelelƅeneterületekatelepülésközpont
vegyesterületbekerültekbesorolásra(Köztársaságutca,Széchenyiutca,Városháztéréstérsége)
Intézményekesetén2013.január1Ͳjétƅljelentƅsváltozástörténtaközigazgatásban:kialakítottákaz
ún.járásirendszert,melysorántöbbönkormányzatifeladatállamivávált.Ennekmegfelelƅenajárási
központokban így Kisbéren kialakították a járási hivatalt (Kisbéri Járási Hivatalban a következƅ
szakigazgatásiszervekmƾködnek:munkaügy,gyámügy,okmányiroda,hatóságiiroda).
További változás, hogy a város korábbi fennhatósága alá tartozó iskolák (Bánki Donát Szakképzƅ
Iskola,PetƅfiSándorÁltalánosIskola,TáncsicsMihályGimnáziumésSzakképzƅIskola)aKlebersberg
IntézményfenntartóKözpontüzemletetésealákerült.Azoktatásakorábbifejezetekbenrészletesen
bemutatásrakerült.
1.14.1.3 Alulhasznosított barnamezĘs területek, konfliktussal terhelt területek
TelepülésképiszempontbólkonfliktussalterheltterületelsƅsorbanazÚjszƅlƅutcábanésVéncser
dƾlƅben van, ahol egyre több az elhagyatott présház, pince, hétvégi ház, az épületek állaga
folyamatosan romlik. Az elhagyatott épületekbe illegálisan költöznek be, a terület szlömösödése
továbbfolytatódik.
Az alábbi ábra a településen található önkormányzati tulajdonokat mutatja be. Az ábrán
megkülönböztetésre került a forgalomképes, a korlátozottan forgalomképes és a forgalomképtelen
önkormányzativagyon.
Alulhasznosított terület a Bakonysárkány felé vezetƅ fƅút mentén található egykori katonai bázis
elhagyatottterületetekinthetƅ.
A beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek, a funkció és kapacitás vizsgálat, a beépítési
jellemzƅkstb.vizsgálata,aktualizálásatelepülésrendezésikérdés,akorábbitelepülésrendezésitervek
részletesen foglalkoztak a témakörökkel, nem kötƅdik az integrált fejlesztési stratégiához. Ebbƅl
következƅenittnemkerülnekbemutatásra.
1.14.2 Önkormányzati tulajdon kataszter
Az önkormányzati tulajdonok forgalomképességének ismerete fontos a fejlesztések szempontjából.
Azalábbiábraazönkormányzativagyonelhelyezkedésétazalábbiábramutatjabe.
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1.14.3 Az épített környezet értékei
Atelepülésszerkezet,atörténetitelepülésmagkialakulásátakorábbiIVSrészletesenbemutatta,jelen
anyagbannemismételjükmeg.
Kisbér területén nemzeti emlékhely, világörökségi és világörökségͲvárományos terület nem került
kijelölésre.
A településrendezési terv 2011Ͳes átfogó módosítása részletesen foglalkozott a település
örökségével, így a régészeti területekkel és az építészeti örökséggel az örökségvédelmi
hatástanulmány keretei között. A tanulmány részletesen bemutatta a településen 10 mƾemléket,
melybƅlkiemelendƅaMagyarKirályiLovardaépületegyüttese,melyfontosalapjaalovasturizmussal
összefüggƅfejlesztéseknek.
A településen a helyi építési szabályzat 45 helyi védelemre érdemes épületet sorolt fel az
örökségvédelmi hatástanulmány alapján. A védendƅ épületek funkciója – a város szerepébƅl
adódóan – változatos: lakóházak mellett intézmények, egyházi funkciójú épületek, gazdasági
épületek is a listára kerültek. A település helyi értékvédelmi rendeletét még nem alkották meg,
ugyanakkorfontoslenneahelyiépítészetiörökségminélhosszabbtávúfennmaradásaérdekében.
Azörökségvédelmihatástanulmányszinténrészletesenfoglalkozottarégészetiterületekkel.Aváros
közigazgatásiterületén9lelƅhelyetazonosítottakbearégészek.

1.15 KÖZLEKEDÉS
1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok
A járás és város hozzávetƅlegesen félúton helyezkedik el a nagyobb városokkal, központokkal
(Székesfehérvár(M7,8.sz.fƅút),Gyƅr,Tatabánya,Pápa,Komárom(M1))összekötƅközúthálózaton.
Evárosokszemélygépkocsivalkb.25Ͳ60percalattelérhetƅkajárásközpontból.AnagyͲéskistérségi
közútiközlekedésikapcsolatokata13.és81.számúfƅút,valamintaKisbérͲTatabánya(8135j.ök.
út) és PápaͲKisbér (8218. j. ök. út) országos mellékutak képezik. Ezen közutak csomópontjában
helyezkedik el Kisbér. A 81. sz. fƅúton Gyƅr felé az M1Ͳes gyorsforgalmi út (TENͲT hálózat része),
Székesfehérvárfeléazegyesszakaszaibanfolyamatosangyorsforgalmiúttáátépülƅ8.sz.fƅúthoz,és
a TENͲT hálózat részeként mƾködƅ M7 gyorsforgalmi úthoz lehet kapcsolódni. A legnagyobb
forgalmat a SzékesfehérvárͲGyƅr közötti 81. sz. fƅút bonyolítja le, melynek átmenƅ forgalma
(fƅkéntakamionok)Kisbérbelterületétterheli.Enneknagysága2013Ͳbanabelterületenmeghaladta
anapi8700jármƾvet,melynektöbb,mint10%Ͳatehergépkocsivolt1.Azországosterületfejlesztésiés
területrendezési tervek számolnak a Kisbér és Ászár elkerülƅ szakasz megépítésével. A 1222/2011
KormányhatározatbanazelkerülƅútaIV.programciklusbanszerepel.

1

 Az országos közutak 2013. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma, Magyar Közút, 2014. október,
(http://internet.kozut.hu/Documents/orszagos_kozutak_2013_evre_vonatkozo_keresztmetszeti_forgalma.pdf)
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1.15–4.ábr
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Az északk felé vezetƅ
ƅ 13. sz. fƅút szerepe össszetett: rajtta keresztül közelíthetƅ meg a transszeurópai
közleked
dési hálózat részét képezƅ M1 gyoorsforgalmi út (Bécs, Budapest), vaalamint a komáromi
határátléépésipontSSzlovákiafelé
é.Bárforgal maa81sz. fƅúthozviszzonyítvafelee/harmadakkora(81.
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számú csomópontnál 3089 jármƾ/nap), de nagytérségi szerepe jelentƅsen fel fog értékelƅdni az új
DunahídmegépítésévelaszlovákiaiészakͲdéliközlekedésifolyosóhoztörténƅcsatlakozással(Nyitra,
Trencsén). A 13. sz. és az 1. sz. fƅutak közötti elkerülƅ út már elkészült. A másodrendƾ fƅút
szerepének növekedésével a fejlesztési tervek is számolnak, az út burkolatának 11,5 tonna
teherbírásúratörténƅmegerƅsítéséttervezik.A1222/2011Korm.határozatértelmébena13.sz.fƅút
fejlesztésetöbbütembenvalósulmegaIV.programciklusvégéig.
Akétmásikregionálisjelentƅségƾkapcsolat,aKisbérͲTatabányaközötti8135sz.,valamint8218sz.
országosmellékútforgalmajelentƅseneltérƅegymástól.Ajelentƅsebbforgalomazutóbbinzajlika
városbelterületén.Ugyanakkoranapi4148jármƾcsakkb.4%Ͳatehergépkocsi.Mivelazútforgalma
a GyƅrͲMosonͲSopron megye, 82. sz. fƅút felé erƅteljesen csökken, ezért feltételezhetƅ, hogy a
belterületi magas forgalom a város járási szerepébƅl adódik, és nem a tranzitforgalomból. A két
mellékút hálózati szerepébƅl adódóan új fƅúti kapcsolatként szerepel az országos területrendezési
tervben. Jelenleg mindkét mellékút egyes rész szakaszai rendkívül rossz burkolatállapottal és
kedvezƅtlenmenetkényelmitulajdonsággalrendelkeznek.
Azelérhetƅségalapjánmegállapítható,hogyazM1Ͳescsomópontjáhozajárásnagyrészébƅlkb.fél
óra, vagy annál kevesebb idƅ alatt el lehet jutni. Budapest a járás településeinek felébƅl 1Ͳ1,5 óra
alatt elérhetƅ, a járás távolabbi, délͲnyugati részérƅl már ennél kicsivel több idƅ kell a fƅvárosba.
Tatabánya a járás északͲkeleti részén fekvƅ településekrƅl bƅ fél óra alatt, a járás nyugati
településeirƅl bƅ háromnegyed óra alatt érhetƅ el. Viszonylag könnyen megközelíthetƅ a
régióközpont, Székesfehérvár is a térségben áthaladó 81. sz. fƅútnak köszönhetƅen: a járás
legnagyobbrészérƅl30Ͳ60percszükséges,ajáráskeletirészénfekvƅtelepülésekrƅlvalamiveltöbb,
mintegyóraszükséges.
BárKisbéravasúthálózatottekintvevasútvonalakcsomópontjábanfekszik,ugyanakkorakétvasúti
mellékvonalközüla13.számúPápaͲTatabányavasútvonalonaszemélyszállításszünetel,az5.számú
SzékesfehérvárͲKomárom közötti vasútvonalon csak napi két pár személyvonat közlekedik. Míg az
elƅbbi vasútvonalnak nincs hálózati szerepe, addig az utóbbinak ez jelentƅs lehet, mert két
nemzetközi vasúti fƅvonalhoz kapcsolódik: Székesfehérvár felé a 30Ͳas számú BudapestͲ
SzékesfehérvárͲNagykanizsa (V. páneurópai közlekedési folyosó), Komárom felé (ahol vasúti híd
üzemel Szlovákia felé), a BudapestͲHegyeshalomͲRajka vasútvonalhoz (IV. páneurópai közlekedési
folyosó).
Itt érdemes megjegyezni, hogy a közelben húzódó Duna a VII. páneurópai közlekedési folyosót
alkotja,Révkomárombanjelentƅskikötƅhelyezkedikel.
1.15.2 Közúti közlekedés, parkolás
Kisbér közigazgatási területét a korábbi fejezetben bemutatott 13. sz. és 81. sz. fƅutak, valamint a
Pápafelévezetƅ8218.sz.,aTatabányafelévezetƅ8135.sz.,ésaBakonysárkányfelévezetƅ8207sz.
országosmellékútérinti.Hántavárosrészt82116sz.mellékútkapcsoljabeaközlekedésihálózatba.
A település majd minden utcája szilárd útburkolattal rendelkezik. Jelentƅsebb útburkolat hibák a
Deák Ferenc utcában és a Perczel Mór utcában találhatók. Az elƅbbi utca felújítására engedélyes
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tervvel rendelkezik az önkormányzat. A Perczel Mór utca felújítását nehezíti, hogy az utca nem
mindenszakaszavanönkormányzatitulajdonban(MÁVtulajdon).
A város legforgalmasabb csomópontjai közül a központban lévƅ 81. sz. fƅút és 8218. sz. országos
mellékút tekinthetƅ jelentƅs problémának. A város évek óta tervezi a csomópont körforgalommá
történƅátépítésétabalesetveszélycsökkentéseérdekében.
A közlekedési utak mƾszaki állapota változó, de általában járhatók, a külterületi kiszolgáló utak
viszontnehezenjárhatók.Avárosban jelentƅs akamionforgalom(korábbifejezetben bemutatásra
kerültek a forgalomszámlálási adatok), melynek hatására nagy a település zajͲ és porterhelése,
valamint jelentƅsen romlik az utak és az épületek állaga is. A problémára megoldást fog jelenteni
egyrészta13Ͳasszámúfƅútmegerƅsítésemásrésztakisbérielkerülƅútmegépítése.
Aparkolásjellemzƅentelkenbelülmegoldott,a81.sz.fƅútszélesebbszakaszán,valamintaPápafelé
vezetƅ út mentén kiépített parkolók találhatók. A város legjelentƅsebb parkolója a Magyar Királyi
Lovarda mƾemlék együttese melletti 125 állásos parkoló. A tervek szerint a város központjában
kialakítandó körforgalomnál a meglévƅ parkoló felújítását tervezi az önkormányzat. Parkolási
problémapéldáulavárosipiacnáljelentkezik,melyetajelenlegitervekszerintátkívánnakhelyezni
ajövƅben.Avárosbanelszórtanjelentkezƅproblémahogyközterületen,lakóházakelƅttkamionok,
autóbuszok parkolnak. Ezeknek a jármƾveknek a lakott területen kívül történƅ elhelyezése nem
megoldott.
1.15.3 Közösségi közlekedés
A közösségi buszközlekedés csak a nagytérségi kapcsolatok irányában megfelelƅ (Székesfehérvár
felé 13 buszpár, Gyƅr, Tatabánya 20Ͳ23 buszpár), Komárom felé viszont már csak tíz buszpár
közlekedikhétköznapokon.ÁtszállásilehetƅségreafelújításraszorulóKisbériautóbuszͲpályaudvaron
van lehetƅség. A különbözƅ Közösségi Közlekedési szolgáltatók ugyanakkor nem minden esetben
biztosítják az összhangot, mely a követési idƅ egyenetlenségét okozza, valamint olykor
reménytelenné teszi az átszállást. A járás különbözƅ pontján sem kiegyenlített a közösségi
közlekedési elérhetƅség. Míg Kisbér minden járási településrƅl és környezƅ nagyobb városból
könnyenelérhetƅ,addigafƅbbirányokbólkiesƅtelepülésekenahelyzetnagyságrendekkelrosszabb.
A kistelepülések alacsonyabb utasforgalmi igénye miatt ez elfogadható lenne, amennyiben az
átszállási lehetƅségek jól mƾködnének. De ez a feltétel nem áll fenn, hiszen, aki a járás nyugati
felérƅl,kisbériátszállássalszeretneTatabányárajutni,sonnanvissza,annakesetenkéntóráskisbéri
kényszerpihenƅrekellszámítania.
A kisbéri autóbuszͲpályaudvar elavult: nincs fedett peron, a váró fƾtetlen, elhasznált, erƅsen
megrongáltállapotbanvan.A mosdócsakabüfé nyitvatartása alattüzemel.Afelújítása2015Ͳben
tervbenvan.
Iskolabusz jelenleg Hánta településrészrƅl, Etérƅl és Vérteskethelyrƅl érkezik. A kisebbségi
önkormányzat kezdeményezte már több ízben a város zártkerti részén élƅ gyermekek iskolába
szállítását, azonban annak anyagi fedezetét sem a szülƅk, sem a kisebbségi önkormányzat, sem a
városnemtudtavállalni.
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Az autóbuszos közösségi közlekedésen még a vasúti közlekedés sem segít, mivel gyakorlatilag
nincs. Az alacsony kihasználtság miatt a KomáromͲSzékesfehérvár vasútvonalon napi két pár
szerelvényt indítanak több megálló kihagyásával (pl. Ászári és CsépͲTárkány vasúti megálló nem
üzemel),deazméganapiigényekhezsemigazodik(pl.Komáromból9:36Ͳkorés16:36Ͳkorindula
vonat).Eztavasútvonalatelkerülƅ,mentesítƅvonalkéntisszoktákhasználni(pl.anyárimenetrend
szerintiGyƅrͲSiófokgyorsvonat).Avasútvonalregionáliselhelyezkedésébƅladódóanjelentƅsszerepe
lehetaszállításban,deszemélyszállításbanbetöltöttszerepevárhatóantovábbrasemleszrelevánsa
párhuzamosságok miatt, valamint hogy a vasúti megállók viszonylag messze helyezkednek el a
településközpontoktól.
A keletͲnyugati irányú TatabányaͲPápa vasútvonalon egyáltalán nincs sem személyszállítás, sem
teherszállítás2007.március3Ͳaóta.Azegykorkiszolgálttelepüléshálózatot,avasútvonalvezetését,
valamint a mƾködƅ vasúthálózathoz való csatlakozását tekintve továbbra sem várható jelentƅs
szerepe a közlekedési hálózatban. Ugyanakkor célszerƾ lenne megvizsgálni a nyomvonal új
hasznosításilehetƅségeit(pl.turisztikaihasznosítás,kerékpárút)tanulmánytervkereteiközött.
1.15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A városban (és ezen belül a térségben) egyedül a 81. sz. fƅút mentén van kiépített kerékpárút
(ÁszáronaGyƅrfelévezetƅútig),atöbbiesetbencsakameglévƅközutakvehetƅkerreigénybe.A
meglévƅ kerékpárút az 1990Ͳes években épült, rossz állapotú, ezért a Kisbéri Önkormányzat a
felújításáttervezi.Afƅutakésbizonyosmellékutakigenforgalmasak,ésaburkolatminƅségemiatt
veszélyes a kerékpározás. A Kerékpárút Nyilvántartó csak kerékpáros célforgalom esetén javasolja
igénybevenniezeketazutakat.
A hatályos KomáromͲEsztergom megyei területrendezési tervben Kisbért térségi jelentƅségƾ
kerékpárutakérintik:a81.sz.fƅúton,a13.sz.fƅúton,Bakonyszombathelyfeléa8218.sz.országos
mellékúton került kijelölésre kerékpárút. Javasolt, hogy a nagy átmenƅ forgalom miatt ezekben az
irányokbankerékpárutakkerüljenekkiépítésrenagytávlatban.










74


KisbérVárosIntegráltTelepülésffejlesztésiStrratégiája

M
Megalapozóvizsgálat

1.15
5–6.ábra:U
Utakjárhatósságakerékpá
árral


Forráss:kenyi.hu

osforgalom
Gyalogo
A megléévƅ járdák tö
öbb helyütt felújításra sszorulnak, a
a burkolat a legtöbb eseetben töredezett. Az
Önkormányzat jeleenleg végzi a járdaháálózat és úthálózat felmérését,
f
avítására,
melyek ja
helyreho
ozatalára ko
oncepciótervvet fog kiddolgozni ez év végéig. Önkormánnyzati és vá
állalkozói
összefoggássalatavalyiévbenaSSzéchenyiutccavárosközp
pontirészéne
ektérkövezéésevalósultm
meg.
Tervben van a Batth
hyányͲkastélly és a Maggyar Királyi Lovarda
L
mƾe
emlékegyüttees közötti közterület
ületmellettsszámosmƾem
mlékivagyh
helyivédelem
malattállóé
épületáll.
(1071hrrsz.)felújítássa.Aközterü
Aközterrületrendbettételénekelssƅütemét20015tavaszán
nkezdimega
azÖnkormánnyzatajárda
aburkolat
egyrészéénektérköveezésével.

1.16 KÖZMĥVESÍTÉS
1.16.1 V
VíziközmĦv
vek
Kisbér teerületén az Északdunánttúli Vízmƾ Zrrt. szolgáltattja az ivóvize
et. Kisbér a TTatabányaͲO
Oroszlány
regionális ivóvízrend
dszerhez tarrtozik. A renndszer mƾkö
ödését nagyyrészt kiválóó minƅségƾ karsztvíz
hálózatbabekapcsoltlakáásokarányaszinteteljesskörƾnekteekinthetƅKissbéren.A
biztosítjaa.Azivóvízh
járásban
n fƅként a beelterülettƅl különálló puusztákon van
n probléma az
a ivóvízmin ƅséggel (pl. Tárkány,
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v
ivvóvízre kötöött lakások aránya
a
is
Ete, Bakkonyszombatthely), ezeken a telepüüléseken a vezetékes
kisebb.
1.16Ͳ1.ábra:Kö
özüzemiivóvvízhálózatba
bekapcso
oltlakásokarránya

1.16Ͳ2.ábra
a:Közüzemi ivóvízhálóza
atba
beka
apcsoltlakássokarányánaakváltozása2001és
2013közöött


Forrás::TeIR

1.16Ͳ3.ábra:Közcsa
atornaͲhálózzatbabekapccsolt
lakáso
okarányaavezetékesivvóvízhálózatbba
bekapcsoltlakásokarányában

Fo
orrás:TeIR

6Ͳ4.ábra:Kö
özcsatornaͲháálózatbabekkapcsolt
1.16
lakássokarányána
akváltozásaa2001és201
13között
aveezetékesivóvvízhálózatbaabekapcsoltlakások
arányábaan

Forrás::TeIR

Fo
orrás:TeIR

AközcsaatornaͲhálózzatbabekapccsoltlakásokkarányaave
ezetékesivó
óvízhálózatbaabekapcsoltlakások
arányáb
ban kiválónaak tekinthettƅ. A 2012Ͳbben történt közel 6%Ͳp
pontos ugráss a talajterh
helési díj
drasztiku
us(10Ͳszeress)megemelé
ésénekköszöönhetƅ.
Kisbér a járás egyik szennyvízͲellvezetƅ aggloomerációján
nak központja, melyhez Á
Ászár, Vérte
eskethely,
pülés tartoziik a 25/20022. (II. 27.) Kormányrend
delet szerint.. Ászáron a rendszer
Bakonyssárkány telep
márkiép
pült,ottisviszonylagma
agasahálózaatrarákötötttlakásokará
ánya(86,4%)),Vértesketh
helyenés
Bakonyssárkányonpedigjelenleggkiépítésal attállarend
dszer.ABakkonysárkányͲͲVérteskethe
elyͲKisbér
közös szzennyvízcsatorna projektt keretében a két közsé
ég szennyvízzét szállító nnyomóvezették kerül
fektetéssre és a megglévƅ kisbéri szennyvízt isztító telep
pet bƅvítik. A
A munkálatook várható befejezési
b
határideeje2015.szeptember30.
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Mint a térképen látható a járásban a szennyvízhálózat kiépítettsége nem tekinthetƅ jónak még
megyei szinten sem. Több településen még elƅkészítés, vagy kivitelezés alatt áll szennyvízelvezetƅ
rendszer. Remélhetƅleg a következƅ években hasonlóan magas adatokat mérhetünk, mint Kisbér,
Ászár,Császár,vagyBakonyszombathelyesetében.
A csapadékvíz elvezetés fƅbb problémái az árkok nem megfelelƅ karbantartásából, szintezési
hiányosságokból és az átereszek nem megfelelƅ mélységre helyezésébƅl adódnak. A legtöbb
problémátaWenckheimB.utcátkeresztezƅKozmaF.utcaiésaFáyA.utcaiátereszekbeszakadása,
eltömƅdöttségeokozza.
Belvízzel veszélyeztetett területek a településen lokálisan találhatók: a Szent János téren és a
PerczelMórutcaegyszakaszántalálhatólakóházak,kertek.Aproblémarendezéséretervkészült,a
várospályázatilehetƅségetkeres.Aproblémamegoldásáraakövetkezƅbeavatkozásokattervezia
város:Bakonysárkányfelölérkezƅcsapadékvízfelfogásazáportározóépítésével,aKisbériͲárok,NagyͲ
tó kotrása, a Fehérvári utcai híd átépítése. A beavatkozásokkal a csapadékvíz lefolyása gyorsabbá
válik,ígyatöbbletvizektöbbénemveszélyeztetnékalakóházakataSzentJánostéren.APerczelMór
utcai ingatlanok védelmében további záportározót kellene építeni. Önkormányzat továbbá tervet
készíttetettaHántaihalastavakkotrására.
TovábbicsapadékvízͲelvezetésiproblémajelentkezikHántatelepülésrészen,ottazerdƅgazdálkodást
felváltó mezƅgazdasági mƾvelés és a földek mellett húzódó árkok beszántása miatt a csapadékvíz
lemossa a termƅtalajt. A hirtelen lezúduló csapadékvizet a vízelvezetƅ árkok nem tudják levezetni,
így az úttesten folyik. A sok hordalék miatt az árkok és átereszek hamar telítƅdnek, mely tovább
fokozza a problémát. A megoldást keresve a Komáromi Vizitársulattal és az érintett gazdákkal
felvettékakapcsolatot.
KisbércsapadékvízͲelvezetésiproblémáinakmegoldásaérdekébenavárosterveketkészíttet.
1.16.2 Energia
Afejezet„Energiagazdálkodás”fejezetenbelülkerültbemutatásra.
1.16.3 Elektronikus hírközlés
AzelektronikushírközlésfejezetétrészletesenbemutattaakorábbiIVSͲhezkészülthelyzetelemzés.A
fejezetet annyiban kell aktualizálni, hogy a digitális telefon szolgáltatójának neve megváltozott
MagyarTelekomra.AkorábbihárommobilszolgáltatókibƅvültaUPCmobillalésaTESCOmobillal.
A távbeszélƅ fƅvonalak száma tovább csökkent Kisbéren, mintegy 14%Ͳkal 2009 és 2011 között:
2009Ͳben 1723 db, 2011Ͳben 1485 db telefonvonal volt bekötve a KSH évkönyvek szerint. A
kábeltelevízióval rendelkezƅ lakások száma ugyanakkor 750Ͳrƅl 845Ͳre emelkedett ebben az
idƅszakban,ígyakábeltelevízióvalrendelkezƅlakásokaránya38,7%Ͳraemelkedett.
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1.17 KÖRNYEZETVÉDELEM
1.17.1 Talaj
Kisbérvárosakétföldrajziterület,asíkságésadombságtalálkozásánálterülelaBakonyelƅterében.
Felszínalkotó kƅzete a lösszel, homokkal keveredƅ agyagmárga. A dombvidék részeken az
agyaglemosódásosbarnaerdƅtalajokajellemzƅek.Többségükalöszösüledékenképzƅdöttkedvezƅ
vízgazdálkodású és termékeny vályog talajok. Az alluviális üledékeken homok talaj változatok is
elƅfordulnak, amelyek gyenge víztartó képességƾ kis termékenységƾ talajok. A talaj szennyezése a
szennyvízcsatorna hálózatba be nem kötött lakásokból, illetve az itt keletkezƅ szennyvizek
helytelen gyƾjtésébƅl, valamint a mezƅgazdasági területek túlzott mértékƾ mƾtrágyázásából
következhet.Tekintettelarra,hogyaKisbérvárosbelterületénacsatornahálózatkiépültarákötések
ösztönzésévelcsökkenthetƅatalajszennyezése.
1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek
Kisbér a Concó (FeketeͲvíz) vízgyƾjtƅjén helyezkedik el. A patak vagyonkezelƅje az ÉszakͲdunántúli
VízügyiIgazgatósága8218.sz.úthídjától.BakonybólészakfeléaDunábafolyóConcóbatöbbkisebbͲ
nagyobbvízfolyásfolyikbe.Avízfolyásonszámosmesterségestavatalakítottakki,melyekakorábbi
fejezetbenrészletesenbemutatásrakerültek.Kisbérenfelszínalattitalajvízapatakvölgyekben(2Ͳ4m
mélységben),illetveazészakiterületeken(4Ͳ6mmélységben)található.Amagasabbdombhátakon,
hegyi jellegƾ területeken a talajvíz nem jellemzƅ. A rétegvizek mennyisége a mélyebb rétegek
gyenge tározó képessége miatt csekély. Kisbér környékének nagy része szennyezƅdésre erƅsen
érzékenyterület.Atalajvíznitráttartalmahelyenkéntmagas.Azivóvízbázisokvédelmeérdekébena
felszíni talajͲ és talajvízszennyezés forrásait fel kell számolni. A 27/2006 (II.7.) korm. rendelet
értelmében Kisbér belterülete nitrátérzékeny területnek tekinthetƅ, továbbá a 27/2004 (XII.25.)
KVvMrendeletafelszínalattivízállapotaszempontjából„érzékeny”területekközésoroljaKisbért.
1.17.3 LevegĘtisztaság és védelme
A levegƅ szennyezettségét a közlekedésbƅl, lakossági és intézményi fƾtésbƅl és a mezƅgazdaságiͲ
ipari termelésbƅl származó szennyezƅ anyagok okozzák. A közlekedésbƅl származó légszennyezés
Kisbér központi területén elsƅsorban a városon áthaladó 81. sz. fƅút forgalma következtében
jelentƅs. A kamionforgalom ezen az útvonalon igen nagymértékƾ, és a város levegƅjét a forgalom
nitrogéndioxiddal és szénmonoxiddal terheli. Az egyetlen érdemi megoldás a levegƅszennyezés
elleni védelme a 81. számú fƅút a várost elkerülƅ szakaszának a kiépítése. A fƾtésbƅl származó
légszennyezés mértékét mutatja az, hogy a fƾtési idényben megemelkednek a légszennyezettségi
mutatóértékek.Avárosgázvezetékhálózatakiépült,azonbanazárakváltozásakövetkeztébenmég
jelentƅsafatüzelés.Alakosság30Ͳ35%Ͳafƾtfával,amelykövetkeztébenjelentƅsalevegƅszéndioxid
tartalma, növekszik a széndioxid mennyisége, valamint a korom és pernye részecskék által a
szilárdanyag terhelés. Kívánatos a gáztüzelés 65Ͳ70%Ͳos arányának növelése a levegƅtisztaság
védelmeérdekében.Avároskörülifƅlegészaki,keletiésnyugatiterületekmonokulturálisszántóföldi
mƾvelése és a mezƅvédƅ erdƅsávok hiánya következében sajátos idƅjárás esetén jelentƅs szálló
porterhelés éri a várost a gyakori szelek következtében. A telephely jellegƾ mezƅgazdaságiͲ, ipari
eredetƾ szennyezés Kisbéren csekély. A város területén jelentƅs ipari légszennyezƅ forrás nem
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található.Ajelenlegmƾködƅszennyezƅforrásokkibocsátásaatechnológiaifejlƅdésésahatósági
munka eredményeként csökken. Az új ipari telephelyek létesítésekor pedig alapfeltétel volt a
szennyezƅanyagkibocsátásminimumánakcsökkentése.
1.17.4 Zaj, és rezgésterhelés
AlegjelentƅsebbzajͲésrezgésterhelésaKisbérterületénaközlekedésbƅl,agépjármƾforgalomból
adódik.Kisbérelhelyezkedésébƅl–hegységéssíkságtalálkozása,utakkeresztezƅdése–következik,
hogyfontosközlekedésicsomópont.A13Ͳasfƅútelkerüliatelepülést,amégnagyobbforgalmú81.
számú fƅút azonban áthalad a város északi területein. A 81. számú fƅközlekedési út mentén és az
útonzajlóforgalombólszármazózajterhelés,azajterhelésihatárértéketmeghaladómértékƾ.Kisbér
város területén mƾködƅ üzemek telephelyeken végzett különbözƅ tevékenységekbƅl származó
zajkibocsátásnemlépiát amegengedett határétkeket.Avasúti forgalomáltalokozottzajterhelés
csakidƅszakosésjóvalkevésbéterhelƅakörnyezetreésazemberre,mintafƅútgépjármƾforgalma.
A gépjármƾforgalom által keltett rezgések károkozását a szükséges helyeken szelvénykorlátozással
lehet átmenetileg megoldani. A zajͲ és porterhelés ellen lehet mƾszaki építményekkel, illetve
növényzettelepítéssel védekezni, de a végleges megoldás a fƅút várost elkerülƅ szakaszának
megépítése.
A földrengések tekintetében ismert, hogy a magyarországi földrengések általában viszonylag nem
pusztító erejƾek, a KárpátͲmedence ugyanis távol fekszik a nagyobb törésvonalaktól. Kisebb
földrengések azonban évente többször elƅfordulnak. Az eddigi rezgések azt mutatják, hogy a
KomáromtólaBalatonészakirészéigterjedƅterületszeizmológiaiszempontbólazországlegaktívabb
területe.Legutóbba2011ͲesOroszlányközpontúföldrengésvoltjólérzékelhetƅKisbéren.
1.17.5 Sugárzás védelem
Sugárterhelésrƅl Kisbér térségében nincs tudomásunk, így az átlagos sugárzás védelmi teendƅkön
kívülmásjavaslatotnemfogalmazunkmeg.
1.17.6 Hulladékkezelés
Kisbér városában a hulladékgyƾjtés és feldolgozást a Vertikál Nonprofit Zrt. végzi. A hulladékot
Polgárdibaépültkorszerƾkommunálishulladéktárolóbaszállítják.AvárostagjaaDunaͲVértesKöze
Regionális Hulladékgazdálkodási rendszernek. E térségi rendszer keretében részletesen kidolgozott
elképzelésekvannakaszelektívhulladékgyƾjtésteljeskörƾmegvalósítására.
1.17.7 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
x

x

A város északi részén közvetlenül a városközpont térségében áthaladó gépjármƾforgalom
(81.számúfƅút)zaj,rezgés,valamintlevegƅterhelésekomolykörnyezetvédelmikonfliktust
jelent.
Afƾtésiidénybenaszéndioxidkibocsátásidƅnkéntmeghaladjaamegengedettértéket,ezért
agázzalvalófƾtésrevalóösztönzésszükséges.
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Aszennyvízbekötéshiányosságakövetkeztébenafelszínivizekésatalajvízszennyezƅdik.Ezt
aszennyezƅforrástabekötésekmegvalósításávalmegkellszüntetni.
Az intenzív mezƅgazdasági monokultúra termelés, a gépesített, nagyüzemi szántóföldi
mƾvelés eltüntette az erdƅsávokat, mélyebb fekvésƾ vizes élƅhelyeket, vízfolyások menti
galéria növényzet egy részét. Az egybefüggƅ, nagy felületƾ fátlan területeken folyamatos
porszennyezés veszélye. Az élƅvilág a talaj, talajvíz minƅségének védelme érdekében a
városba élƅk egészségének megƅrzése céljából mezƅvédƅ erdƅsávokat, erdƅsͲgyepes
területeketmozaikostájhasználatotkellkialakítani.
A vízfolyások mentén természetközeli galéria növényzet kialakulását kell elƅsegíteni úgy,
hogy a meder szakszerƾ gondozása is, a vízszállító képesség megfelelƅ szinten tartása is
megvalósulhasson.

1.18 KATASZTRÓFAVÉDELEM
1.18.1 Építésföldtani korlátok
Az Országos Felszínmozgás Kataszter adatbázisa szerint a település területén nincsenek
alábányászott területek, csúszásͲ, és süllyedésveszélyes területek.2 Ennek ellenére KomáromͲ
Esztergommegyeterületrendezésiterveatelepüléstföldtaniveszélyforrásterületövezetébesorolta,
melynekoka,hogyaterületrendezésitervkészítésekorfelhasznált,1985ͲbenkészültFelszínmozgásͲ
veszélyességi térkép két olyan területet is jelölt Hántától délͲkeletre, ahol felszínmozgással járó
potenciálisanveszélyeztetettterületektalálhatók.
Magyarországon a szeizmológiai aktivitás általában alacsonynak tekinthetƅ, ugyanakkor Kisbér
térségében jellemzƅen nagyobb aktivitás a jellemzƅ országos viszonylatban. A Magyarország
Szeizmotektonikájac.térképszerintatérségbenrégebben,1995Ͳbentörténtalegtöbbrengés.
1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség
A települést nem érinti sem nagyvízi meder, sem rendszeresen belvízjárta terület. Kisbér
belterületén folyik keresztül a FeketeͲvíz, mely a 2012Ͳben készült elƅzetes kockázatbecslés
országjelentéseszerintjelentƅskockázatúkisvízfolyásnaktekinthetƅ,azazfennállaveszélye,hogya
villámárvizek veszélyeztetik az épített környezetet illetve a kulturális örökséget. A patak mentén
védmƾnemépültki.3AvárosahirtelenlezúdulócsapadékvízͲelvezetésproblémájánakmegoldására
terveketkészíttet(LásdaKözmƾvekfejezetet).



2

www.mbfh.hu

3

http://www.kotivizig.hu/doksik/akk/elozetes_kockazatbecsles_orszagjelentes.pdf
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1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezĘk
Sem veszélyes üzem, sem kedvezƅtlen morfológiai adottságból, sem mélységi és magassági
korlátozásnincsenKisbérterületén.Afƅutak(50m)ésavasútmenténkijelöltvédƅterületen(50m)
túlnincsmáskorlátozásatelepülésterületén.

1.19 ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELėHELY
A KomáromͲEsztergom megyei területrendezési terv ásványi nyersanyagͲgazdálkodási területbe
sorolja Kisbér közigazgatási területét. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján elérhetƅ
2015. február 13Ͳai adatbázisa szerint Kisbér területén jelenleg nincsen mƾködƅ bánya terület.
Korábbanagyagotbányásztakatelepüléstƅlészakrafekvƅterületeken.4

1.20 VÁROSI KLÍMA
A városi klíma elsƅsorban a zöldfelületek, vízfelületek nagyságával és minƅségével, valamint a
beépítés intenzitásával függ össze. A városi klímával kapcsolatos megállapításokat a zöldfelület
fejezettartalmazza.



4

www.mbfh.hu
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2 HELYZETELEMZĝ MUNKARÉSZ

Kisbér Székesfehérvár és Gyƅr megyei jogú városok között félúton helyezkedik el a fƅ közlekedési
utak csomópontjában. A városnak központi szerepe van, hiszen 17 település járásközpontja. A
központi szerep nemcsak a közigazgatásban, hanem az oktatásban (középfokú oktatás) és
egészségügyben(kórház)ismegmutatkozik.
Északról a Kisalföld, délrƅl pedig a területre benyúló Bakonyalja alapvetƅen meghatározza a térség
tájhasználatát. A táj mozaikos jellegét a belterülettƅl délre található nagyobb erdƅfoltok,
szántóföldek,kertesmezƅgazdaságiterületek,valamintavízfolyásokonkialakítottállóvizekalkotják.
ItttalálhatóakorábbanönállóközigazgatásiegységetalkotóHántavárosrészis.Eterületéppezért
tájképi értéket is képvisel. Az erdƅterületek és a vízfolyások az ökológiai hálózat részét képezik, de
nemállnaktermészetivédettségalatt.Atavakalapvetƅenmesterségeseredetƾekahalászatbanésa
horgászatbanvanszerepük.Atavakattöbb,mint100évelétesítették,ígyatermészetegyrejobban
birtokbavetteapartiterületeket.KiemelendƅabelterületenlévƅNagyͲtó,melynekpartjarendezett.
EparkosterületkeletirészeadhelyetaMiniͲMagyarországnak.
Kisbér külterülete a Neszmélyi borvidék ászári körzetéhez tartozik. A külterületen nagyobb
kiterjedésƾ szƅlƅkataszteri területek találhatók, ugyanakkor e területek jó részét már nem
szƅlƅterületkéntmƾvelik.Egyrészüketszántóterületkénthasznosítják,másrészük–fƅkéntakertes
mezƅgazdasági területeket – inkább üdülƅterületként, vagy lakóterületként funkcionál. A várostól
északra nagy kiterjedésƾ, összefüggƅ szántóföldek találhatók. A szántóterületek általában
tagolatlanok,többhelyütthiányoznakamezƅvédƅerdƅsávok.
A város településszerkezetével, építészeti karakterével, védett értékeivel a településrendezési
tervekhezésazIVSͲhezkészülthelyzetelemzésrészletesenfoglalkozott.AzIVSszempontjábólfontos
kiemelni, hogy a város már összenƅtt Ászár belterületével, ugyanakkor Kisbér közigazgatási
területéhez tartozó Hánta a belterülettƅl 5Ͳ6 kmͲre délre található. Kisbér történelmi
településmagjának szerkezetét elsƅsorban a Batthyányak XIX. században véghez vitt fejlesztései
határoztákmeg.Avárosszerkezeténektovábbifejlƅdésétafƅközlekedésiutak,valamintaXIX.sz.
végénüzembehelyezettvasútvonalakbefolyásolták.Afƅutakhatásaerƅsebbenérvényesült,hiszen
e közlekedési utak mentén koncentrálódnak a térségi szerepet biztosító szolgáltatások és
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intézmények.AvároskiemelkedƅkulturálisörökségeaBatthyányͲkastély,aMagyarKirályiLovarda,
valamint a Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom. Ezen építészeti értékek elhelyezkedése,
valamint a kastélyhoz tartozó Angolparkhoz és NagyͲtóhoz alapvetƅen meghatározza a
településszerkezetet. Ezt a településmagot veszi körbe egyrészt a kertvárosias és falusias
településrészek,majdehhezészakfelékapcsolódnakarégi(téglagyár)ésazújgazdasági területek
(BatthyányͲpuszta). Az ITS szempontjából kiemelendƅ, hogy a településszerkezeti tervben jelentƅs
nagyságú nagy távlatú gazdasági és lakóterület került kijelölésre, ugyanakkor csak elenyészƅ része
települt be. Ezutóbbiak közül kiemelendƅ a BatthyányͲpusztai ipari terület, ahol a nagyobb
foglalkoztatóüzemektalálhatók.
Az Újszƅlƅ dƾlƅben és a Véncserdƾlƅben hétvégi házas üdülƅterületek kerültek kijelölésre. E
területek településképi szempontból konfliktussal terheltek, mert egyre több az elhagyatott
présház, pince, hétvégi ház, az épületek állaga folyamatosan romlik. Ez a terület a térségben
tapasztalható szociális migráció egyik célterülete is. Konfliktusforrásnak tekinthetjük az egykori
katonaibázisterületétis,hiszenaterületjelenleggazdátlan,kihasználatlan.
MivelKisbértöbbországosmellékútcsomópontjábanfekszikakörnyezƅnagyobbvárosokésazM1
gyorsforgalmi út elérhetƅsége kiváló. A közúti közlekedési csomóponti szerep hátránya, hogy
jelenleg nagy az átmenƅ forgalom a belterületen. Emiatt nagy az érintett területek por és
zajterhelése. Az országos fejlesztésekben ugyanakkor szerepel Ászár és Kisbér közös elkerülƅje. A
várost érintƅ vasútvonalaknak ugyanakkor jelenleg szinte nincs szerepe a közlekedésben. A
KomáromͲSzékesfehérvár vonalon jelenleg napi két pár vonat közlekedik, de a TatabányaͲPápa
vasútvonalon2007.ótanincsvasútiközlekedés.
Avárosbanaligvankiépítettkerékpárút(csaka81.sz.fƅúttalpárhuzamosanalakítottakkiegyet),a
többi esetben csak a meglévƅ közutak vehetƅk erre igénybe, melyek veszélyesek a nagy forgalom
miatt. A település majd minden utcája szilárd útburkolattal rendelkezik, de néhol útburkolat hibák
Deák Ferenc utca, Perczel Mór utca) nehezítik a közlekedést. A meglévƅ járdák is több helyütt
felújításra szorulnak, a burkolat több esetben töredezett. Az Önkormányzati és vállalkozói
összefogássalatavalyiévbenaSzéchenyiutcavárosközpontirészénektérkövezésevalósultmeg,de
tervben van a BatthyányͲkastély és a Magyar Királyi Lovarda mƾemlékegyüttes közötti közterület
(1071hrsz.)felújításais.
A közösségi buszközlekedés csak a nagytérségi kapcsolatok irányában megfelelƅ, bár a helyi
vélemények szerint nem veszi figyelembe a diákok és a dolgozók igényeit. Átszállási lehetƅségre a
felújításra szoruló Kisbéri autóbuszͲpályaudvaron van lehetƅség, ahol nem mindig biztosított a
gördülékenyátszállás.
A közmƾhálózat kiépítettsége megfelelƅnek mondható. Kisbér közcsatorna hálózatra kötött
lakásainakarányaigenmagas(~97%).AKisbériszennyvízelvezetésiagglomerációtagjaVérteskethely
és Bakonysárkány, ahol a közcsatorna kivitelezési munkálatai folyamatban vannak. A szennyvíz
elvezetƅhálózatfejlesztésénekkereténbelülakisbériszennyvíztisztítófejlesztéseismegtörténik.
AtelepülésengondotokozacsapadékvízͲelvezetéselsƅsorbanazárkokkarbantartottságánakhiánya
miatt.ASzentJánostérenésaPerczelMórutcaegyestelkeinélgyakoriakabelvízelöntések.Ennek
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megoldása érdekében a beavatkozásokat tervez a város (záportározók építése, mederkotrások),
melyekkivitelezésérepályázatiforrásokatkeresaváros.
Kisbér lakónépessége hasonlóan az országos és a KomáromͲEsztergom megyei tendenciákhoz
folyamatosancsökkent2001és2013között.Atermészetesfogyás2009ͲbenmeghaladtaaͲ10%Ͳot,
mértékeazótaenyhültapozitívvándorlásiegyenlegmiatt.Avároskorszerkezetérejellemzƅ,hogy
2001és2011közötta14évalattiakarányacsökkenta65évfelettiekjavára,tehátazadatokaváros
öregedését mutatja. Az iskolai végzettséget tekintve a legfeljebb általános iskolai végzettségƾek
aránya csökkent, az érettségivel rendelkezƅk, az érettségi nélküli középfokú végzettséggel
rendelkezƅk aránya nƅtt, az egyetemi, fƅiskolai végzettségƾek aránya pedig jelentƅsen nƅtt, bár az
elmarad a megyei átlagtól. Kisbéren 2011Ͳben a foglalkoztatottak aránya 61,9% volt, mely az
országos és a megye járásközpont településeinek átlagához képest is kedvezƅ értéknek tekinthetƅ,
báramunkanélküliekaránya2001Ͳ2011között3,1%Ͳról3,7%Ͳranƅtt.Afoglalkoztatottaknagyobb
része az ipari, építƅipari szektorban dolgozik. A lakosság közel fele ugyanakkor nem helyben
dolgozik,hanemakörnyezƅtelepülésekreingázik,fƅkéntakörnyezƅnagyvárosokipariüzemeibe.
A településen két tagóvoda és egy általános iskola mƾködik. Az óvodák kihasználtságában
folyamatos csökkenés figyelhetƅ meg, mely a város demográfiai folyamataival hozható
összefüggésbe. Az általános iskolában a tanulók száma szintén csökkenƅ tendenciát mutat: a
tanulók9,9%Ͳaajárásitelepülésekrƅlingázik.Kisbéraközépfokúoktatásterénközpontiszerepƾa
járás és a megye életében egyaránt. A gimnáziumi oktatásban német és angol nyelvi elƅkészítƅ
évfolyamot, katonai és belügyi rendészeti, valamint a helyi hagyományokat felelevenítve lovas
fakultációtisindítanak.AtelepülésenazegészségügyialapellátásaBatthyányKázmérSzakkórházés
Rendelƅintézetben történik. Az intézmény a rehabilitációs tevékenység szempontjából a KözépͲ
Dunántúlirégiófontosegészségügyiintézménye.Ahelyikulturáliséletbenfontosszerepetjátszika
Wass Albert Mƾvelƅdési Központ. Az intézményben található színházterem számos elƅadás,
komolyzenei hangverseny, könnyƾzenei koncert, iskolai és városi program helyszíne. Kisbér nagy
hagyományokkal rendelkezik a sport és szabadidƅs tevékenységek terén, melyet a számos
sportegyesület is igazol. A rehabilitációs jellegƾ lovagoltatás mellett tantervbe beépített
lovagoltatástisterveznek.
Amegye38db249fƅnéltöbbembertfoglalkoztatóvállalataközöttazegyikKisbérenmƾködik(Ushin
Europe Ltd). A munkaerƅ piaci helyzetre jellemzƅ, hogy a fiatal tehetséges szakemberek
elvándorolnakatelepülésrƅl.
Kisbér és környéke adottságai és hagyományai alapján alapvetƅen rurális térségnek számít. A
mezƅgazdaságban regisztrált vállalkozások aránya nƅtt az utóbbi 5 évben. A vállalkozások nagy
része gabonatermesztéssel foglalkozik. A környéken lévƅ nagykiterjedésƾ erdƅkre épülƅ
erdƅgazdálkodás is számottevƅ. Az iparbanͲés építƅiparban regisztrált vállalkozások aránya
ugyanakkor enyhén csökkent 2008 óta. A város egyetlen nagyvállalata a japán érdekeltségƾ Ushin
EuropeLtd,amigépjármƾalkatrészeketgyárt,többekközöttaSuzukinak.Szolgáltatásoktekintetében
figyelhetƅ meg a legjelentƅsebb eltérés a kistérségi átlag és a település között. Kisbéren két ipari
park van, ezek közül az egyik a 13Ͳas számú fƅút mellett helyezkedik el, és nehézséget okoz, hogy
külfölditulajdonbanvan.Amásikipariterületrekijelölthelyazönkormányzatitulajdonbanlévƅún.
„Pajtai dƾlƅ”. A kistérséget meghatározó sok aprófalun, zsáktelepüléseken legfeljebb egy kisbolt és
egy kocsma mƾködik. Ennél jóval bƅvebb személyi és gazdasági szolgáltatásokkal találkozhatunk
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Kisbéren, ahol az 1000 fƅre jutó kiskereskedelmi egységek száma a megyei, de még az országos
átlagotismeghaladja.
A KözépͲDunántúli régió több frekventált turisztikai desztinációval rendelkezik, de a Bakonyaljai
Kistérség turisztikailag alulértékelt. Ugyanakkora város országos szinten is kiemelkedƅ mƾemléki
vagyonnalrendelkezik,atelepülésközpontjánpedigzarándokúthaladkeresztül.
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3 HELYZETÉRTÉKELĝ MUNKARÉSZ

3.1 HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE
3.1.1

A folyamatok értékelése

Kisbér 17 település járásközpontja, mely KomáromͲEsztergom megye legnyugatibb részén
helyezkedikel.Avárosdinamikusanfejlƅdƅvárosok,elsƅsorbanmegyeszékhelyek(Székesfehérvár,
Gyƅr, Tatabánya, Veszprém) közötti markánsan vidékies térben helyezkedik el, mely alapvetƅen
meghatározzajelenlegihelyzetét.
Pozícióját tekintve fontos adottsága, hogy nagytérségi jelentƅségƾ utak csomópontjában
helyezkedik el: a 13. sz. és 81. sz. fƅút mellett jelentƅs szerepe van a közlekedési hálózatban az
Oroszlány és Tatabánya felé vezetƅ országos mellékútnak (8135. sz.), valamint a Pápa felé vezetƅ
mellékútnak (8218. sz. út). Ez utóbbi két közlekedési kapcsolatot a nagy távra készült országos
területrendezési terv is új fƅúti kategóriába sorolta. A KomáromͲSzékesfehérvár kapcsolat
várhatóan felértékelƅdik a jövƅben a hamarosan megépülƅ új komáromi Duna hídnak
köszönhetƅen. Ehhez kapcsolódik, hogy ez a közlekedési kapcsolat Szlovákia és Balaton között
jelentƅsátmenƅforgalmatbonyolítle(szlovákturisták),melybƅlavárosisprofitálhat.
AközlekedésͲföldrajzipozíciótovábbilényegesösszefüggése,hogyajárásakörnyezƅnagyvárosok
egyikjelentƅsmunkaerƅͲpiacitartalékátkínálja,ígyeközpontokjóelérhetƅségeajárásbanélƅk,de
anagyvárosokszámáraisfontos.
Kisbérvasúticsomópontihelyzeteugyanakkormárakiüresedett.AKomáromͲSzékesfehérvárvonal
kétnemzetközivasútvonalatkötössze,ésakomáromivasútállomásonkeresztülkapcsolódikavasúti
Duna hídhoz Szlovákia felé, így nagy távon felértékelƅdhet a vonal regionális vasúthálózatban
betöltött szerepe. Ugyanakkor ma napi két pár járatot, valamint az olykor kerülƅre kényszerülƅ
járatokat leszámítva, kihasználatlan a vasúti kapcsolat. A TatabányaͲPápa vasútvonal lassan egy
évtizedehasználatonkívülvan,nyomvonalvezetését,valamintanagytérségikapcsolatokattekintveis
jelentéktelen marad, ezért regionális szinten javasolt megvizsgálni a vasútvonal más irányú
hasznosítását.
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Kisbér elhelyezkedését tekintve a város az északra elterülƅ termékeny Kisalföld és a délen lévƅ
Bakonytalálkozásánálfekszik.Aterületgazdagvízhálózatáraislehetalapozni,melysegítségetjelent
a klímaváltozásra történƅ felkészülésben. A meglévƅ tórendszer nagy részét jelenleg
halgazdálkodásra használják, mely további lehetƅségeket rejt magában. Ebbƅl a szempontból
kiemelendƅKisbértestvérvárosikapcsolataajelentƅshalgazdálkodásiéskapcsolódóképzésiͲkutatási
hagyománnyal,intézményiháttérrelrendelkezƅcsehországiVodŸanyͲval.
Avárostérségiszerepébenelsƅsorbanazoktatási,egészségügyi,kulturális,kiskereskedelmi,államiͲ
és közigazgatási szolgáltató funkciók döntƅek. De ki kell emelni mezƅvárosi/kisvárosi történelmi
hagyományaitis,mertalótenyésztésbenésamajorságigazdálkodásbanjelentƅsszerepetjátszotta
város.
Kisbér járásközponti szerepét az óvoda és általános iskola mellett a több évtizedes hagyománnyal
rendelkezƅvárosigimnázium,valamintaszakközépiskolaerƅsíti.AKisbériBánkiDonátSzakképzƅ
Iskola, valamint Táncsics Mihály Gimnázium, és Szakközépiskola a város további fejlƅdésének
zálogának is tekinthetƅ. A középiskolai oktatásban nagy hangsúlyt fektetnek a sokoldalúan
hasznosítható készségek fejlesztésére, ami a nyelvi, informatikai képzés kiemelt szerepét jelenti. A
gimnáziumi oktatásban jelen van a katonai és belügyi rendészeti fakultáció, valamint a térség
hagyományaira alapozva a érettségit adó lovas fakultáció. Az utóbbi meghirdetését a 2014Ͳ2015
tanévre–sikerességeellenére(ajelenlegiévfolyamraháromszorosvoltatúljelentkezés!!!)–aKLIK
nem engedélyezte. A település a jövƅben is fenntartja az igényét a sikeres képzés újraindítására,
ehhezaszükségesinfrastruktúrarendelkezésreáll.Avárosvezetƅkbecsléseszerintmintegy60lóval
foglalkozó vállalkozó potenciális gyakorlóhelyet és foglalkoztatást is biztosíthat. A bábolnai
alapítványi lovász szakiskola egy ilyen képzésnek nem alternatívája. Kisbér elkötelezett a sport
népszerƾsítéséértis,ezértakapacitásoknöveléseérdekébenújtornacsarnokéstanuszodaépítését
tervezi.
A térség és a megye egészségügyi ellátásában jelentƅs szerepet tölt be az 1946Ͳos alapítású
Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelƅintézet. A kistérségben járóbetegͲszakellátást is biztosító
intézményazaktívéskrónikusbelgyógyászatifunkciótazegészmegyébenellátja,dearehabilitációs
tevékenység ennél kiterjedtebb, hiszen ebbƅl a szempontból a KözépͲDunántúli Régió fontos
egészségügyiintézménye.Akórházközpontiszerepérealapozvaújbevételilehetƅségekfelkutatását
tervezik, emelt szintƾ ellátási formák bevezetésével (pl. lovasterápia), külföldi betegͲellátás
lehetƅségénekmegteremtésével.
Megállapítható, hogy a város kulturális élete is egyre sokszínƾbb az évente közel 10 megrendezett
eseménnyel. A Wass Albert Mƾvelƅdési Központ tevékenysége szerteágazó, alaptevékenység
keretében felméri és ellátja a város lakóinak mƾvelƅdési, kulturális igényeit. A Mƾvelƅdési
Központbantalálhatószínházteremszámosszínházielƅadás,komolyzeneihangverseny,könnyƾzenei
koncert, iskolai és városi program helyszíne, színházbérleti rendszerben vendégül lát budapesti és
másvidékiszínházakatis.
Kisbér járásközponti szerepét jól mutatja az is, hogy az országos átlaghoz képest a városban közel
harmadávalmagasabbaz1000lakosrajutókiskereskedelmihálózatiegységekszáma.Ezazarány
hasonlóan magasabb a megyei átlaghoz képest is, mely egyértelmƾen jelzi, hogy a város szerepe
túlmutatjárásközpontiszerepén.Errehatássalvananagytérségijelentƅségƾ81.sz.fƅútis,hiszen
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ezen az útvonalon keresztül történik Székesfehérvár és Gyƅr közötti szállítás, de a 13. sz. fƅutat
tekintvejelentƅsaszlovákturistaforgalomaBalatonfelé.Ezazátmenƅforgalomjelenlegnagyfokú
por és zajterhelést okoz, emellett a 81. sz. fƅút és a 8218. sz. országos mellékút csomópontja
balesetveszélyessé vált, ugyanakkor kérdéses, hogy a majdan megvalósítandó ászáriͲkisbéri közös
elkerülƅútmikéntfogjabefolyásolniakiskereskedelmiegységekviszonylagmagasszámát.Enneka
forgalomnak egy jó része ugyanakkor célforgalom is, Kisbér több részén is parkolási problémák
jelentkeznek(pl.apiacnál).
Ez a célforgalom a város növekvƅ turisztikai szerepébƅl is adódik. Bár a szállásférƅhelyek száma
nagyon alacsony, egy darab magas árfekvésƾ hotel mellett néhány kisebb magánszálláshely
szolgáltatásátlehetigénybevenni,ugyanakkorazegyszállásférƅhelyrejutóvendégéjszakákszáma
kiugróan megnövekedett az országos átlaghoz képest az utóbbi években. Ehhez a növekedéshez
vélhetƅen az egyre színvonalasabb, a térség hagyományait is bemutató rendezvények mellett
hozzájárulnak az egyedi építészeti örökség épületegyüttesei (Magyar Királyi Lovarda, Batthyány
kastély, Nagyboldogasszony Katolikus templom stb.) is. Hozzáadott értékként további turisztikai
potenciált rejteget a város egyedi és kompakt településmagja, mely nagyrészt megƅrizte eredeti
szerkezetét. Ehhez célszerƾ lenne az építészeti örökség nagyobb fokú kihasználása, a kapcsolódó
Angolpark felújítása, funkciójának kibƅvítése, valamint a központon átfolyó KisbériͲér
felduzzasztásávalkialakítottNagyͲtópartjánakrendezése(itttalálhatóaMiniMagyarország).Ehhez
kapcsolódik, hogy a fƅutak mentén elhelyezkedƅ szolgáltatások, intézmények, valamint a kulturális
örökség értékei térben közel vannak egymáshoz, így megnyerƅ a városközpont emberi léptéke. A
városértékeitcélszerƾegyüttkezelniatérségtöbbitelepülésénlévƅlehetƅségekkel,adottságokkal.
Kisbér központi, valamint erƅsödƅ turisztikai szerepéhez képest ugyanakkor kisebbͲnagyobb
infrastrukturálishiányosságoklelhetƅkfel.Avárosbanmindösszea81.sz.fƅútmenténvankiépített
kerékpárút,atöbbiesetbencsakameglévƅközutakvehetƅkerreigénybe.Ameglévƅkerékpárútaz
1990Ͳesévekbenépült,rosszállapotú,melynekfelújításátterveziaKisbériÖnkormányzat.Afƅutak
ésbizonyosmellékutakigenforgalmasak,ésaburkolatminƅségemiattveszélyesakerékpározás.A
Kerékpárút Nyilvántartó csak kerékpáros célforgalom esetén javasolja igénybe venni ezeket az
utakat.Ameglévƅjárdáktöbbhelyüttfelújításraszorulnak,aburkolatalegtöbbesetbentöredezett.
Az önkormányzati és vállalkozói összefogással a tavalyi évben a Széchenyi utca városközponti
részénektérkövezésevalósultmeg,célszerƾlennemindeztfolytatniaBatthyányͲkastélyésaMagyar
Királyi Lovarda mƾemlékegyüttes közötti közterületen. Ugyanakkor üdvözítƅ, hogy az
ivóvízbekötéssel rendelkezƅ lakások majdnem 97%Ͳa rákötött a közcsatornaͲhálózatra. Ezzel Kisbér
(és Ászár) környezetállapota az utóbbi évtizedben jelentƅsen javult, mely remélhetƅleg – a
szennyvízelvezetƅagglomerációsberuházásokmegvalósulásával–atérségtovábbirészeireiskifog
terjedniakövetkezƅidƅszakban.Továbbiprobléma,hogyaSzentJánostérenésaPerczelMórutca
egyestelkeinélgyakoriakabelvízelöntések.Ennekmegoldásaérdekébenabeavatkozásokatterveza
város(záportározóképítése,mederkotrások).
A településszerkezeti terv hozzávetƅlegesen 250 haͲnyi területet jelölt ki gazdasági területként
Kisbér közigazgatási területén, melyek kihasználtsága csekély. A 2000Ͳben kialakított Batthyány
pusztai iparterületen hét jelentƅsebb vállalkozás mƾködik. A közeljövƅben sem várható, hogy
jelentƅsen növekedne a vállalkozások száma, hiszen a városhoz viszonylag közel helyezkednek el a
gazdaságicentrumok(Székesfehérvár,Gyƅr),melyeknekjelentƅsazelszívóhatása.
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Kisbér rurális térség, ugyanakkor a mezƅgazdasági vállalkozások száma továbbra is alacsonynak
tekinthetƅ. Ennek ellenére jelentƅs potenciál van a területben, hiszen a hagyományos
mezƅgazdasági termelés alapjai tetten érhetƅk. A közigazgatási területen nagy kiterjedésƾ szántó,
erdƅterületek,abƅvízƾpatakokmenténvölgyzárógátashalaséshorgásztavakhelyezkednekel,a
város és térségepedig a Neszmélyiborvidékrésze,számosszƅlƅkataszteriterülettel.Nemzetközi
hírnevet mégis a lótenyésztéssel szerzett Kisbér (Kisbéri félvér). A térségben jelenleg közel 50
vállalkozófoglalkoziklótartássaléslótenyésztéssel,deezeknekajelentƅségemégmesszevanattól,
hogy a helyi gazdaság motorjává váljanak. Ugyanakkor az alágazat erƅsítése, (turisztikai)
szolgáltatásokkaltörténƅösszekapcsolásaKisbéresetébenlétfontosságú.Arendezvényekettekintve
ennek kezdeményei már megvannak, a város gƅzerƅvel dolgozik azon, hogy ez a hagyomány ismét
városmindennapjaiváváljon.Ezkülönösennehézannakfényében,hogyKisbérkimaradtaNemzeti
LovasStratégiából,valaminthogyaközeliBábolnaismagáénakvalljaalovashagyományokat.
A városnak korábban megvoltak az ipari hagyományai, mert itt mƾködött a Gamma mƾvek
(mƾszeralkatrészek, öntvények), és az Alfa Ipari Szövetkezet (mƾanyagüzem). Éppen ezért Kisbéren
az országos és a megyei átlaghoz képest magasnak tekinthetƅ a szakképzettséggel rendelkezƅ
lakosok száma. Ugyanakkor a helyi vállalkozók tapasztalata, hogy ez hiába magas, megfelelƅ
képzettségƾszakembereketalegtöbbszörmesszebbrƅlkellalkalmazni.
Avárosmunkaképeskorúlakosságaanagyobbtérségmunkaerƅforrásátisjelenti.Azaktívlakosság
43%Ͳaakörnyezƅvárosokbaingázik.Eztsegíti,hogyafƅbbirányokbannapontalegalábbtízbuszpár
közlekedik, ugyanakkor a használók úgy érzékelik, hogy menetrend nem alkalmazkodik kellƅen a
dolgozókésadiákokigényeihez.
Az ingázást tekintve különösen fontos a város lakosainak helyben tartása. Az elmúlt évtizedben
jelentƅsen, mintegy negyedével csökkent a város lakosságának aránya, melynek mértéke jóval
meghaladja az országos és megyei átlagot is. Ennek oka az elvándorlásban és a természetes
fogyásban keresendƅ, de az utóbbi idƅszakban a vándorlási különbözet pozitívvá vált. Helyi
tapasztalatok szerint a mélyszegény, többgyermekes családok leltek új lakhelyükre az Újszƅlƅ és a
Véncser dƾlƅ elhagyatott építményeiben (présházak, nyaralók). Az üdülƅterületté, lakóterületté
történƅ átalakulásban megrekedt településrész településképileg is folyamatosan pusztul. Viszont az
intézményekbenmégnemérzékelhetƅennekabevándorlásnakahatása.
Kisbér lakásállománya a 2011. évi adatok szerint 2150 lakás, túlnyomó része szabadon álló családi
ház. Az alacsony komfort fokozatú lakások aránya 7,3%. A komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakásokarányaalakottlakásokonbelül5,9%,azegyszobáslakásokarányaalakottlakásokon
belül4,8%.Azönkormányzat2011Ͳben48lakássalrendelkezett.Avárosbelterületén2011Ͳben137Ͳ
lakásként nyilvántartott ingatlan üresen állt vagy más célra használták. Mindeközben a
foglalkoztatottságra vonatkozó adatok egyértelmƾen kedvezƅ képet mutatnak. A 15Ͳ64 éves
népességen belül a foglalkoztatottak aránya folyamatosan növekszik, illetve magasabb, mint az
országos, valamint a megyei járásközpontok átlaga. A tartós munkanélküliek aránya 2010 óra
folyamatosancsökken,ígyalacsonyabb,mintazországos,vagymegyeijárásokátlaga.Azegylakosra
jutóbelföldijövedelemisjelentƅsenmeghaladjaazországosátlagotazelmúlt10évben.
Kisbérközigazgatásiterületeatájkarakterszempontjábólkétegymástóljellegzetesenelkülöníthetƅ
részbƅl áll, mely visszatükrözƅdik Kisbér tájhasználatában is. A város északi területein a mélyebb
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idƅnkénti vízállásos területen gyep, nádas a jellemzƅ, az egyͲkét méterrel magasabb területeken
pedig mezƅgazdasági szántóföldi mƾvelést folytatnak. A déli határrészen – Hánta környékén – az
erdƅ és a szántó mƾvelése a jellemzƅ, az erdƅterület a korábban mƾvelt területek felhagyásával
kismértékben növekszik. Ez a terület a folyóvölgyekkel együtt a város ökológiai folyosójának részét
képezik. Alapvetƅ jellemzƅje Kisbérnek és közvetlen környékének a mezƅ és mikroklimatikus
szempontból is fontos horgász és halastavak nagy száma. A Concó magas vízhozamára alapozva
számosmesterségestólétesült.
Kisbér és térsége a Neszmélyi borvidék Ászári körzetéhez tartozik. A szƅlƅtermesztés ugyanakkor
jelentƅsenvisszaesettajárásban,aszƅlƅkataszteriterületeknagyrészejelenlegszántómƾvelésalatt
áll.Ászárontalálhatóatérséglegjelentƅsebbbortermelƅje.Jelenlegugyannemérzékelhetƅ,hogya
borászat jelentƅsége növekedne, viszont lépések történnek a hagyományok erƅsítésére, turisztikai
hasznosítására(Pl.Ászár,Ete).
Kisbérvárosterületénnemtalálhatókvédetttermészetiterületek.Errevalótekintetteligenfontos
egyéb eszközök alkalmazásával a természet és táj értékes elemeinekͲvízfolyások esƅvizek,
patakvölgyek, természetközeli összefüggƅ erdƅk, hagyományos tájrészletek, stb. megƅrzése. Erre
szolgálhat a tervezett Natúrpark létesítése. E bakonyalji tájnak jelentƅs értéke a tájhonos
tölgyfajokból álló összefüggƅ erdƅség. Táji és tájképvédelmi szempontból egyaránt kiemelt feladat
ezenösszefüggƅerdƅségmegƅrzése,továbbifelszabdalásánakmegakadályozása.
3.1.2

A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külsĘ és belsĘ tényezĘk
összefoglaló értékelése (SWOT-analízis)

A korábbi településfejlesztési dokumentumokból már jól ismert a SWOT elemzés módszere. E
módszerazerƅsségek,gyengeségek,valamintalehetƅségekésveszélyekmeghatározásávalfoglalja
rendszerbe a vizsgálatok eredményeit. Kevésbé ismert értékelƅ módszer az értékͲ és
problématérkép, mely alapvetƅen a térben megjelenƅ, konkrét helyszínekhez köthetƅ értékeket és
konfliktusokat azonosítja. A SWOTͲanalízis a 2011Ͳben készült IVSͲben szereplƅ, azonos munkarész
felülvizsgálata, amit egyrészt a vizsgálati eredmények változása, másrészt a SWOT elemzés
módszerében való tapasztalat, jártasság növekedése is indokol. Az erƅsségek és gyengeségek belsƅ
tényezƅk, amelyekre Kisbér ráerƅsíthet, illetve amit mérsékelhet, a lehetƅségek és veszélyek pedig
külsƅ tényezƅnek tekinthetƅk, melyekre a településnek alig, vagy egyáltalán nincs befolyása, de
bekövetkezésükjavítja/rontjaazerƅsségekhasznosulásának,gyengeségekmérséklésénekazesélyét.
Fontos, hogy a lehetƅségek ne a fejlesztési szándékokat, a veszélyek pedig ne ezek elmaradásának
kockázatáttartalmazzák,ezekmajdastratégiábankapnakhelyet.Részletesen:
Erƅsség

Továbbfejlesztendƅ, felerƅsítendƅ, megƅrzendƅ, hasznosítandó tulajdonságok,
adottságok,eredmények

Gyengeség

Negatív adottságok, folyamatok, rossz mƾködési mechanizmusok, amelyekre a
programfelelƅsének,gazdájánakbefolyásalehet

Lehetƅség

Kedvezƅ adottságok, folyamatok, melyekre támaszkodva az erƅsségek
kihasználhatók,továbbjavíthatók,agyengeségekpedigmérsékelhetƅk

Veszély

Korlátok, illetve kedvezƅtlen tényezƅk, folyamatok, melyek csökkentik a
tervezettfejlesztéseksikerét,illetvekockázatotjelentenek

Belsƅtényezƅ

Külsƅtényezƅ
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ERSSSÉGEK
Közlekedés
Jótömegközlekedésikapcsolatokajárástelepüléseivelésa
környezƅnagyvárosokkal;
Komárom,Gyƅr,SzékesfehérvárésTatabányaelérhetƅsége
TranzitforgalomSzlovákiaésaBalatonközött
KomáromͲSzékesfehérvárvasútvonaljelenléte

Építettkörnyezet,természetiadottságok
Értékes történeti városszerkezetiͲmezƅvárosiͲépítészetiͲ
zöldfelületiegyüttes;
Hántavonzódombvidék(tórendszeréserdƅségek);
Bakony és a Kisalföld határán való fekvés, változatos táji
adottságok;
Magasfokúcsatornázottság;
Közmƾinfrastruktúrávalellátottszabadfejlesztésiterületek
jelenléte
Felszínivizekbengazdagtáj,jelentƅshozamúvízfolyások

Gazdaság
Több száz munkahelyet biztosító ipari foglalkoztatók
jelenléte;
Agrárvállalkozásokszámánaknövekedése;
Más vidéki településekhez képest relatív magas
foglalkoztatottság
Lótenyésztési hagyományok, mƾködƅ vállalkozások az
ágazatban;
Erdƅreépülƅgazdaságitevékenységjelenléte;
Meglévƅtavak,tófejlesztésiszándék,mƾködƅhaltenyésztƅ
vállalkozás
Szƅlƅkataszteriterületekjelenléte,borvidékistátusz;
Jelentƅsmegújulóenergiakapacitás.

Társadalom,humáninfrastruktúra
Térségi vonzáskörzeti szerepek: oktatás, egészségügy,
szociális ellátás, humán szolgáltatások, kiskereskedelem,
sport,kultúra
Élƅegyüttmƾködésaszakiskolaésagazdaságiszervezetek
között;
Nagyhagyományúközépfokúszakképzésjelenléte;
Kórházjelenléte,nagytapasztalatarehabilitációterén;
AkisbériszületésƾKincsemlónemzetköziismertsége;
Közelbenelhaladózarándokút;
Tapasztalatatérségiegyüttmƾködésekben(kistérség);
Aktívcivilszervezetekjelenléte;
EgyüttmƾködésͲkezdeményekÁszárral,akistérséggel;
Hántaiakjelentƅsidentitástudata;
Politikai ciklusokon átívelƅ, a lovas hagyományra, az
iskolavárosi hagyományra és a sokéves rehabilitációs
tapasztalatraépítenikívánókoherensjövƅkép;

92


Megalapozóvizsgálat

GYENGESÉGEK
Közlekedés
Hiányos,rosszállapotúkerékpárútͲhálózat;

Építettkörnyezet,természetiadottságok
Leromlottépületekanyugativárosrészben;
Lakóterületbe ékelƅdött gazdasági terület a délkeleti
városrészben;
Csapadék többlet és hiány okozta vízkárok megelƅzése
megoldatlan;
Szélerózióamezƅgazdaságiterületeken;
Mezƅgazdaságiterületekrosszelérhetƅsége;
Külterületidƾlƅutakelhanyagoltsága;

Gazdaság
VisszafejlƅdöttiparͲésmezƅgazdaság;
Csekélybefektetƅiérdeklƅdés;
Monokultúrás,minimálisfoglakoztatásiigényƾagrárium;
Gyengeturisztikaivonzás;
Szerény szálláshelyͲ és vendéglátó kapacitás a Kisbér
számárareálisszegmensben;
Nincsturisztikaidesztinációmenedzsment;
Gyengetérségmarketing,gyengeismertség;
Alulhasznosított,üresenállókult.örökség;

Társadalom,humáninfrastruktúra
Csökkenƅnépesség,idƅsödés,természetesfogyás;
Felsƅfokú végzettségƾek elvándorlása a megfelelƅ
munkahelyhiányamiatt;
Alacsonyképzettségiszint;
Romlófoglalkoztatottságimutatók;
Szegregációs folyamatok erƅsödése (zártkertek, külterületi
lakotthelyek);
Gyengegazdaságimutatókakörnyezƅvárosokhozképest;
Forráshiánymiattszƾkülnekaszociálisszakszolgáltatások;
Nehezenérhetƅeluszoda,kevésatornatermikapacitás;
Avárosforrásabszorpciósképességegyenge.
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LEHETSSÉGEK

Közlekedés
A81.sz.fƅútelkerülƅjénekmegépülése;
M1gyorsforgalmiútközelsége;
Körforgalmicsomópontmegépítéseaközpontban;
Rövidesenindulabuszpályaudvarmegújulása;

Természetiadottságok
Jelentƅserdƅségek,kialakulttórendszer

Gazdaság
EUforrásokrendelkezésreállása;
FoglalkoztatásͲfejlesztés kiemelt figyelmet kap a
kormányzatipolitikában;
AkastélyszerepelaForsterKözpontkastélyprogramjában;
Testvérvárosikapcsolatok.
Megkezdett idegenforgalmi látványosságok további
fejlesztése;
Kisbér közigazgatási területén áthaladó turistautak,
zarándokút;


Humáninfrastruktúra
Asportkiemeltstátuszaakormányzatipolitikában;
Járásközpontiszerephezújközfunkciókkötƅdnek;


.
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VESZÉLYEK

Közlekedés
Átmenƅ országos közúti forgalom miatt jelentƅs zajͲ és
porterhelésabelterületen;
Veszélyesközlekedésicsomópontaközpontban;
Rosszátszállásikapcsolatok;

Gazdaság
Elhúzódó válság, önkormányzatok csökkenƅ hatáskörei és
pénzügyimozgástere;
Az ingázók inkább a munkahely városok szolgáltatásait
veszikigénybe;
A kormányzati politika most inkább a megyei jogú
városokrafókuszál;

Azelkerülƅútmegépüléseutánaszolgáltatásokelhagyjáka
városközpontot;
Az új intézményrendszerben nem kapott zöld utat a város
sikeresérettségitadólovászképzése;
KisbérkimaradtaNemzetiLovasStratégiából;
AmƾemlékͲegyüttesfelújításiprogramII.üteménektartós
késlekedésemiattazI.ütemeredményeinemtudjákhozni
avárteredményeket;

Társadalom
Környezƅvárosokelszívjákaképzettségetszerzƅfiatalokat
Elvándorlás(felsƅfokúvégzettségƾek);
Szociális szuburbanizáció célterülete a város (kertes
területek).



A településfejlesztés és rendezés kapcsolata

A településrendezési tervben számos távlati fejlesztési terület került betervezésre,melyek
elhelyezkedése, kiterjedése részletesen bemutatásra került a 14. fejezetben. Összességében
elmondható, hogy 200 haͲnyi olyan gazdasági terület van kijelölve a hatályos településszerkezeti
tervben,melyekamainapignemtelepültekbe.Akijelölésmértékeakereslethezképesttúlzónak
tekinthetƅ. Ezeknek a területeknek jó része nincsen önkormányzati tulajdonban, az átsorolások
elsƅsorban a tulajdonos kérésére történtek. A 85 haͲnyi lakóterület kijelölése a népességszám
alakulásáttekintveszinténtúlzónaktekinthetƅ.Elakóterületeketmégnemalakítottákki.Bármeg
kell jegyezni, hogy e területek közel 2/3Ͳa tömbbelsƅk feltárásával, azaz a jelenlegi belterület
beépítésiintenzitásánaknövekedésévellétesülne,újkülterületekigénybevételenélkül.
A településrendezési eszközök tartalmazzák az országos közlekedésfejlesztési elképzeléseket is.
Ezek közül ki kell emelni a 81. sz. fƅút Kisbér és Ászár elkerülƅjét, melyet Kisbér is betervezett. Az
országos elképzelések között szerepel a 13 és a 81. sz. fƅút megerƅsítése is, amelyet a hatályos
településrendezésieszközökszinténlehetƅvétesznek.
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A megyei területrendezési tervnek megfelelƅen a településszerkezeti terv betervezte a nagy
távlatban megvalósuló Környe (Tatabánya) – Pápa új fƅúti kapcsolat (majdani 88. sz. fƅút) déli
elkerülƅjétis,bárennekmegvalósításaközéptávonnincsennapirenden.
Az IVS 2011Ͳes készítése óta Kisbér KépviselƅͲtestülete három alkalommal módosította a helyi
építésiszabályzatot,aszabályozásitervetésatelepülésszerkezetitervet.
x

x

x

2011Ͳben a Pajta dƾlƅben történt átsorolás: az önkormányzat tulajdonában lévƅ
mezƅgazdasági területeket kereskedelmiͲszolgáltató gazdasági területekbe sorolta át a
KépviselƅͲtestület,hogyazönkormányzatbiztosíthassaazújvállalkozásokletelepedését.Eza
változtatás megoldotta az önkormányzat azon problémáját, hogy a gazdasági átsorolású
területekcsakkülföldimagánkézbenvannak.
Szintén 2011Ͳben a 0230 hrszͲú telek besorolása változott meg Különleges bányaterületbƅl
kereskedelmiszolgáltatógazdaságiterületbe.Afƅútmellettigazdaságiterületként mƾködƅ
ingatlantervi átsorolása tulajdonképpen korrekció, mivel korábban valóban bányaként
határoztákmegaterületetazországosadminisztrációsszintek.
2013ͲbanaKossuthLajosutcaͲKöztársaságútjaͲSzéchenyiutcaáltalhatároltbelterületitömb
(81.sz.fƅútmellett)egyrészébenfalusiaslakóterületbƅltelepülésközpontivegyesterületbe
történt átsorolás annak érdekében, hogy a fƅút mellett lévƅ vállalkozások bƅvülni,
terjeszkedni tudjanak. Ezzel együtt megnövelték a terület építési paramétereit (nagyobb
beépítési%,nagyobbépítménymagasság).

Kisbér Város Önkormányzata a KomáromͲEsztergom megyei Területfejlesztési Programhoz
projektlistát készített, mely tartalmazza a város jelenlegi összes fejlesztési elképzelését. A várossal
történt egyeztetésen az önkormányzat munkatársai elmondták, hogy a fejlesztési elképzelések
egyikesemtesziszükségesséatelepülésrendezésieszközökújbólimódosítását.

3.2 ELTÉRė JELLEMZėKKEL RENDELKEZė VÁROSRÉSZEK
3.2.1

A városrészek kijelölése

A településen a településszerkezeti elemzések, valamint a jelenleg hatályos településrendezési terv
ismeretében4belterületivárosrészéskülterületkerültlehatárolásraakövetkezƅképen:
1.Városközpont
2.Délkeletilakóterület
3.Nyugatlakóterület
4.Hánta
5.Külterület
Az 5 lehatárolt városrész közül a Városközponti városrészben összpontosulnak a várost kiszolgáló
intézményi és szolgáltató funkciók, a többi városrészben fƅként lakófunkciók meghatározóak, a
külterületen pedig a gazdasági funkció. A Délkeleti lakóterületet a Nyugati lakóterületektƅl a
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nal határol le. A városré
észnek fƅkénnt lakófunkciója van.  A két lakóterüület mind szzerkezeti,
vasútvon
mind d
demográfiai mutatói tekintetében
t
n különbözzik egymásttól. Hánta teljesen különálló
településrész,ezértiindokoltkülö
önvárosrészzkéntkezelni.


3.2–1
1.ábra:Belteerületivárosrrészeklehatá
árolása


Forráss:Sajátszerkeesztésa2011ͲͲbenkészültIVVSlehatárolássaalapján
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3.2–2.á bra:Kisbérkkülterülete


Sa
ajátszerkeszté
ésa2011ͲesIVVSlehatárolássaalapján
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A városrészek összefoglaló bemutatása

Avároslakónépességének47%ͲaaDélkeletilakóterületenél,28%ͲaaVárosközpontban,13%Ͳapedig
aNyugatilakóterületen.AlegkisebbnépességƾvárosrészaHántavárosrész,illetveaKülterület.
3.2–3.ábra:AlakónépességszámánakmegoszlásaKisbérvárosrészeiben,2011

3%
8%

1.Városközpont
28%

13%

2.Délkeletilakóterület
3.Nyugatilakóterület
4.Hánta

47%

Külterület


Forrás:KSH2011.évinépszámlálás

Avárosrészeklakásállományánakszínvonalábanjelentƅskülönbségekfigyelhetƅkmegatelepülésen.
AkülterületetleszámítvaaHántavárosrészbenalegnagyobbazalacsonykomfortfokozatúlakások
aránya.AlakásviszonyokaVárosközpontbanésaNyugatilakóterületenalegkedvezƅbbek.
3.2–4.ábra:AzalacsonykomfortfokozatúlakásokarányaKisbérvárosrészeiben,2011(%)

4,7
7,5
1.Városközpont
2.Délkeletilakóterület

26,8
4,5

3.Nyugatilakóterület
4.Hánta

13,0

Külterület


Forrás:KSH2011.évinépszámlálás
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Kisbér városrészei közül a nagy lakónépességƾ, kedvezƅ foglalkoztatási helyzetben levƅ Délkeleti
lakóterületenésaVárosközpontbanalegnagyobbagyermekkorúakaránya.Azaktívkorúakarányaa
Nyugati lakóterületen a legmagasabb. Az idƅskorúak aránya csak a Külterületen élƅk esetében
haladjamegagyermekkorúakarányát.
3.2–5.ábra:AlakónépességkorcsoportosösszetételeKisbérvárosrészeiben,2011(%)
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

17,0

22,2

66,0

62,7

12,5

16,9

15,0

2.Délkeleti
lakóterület

3.Nyugatilakóterület

4.Hánta

23,6

25,7

64,3

61,8

12,1
1.Városközpont

Lakónépességenbelül0Ͳ14évesekaránya

13,9

62,4

23,6
Külterület

Lakónépességenbelül15Ͳ59évesekaránya

Lakónépességenbelül60ͲXévesekaránya


Forrás:KSH2011.évinépszámlálás

Amunkanélküliségakülterületenélƅlakosoknálalegnagyobbprobléma.Anégybelterületivárosrész
közöttnincsenekjelentƅskülönbségekamunkanélküliségtekintetében,egyedülHántaemelhetƅki,
aholamunkanélküliségmegközelítia10%Ͳot.

3.2–6.ábra:AmunkanélküliekarányaKisbérvárosrészeiben,2011(%)

Külterület

17,8

4.Hánta

9,2

3.Nyugatilakóterület

6,8

2.Délkeletilakóterület

7,2

1.Városközpont

7,3
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0


Forrás:KSH2011.évinépszámlálás
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3.2–1.táblázat:Településrészekfƅbbmutatói(2011)
Mutatómegnevezése

Kisbér
összesen

1.VárosͲ
központ

2.Délkeleti 3.Nyugati
4.Hánta
lakóterület lakóterület

5.
Külterület

Lakónépességszáma

5564

1567

2628

745

459

165

Lakónépességen belül 0Ͳ14
13,5
évesekaránya

12,1

12,5

16,9

15,0

23,6

Lakónépességen belül 15Ͳ59
63,2
évesekaránya

64,3

61,8

66,0

62,7

62,4

Lakónépességen belül 60ͲX
23,3
évesekaránya

23,6

25,7

17,0

22,2

13,9

Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezƅk
15,0
arányaazaktívkorúakon(15Ͳ
59évesek)belül

8,6

17,4

14,2

15,3

41,7

Felsƅfokúvégzettségƾeka25
11,2
évesésidƅsebbekarányában

19,7

7,5

10,1

7,2

4,8

Lakásállomány(db)

665

964

265

200

56

Alacsony komfort fokozatú
7,3
lakásokaránya

4,7

7,5

4,5

13,0

26,8

Rendszeres
munkajövedelemmel
nem
rendelkezƅk aránya az aktív 30,5
korúakon (15Ͳ59 évesek)
belül

27,9

31,4

29,3

32,3

43,7

Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezƅk és
rendszeres
7,5
munkajövedelemmel
nem
rendelkezƅk aránya az aktív
korúakonbelül

4,2

9,2

6,7

5,2

24,3

Foglalkoztatottak aránya a
64,2
15Ͳ64évesnépességenbelül

67,3

62,6

66,1

62,9

52,7

Foglalkoztatott
háztartásokaránya

31,8

31,9

31,1

27,4

38,3

41,3

5627

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Alacsony
presztízsƾ
foglalkoztatási csoportokban 52,2
foglalkoztatottakaránya

41,2

57,9

49,0

62,1

68,3

A gazdaságilag nem aktív
népesség
aránya 50,9
lakónépességenbelül

47,5

53,0

48,9

52,5

55,8

Munkanélküliek
aránya
7,6
(munkanélküliségiráta)

7,3

7,2

6,8

9,2

17,8

Tartós
munkanélküliek
aránya (legalább 360 napos 3,8
munkanélküliekaránya)

2,9

3,5

5,2

4,6

9,6

2150

nélküli

Állandónépességszáma
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4.Hánta
lakóterület lakóterület

5.
Külterület

A
komfort
nélküli,
félkomfortos
és
5,9
szükséglakások aránya a
lakottlakásokonbelül

3,5

6,5

4,6

9,1

18,8

Egyszobás lakások aránya a
4,8
lakottlakásokonbelül

4,5

4,5

6,2

2,8

12,5

Mutatómegnevezése

Kisbér
összesen
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Forrás:KSH(2011.évinépszámlálás)

3.2.1.2 Városközpont
Avárosrészlehatárolása
A Városközpont lakóterület az alábbi közterületekkel határolható le: Desseƅ Gyula utca – Deák
Ferenc utca – Szent János tér – Tópart utca – Fadrusz János utca – Magyar utca – Vásártéri utca –
Komáromiutca–215hrszͲúközút–1963hrszͲúközút–belterületészakihatára–Köztársaságútja
(Vasútvonal).Avárosrészlehatárolásátazalábbiakindokolják:
x

x

településtörténeti szempontok: a történelmi városmagot a Batthyány tér – angolkert –
Széchenyi utca és környéke alkotják, a kastély, a lovarda és a korábbi országutak köré
szervezƅdött
településszerkezetiésterületfelhasználásisajátosságok:avárosrésztnyugatrólaKomáromͲ
Székesfehérvárvasútvonal;keletena8207j.mellékúthatárolja.

Avárosrészközlekedésihelyzete
A Városközpont a településen átmenƅ országos közutak csomópontjában helyezkedik el. Ebben a
városrészben található a nagy forgalmat lebonyolító 81. sz. fƅút, melyhez a Batthyány téren
csatlakozika8218.j.Kisbér–Veszprémvarsányösszekötƅút,valamintaVásártérutcánálkapcsolódik
hozzá a 8207. j. Kisbér – Bakonysárkány összekötƅ út. A közúthálózat jó elérhetƅséget biztosít a
városrésznek, azonban a közlekedés levegƅszennyezése, zajͲ és rezgésterhelése jelentƅs környezet
terhelést jelent a lakókörnyezetre. A városrészben a Városház téren található a buszpályaudvar,
melynekátalakításáttervezik.AVárosközpontkapcsolataalakóterületekkelszilárdburkolatúutakkal
nagyrésztbiztosított.
Avárosrészszerkezete
A városrész karakteres elemei a BatthyányͲkastély és környezete, a lovarda és a római katolikus
templom épületegyüttese, valamint az angolkert és a NagyͲtó. E karakteres elemek együttesen
turisztikai potenciállal rendelkeznek. A Városközpontot zártsorú beépítés és változó
építménymagasság jellemzi. A Batthyány tértƅl északra található újabb beépítésƾ területeken
szabályozott utcákban, kisebb telkeken oldalhatárosanͲ vagy szabadon álló lakóépületek és több
lakásos iker és társasházak találhatók. A második világháborút követƅ idƅszak sajátos
településépítészeti elemeként megjelentek 3Ͳ4 szintes társasházak az angolkertben. A városrész
beépítettterületeiteljesközmƾvesítettséggelrendelkeznek.Aterülethasznosításaavárosszámára
azegyiklegfontosabbfeladatajövƅben.
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Avárosrésztársadalmijellemzƅi
AVárosközpontKisbérmásodiklegnagyobblakónépességƾtelepülésrésze(1567fƅ),ugyanakkor200
fƅvel csökkent a népességszáma a 2001Ͳes népszámlálás óta. A népesség kor szerinti megoszlása
hasonló a városi átlaghoz, de az aktív korúak aránya kicsivel az átlag felett van. Az aktív korúak
iskolázottsága 2001Ͳben és 2011Ͳben is itt volt a legmagasabb: a legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezƅk aránya 2011Ͳben (8,6 %) a legalacsonyabb, a felsƅfokú végzettségƾek
arányaalegmagasabb(19,7%)aVárosközpontban.
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya (47,5%) átlag alatti, a legalacsonyabb érték Kisbéren. A
foglalkoztatottak aránya a 15Ͳ64 éves népességen belül meghaladja a városi átlagot (67,3%) és
növekedett 2001 óta. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezƅk aránya (37,9%)
ugyanakkor enyhén nƅtt 2001 óta. Az alacsony presztízsƾ foglalkoztatási csoportban dolgozók
(41,2%)valamintatartósmunkanélküliekaránya(2,9%)aVárosközpontbanalegalacsonyabb.
Alakásviszonyokszinténkedvezƅekés javulótendenciátmutatnak2001és2011között.Akomfort
nélküli,félkomfortosésszükséglakásokaránya(3,5%)2011Ͳbenalegalacsonyabbavárosban.
Avárosrészközszolgáltatásiésgazdaságijellemzƅi
A városrészben találhatók a városi és kistérségi intézmények, úgymint a Batthyány Kázmér Kórház,
óvoda,általánosiskola,középiskolaésalakóterülettelkevésbéösszhangbanlévƅgazdaságiterületek
(piac,tüzépa81.sz.fƅútmentén).
A legtöbb fejlesztés az utóbbi években ebben a városrészben valósult meg. Nyertes turisztikai
pályázat keretében megújult a kiskastély, létrejött a mini Magyarország makettpark és új orvosi
rendelƅépült.Aközterületekmegújításaésaközlekedésihálózatelemeinekafelújításaisebbena
városrészbenindultmegalegintenzívebben.Avárosiéskistérségiintézményekegyrészénektovábbi
kapacitásbƅvítése,aszolgáltatásminƅségénekfolyamatosjavításaszükséges.

3.2.1.3 A Délkeleti lakóterület
Avárosrészlehatárolása
A Délkeleti lakóterület az alábbi közterületekkel határolható le: Desseƅ Gyula utca – Deák Ferenc
utca–SzentJánostér–Tópartutca–FadruszJánosutca–Magyarutca–Vásártériutca–Komáromi
utca – 215 hrszͲú közút – 1963 hrszͲú közút Ͳ belterület keleti és déli határa – Köztársaság útja
(Vasútvonal).
Avárosrészközeledésihelyzete
Avárosrésztrészbenabelterülethatára,részbenpedigavárosrésztfeltáróVásártériutcahatárolja,
amiegybena8207.j.Kisbér–Bakonysárkányösszekötƅútbelterületiszakasza.Avárosrészdélkeleti
részén, a Magyar utca és a Fehérvári utca keresztezƅdésében csatlakozik a fent említett közútba a
8135j.Tatabánya–Vérteskethely–Kisbérösszekötƅút.Avárosrészészakirészétérintia81.sz.fƅút
belterületi–Batthyánytérésa13.sz.fƅútközöttiszakasza.AvárosrészelérhetƅBakonysárkányés
Vérteskethelyirányából,továbbáa81.sz.fƅútonnyugatfelƅl.
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E területen kapcsolódik egymáshoz az északͲdéli Komárom – Székesfehérvár mƾködƅ, és a keletͲ
nyugati Tatabánya – Pápa szünetelƅ vasútvonal. A városrész nyugati részén, a Fadrusz utcától
északra,aKöztársaságútontalálhatóavasútállomás.
Avárosrészszerkezete
A Vásártér utcától nyugatra fekvƅ területek településtörténeti szempontból korábban alakultak ki,
mint a Vásártér utca és a belterület közötti területek. A vasút és a 8207 j. összekötƅ út közötti
lakóterületre a hagyományos falusias jellegƾ telekhasználat, családi házas beépítés jellemzƅ. A
Délkeleti lakóterület keleti része kertvárosias jellegƾ. Elƅkerttel csak az elmúlt években kialakított
utcákesetébentalálkozunk.AzújabbbeépítésaDeákFerencutcaésKöztársaságútmélytelkeinek
felosztásávaljöttlétre.Aterületteljesközmƾvesítettséggelrendelkezik.
Avárosrésztársadalmijellemzƅi
A Délkeleti lakóterület a város legmagasabb lakónépességƾ városrésze (2628 fƅ), ugyanakkor közel
300 fƅvel csökkent a népességszáma 2001 óta. A városrészen belül a népesség kor szerint közel a
városi átlagnak megfelelƅen oszlik meg azzal, hogy az aktív korúak aránya kicsivel az átlag alatt, az
idƅskorúakarányakicsivelazátlagfelettvan.
Alakosságiskolázottsága,ahogy2001Ͳbenúgy2011Ͳbenisviszonylagalacsony.Alegfeljebbáltalános
iskolaivégzettséggelrendelkezƅkaránya(17,4%)–leszámítvaakülterületet Ͳittalegmagasabb,a
felsƅfokúvégzettségƾek7,5%Ͳosarányaa25évesésidƅsebbekarányábanamásodiklegkisebbérték
avárosbelterületén.
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya (53%) a városrészben a városi átlag alatti. A
foglalkoztatottakarányaa15Ͳ64évesnépességenbelülavárosiátlagalattvan(62,6%).Arendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezƅk aránya az aktív korúakon (15Ͳ59 évesek) belül pedig itt a
második legmagasabb a városban (31,4%). A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya a városi
értékekettekintveátlagos.Azalacsonypresztízsƾfoglalkoztatásicsoportbandolgozók(57%)aránya
magas,amunkanélküliekarányaviszontavárosiátlagalattvan.
Alakhatásiviszonyokattekintveazalacsonykomfortfokozatúlakásokarányajelentƅsenmeghaladja
a városi átlagot (7,5%), ugyanakkor 2001 óta csökkent az arányuk (20,7% 2001Ͳben) A komfort
nélküli,félkomfortosésszükséglakásokarányaismagas.

Avárosrészközszolgáltatásiésgazdaságijellemzƅi
A városrész gazdasági súlya kisebb, mint a Városközponté, vagy a külterületi gazdasági területeké
ugyanakkorjelentƅsiparitelephellyel,aFémMƾvekKft.aBékeutca–DobiIstvánutca–Weicheim
Béla utca – Beyr utca által határolt tömbben mƾködik. Több kereskedelmi, szolgáltató egység
telepedettmegazelmúltévtizedeksorána81.sz.fƅútmellett,háttérbeszorítvaalakóterületeket,
melyek jelentƅs környezet terhelést szenvednek a jelentƅs fƅúti forgalom miatt. A Komáromi
utcában, a sportpálya mellett mƾködik a Magyar Közút Zrt. telephelye. Csak néhány intézmény
található ebben a városrészben, mint például a Deák Ferenc utca déli szakaszán fekvƅ idƅsek
otthona.AvárosrészjelentƅsebbzöldfelületeitaszigetszerƾenelhelyezkedƅSzentJánostéri,amég
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beépítetlen párizsͲdombi és a Vásártér utca melletti zöldfelületek jelentik. A domináns lakóterületi
funkció miatt kevesebb fejlesztés valósult meg, mint a Városközpontban: ami megvalósult az
többnyireinfrastruktúrafejlesztés,mintpéldáulaFehérváriútfelújítása.
3.2.1.4 Nyugati lakóterület
Avárosrészlehatárolása
ANyugatilakóterületenszintecsaklakófunkciótalálható,hasonlóanaDélkeletilakóterülethez.Akét
lakóterületet a Komárom – Székesfehérvár vasútvonal választja el egymástól. A két terület
ugyanakkor településszerkezeti és demográfiai szempontból markánsan különbözik egymástól. A
Nyugati lakóterület az alábbi közterületekkel határolható le: Perczel Mór utca (Vasútvonal) –
belterületnyugatiésészakihatára.
Avárosrészközlekedésihelyzete
A Nyugati lakóterületet kizárólag a városrészt keresztülszelƅ 8218. j. Kisbér – Veszprémvarsány
összekötƅ út érinti az országos közúthálózati elemek közül. A Városközpont elérhetƅsége közúton
valamivel kedvezƅtlenebbnek tekinthetƅ a vasútvonal elválasztó hatása miatt. A városrész
közlekedésihelyzetérejellemzƅ,hogytöbbportalanításraváróútistalálhatóitt.
Avárosrészszerkezete
A Széchenyi utcától délre és északra fekvƅ területek egymástól eltérƅ karakterrel rendelkeznek. Az
délre elhelyezkedƅ tömbökre inkább a hagyományos falusias jellegƾ telekhasználat jellemzƅ,
keskeny, 100Ͳ200 m mély szalagtelkekkel. Az északi részen a hosszú telkek megosztásával a
kertvárosias jelleg alakult ki. E lakóterületekhez nyugatról hétvégiházas üdülƅterületek, a zártkerti
részek kapcsolódnak. A terület átalakulása megrekedt: a korábbi szƅlƅterületek mƾvelésével
nagyrészt felhagytak, megjelentek a rendkívül vegyes építészeti karaktert mutató üdülƅͲ és
lakóépületek. Az elmúlt években elindult a városban egy új Ͳ szociális migrációnak nevezett Ͳ
folyamat. A városvezetƅk szerint jellemzƅen a mélyszegény, többgyermekes családok leltek új
lakhelyükre az Újszƅlƅ és a Véncser dƾlƅ elhagyatott építményeiben (présházak, nyaralók). Ez a
folyamatazonban(még?)avárosrésztársadalmimutatóitlátványosannembefolyásolja.Afolyamat
alanyainakéshatásainakmélyebbvizsgálataindokoltlenneannakérdekében,hogyavéltfolyamatok
és a statisztikai mutatók közötti eltérés okait azonosítani lehessen. Az üdülƅterületté, lakóterületté
történƅ átalakulásban megrekedt településrész településképileg mindenesetre a leépülés jeleit
mutatja. A Nyugati lakóterülethez nyugatról halasͲ és horgásztavak kapcsolódnak, illetve a déli
területentalálhatóavárosegyikköztemetƅje.
Avárosrésztársadalmijellemzƅi
ANyugatilakóterületazalacsonyabbnépességƾvárosrészekközétartozik745fƅslakónépességével.
Azonkevésvárosrészekközétartozik,aholközel100fƅvelnƅttanépesség2001óta.Avárosrészen
belül a népesség korszerkezete fiatalosnak tekinthetƅ. A gyermekkorúak és az aktív korúak aránya
magasabb,azidƅskorúakarányaalacsonyabbavárosiátlagnál.
Az aktív korúak iskolázottsága viszonylag magas. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezƅk aránya (14,2 %) átlag alatti, a felsƅfokú végzettségƾek 10,1%Ͳos aránya a 25 évesnél
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idƅsebbekarányábanamásodiklegmagasabbértékavárosban.Agazdaságilagnemaktívnépesség
aránya(48,9%)avárosrészbenátlagalatti,amásodiklegalacsonyabbértékavárosban.Avárosrész
lakóinakfoglalkoztatottságátjellemzi,hogyafoglalkoztatottakarányaa15Ͳ64évesnépességenbelül
meghaladjaavárosiátlagot(66,1%),amelyavárosbanamásodiklegmagasabbérték.Arendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezƅk aránya az aktív korúakon (15Ͳ59 évesek) belül pedig itt a
második legalacsonyabb a városban (29,3%). A foglalkoztatási mutatók értékét tekintve javuló
tendenciafigyelhetƅmeg2001és2011között.
A munkanélküliek aránya ebben a városrészben a legalacsonyabb, 6,8%. A foglalkoztatottak fele
alacsony presztízsƾ foglalkoztatási csoportban dolgozik (49%), de a városrész lakosságának
alapvetƅenkedvezƅafoglalkoztatásihelyzete.
Alakásviszonyokkedvezƅek,azalacsonykomfortfokozatúlakásokarányajócskánavárosiátlagalatti
(4,5%) és jóval kisebb, mint 2001Ͳben (20,7%). A lakott lakásokon belül a komfort nélküli,
félkomfortos és szükséglakások aránya (4,6%) a második legalacsonyabb a városban, tehát a
városrészlakásállományamagaskomfortfokozatú.

Avárosrészközszolgáltatásiésgazdaságijellemzƅi
Avárosrészkisgazdaságisúllyalbír.Gazdaságiterületkizárólaga8218.j.mellékútmellettalakultki.
Intézménynemtalálhatóaterületen.
3.2.1.5 Hánta városrész
Avárosrészlehatárolása
Hántateljesenkülönállótelepülésrész,ezértindokoltkülönvárosrészkéntkezelni.
Avárosrészközlekedésihelyzete
Avárosrésza8218.j.Kisbér–Veszprémvarsányösszekötƅútracsatlakozó82116j.Hántabekötƅúton
keresztül közelíthetƅ meg. A településrész más közúti kapcsolattal nem rendelkezik, így
„zsáktelepülésnek”minƅsül.KözösségiközlekedéstHántaésKisbérközöttaKNYKKbiztosítja.
Avárosrészszerkezete
A Hánta településrészre a falusias környezet jellemzƅ hagyományos, nagytelkes lakóháztípusokkal,
melyek általában elƅkert nélküli, északi vagy keleti oldalhatáron álló fésƾs beépítésƾek. A
településrészközmƾvesítettségeteljes.
Avárosrésztársadalmijellemzƅi
Hántaalegkisebblakónépességƾvárosrész(459fƅ),melynekenyhén,decsökkentanépessége2001Ͳ
óta.Alakónépességenbelülviszonylagmagasagyermekkorúak(0Ͳ14évesek)aránya,míg2001Ͳben
még az elöregedés volt inkább jellemzƅ. A felsƅfokú végzettségƾek aránya a 25 évesnél idƅsebb
lakosokon belül mindössze 7,2%, mely jelentƅsen elmarad a városi átlagtól. A legfeljebb általános
iskolaivégzettséggelrendelkezƅkarányaátlagos.
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Afoglalkoztatottságotjellemzi,hogyavárosiátlagnálalacsonyabbafoglalkoztatottakarányaazaktív
korúakon (15Ͳ59 évesek) belül. A háztartások közel 40%Ͳa foglalkoztatott nélküli, amelyben nem
következett be pozitív irányú változás 2001 óta. A város többi részéhez képest magas a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezƅk és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezƅk
arányaazaktívkorúakonbelül.Azalacsonypresztízsƾfoglalkoztatásicsoportokbanfoglalkoztatottak
arányakimagasló(62,1%).Hántaamunkanélküliségáltalleginkábbsújtottrészeavárosnak.Atartós
munkanélküliekarányaisátlagfeletti.
A lakásállomány jellemzƅibƅl kitƾnik, hogy a lakhatási körülmények rosszabbak a városi átlagnál.
Habárjavulótendenciafigyelhetƅmegalakásviszonyoktekintetében2001Ͳóta,de2011Ͳbena200
lakás 13%Ͳa alacsony komfort fokozatú volt. Ez az érték a városi átlag kétszeresének felel meg.
Hasonlóan, a komfort nélküli és félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül is
magas (9,1%). Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül viszont csak 2,8%, mely a
legkisebbértékavárosban.

Avárosrészközszolgáltatásijellemzƅi
Hánta északi részén, a Kossuth Lajos utcában található a mƾvelƅdési ház, a tƾzoltószertár, az
önkormányzat és a római katolikus templom. Az intézmények épületei többségben földszintesek.
Hánta területén közpark, közkert nem található, azonban jelentƅs nagyságú zöldfelülettel
rendelkezik.
A városrészbe jelentƅs foglalkoztató vállalat nem települt, így Hánta lakosai Kisbérre ingáznak. A
településharmonikusanilleszkedikakörnyezƅtájszerkezetbe,ígyatelepülésrészakörnyezƅerdƅk,
tavakmiattrekreációsterületkénthasználható.
Ekülönállóvárosrésztelepülésiidentitásánakmegƅrzésefontosfejlesztésicél.
3.2.1.6 Külterületek
Avárosrészlehatárolása
AvárosrészbeazingatlanͲnyilvántartásitérképszerintikülterületektartoznak.
Avárosrészközlekedésihelyzete
AKülterületaközúthálózatésaföldutakszempontjábólmegfelelƅsƾrƾséggelfeltárt.Akülterületen
azösszestérségiéshelyijelentƅségƾútkeresztülhalad.
Avárosrészszerkezete
A belterülethez közvetlenül csatlakozó területeken a mezƅgazdasági területfelhasználású és
kereskedelmiͲszolgáltató gazdasági, továbbá ipari gazdasági területek kapcsolódnak. A többi
területen a mozaikos tájszerkezet, nagykiterjedésƾ erdƅterületek a jellemzƅek, változatos
domborzattal.
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Avárosrésztársadalmijellemzƅi
A külterületen 165 lakosél, akiknek a 23%Ͳa gyermekkorú. A külterületen élƅk száma nƅtt 2001 és
2011között.Azidƅskorúakarányarendkívülalacsony.Alakosságiskolaivégzettségealacsony,41%Ͳ
uk legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. A külterületen élƅket sújtja legjobban a
munkanélküliség, a foglalkoztatási mutatók tekintetében a külterületre jellemzƅ értékek a
legrosszabbakésromlótendenciátmutatnak2001és2011között
Az56lakásbólállólakásállomány27%Ͳaalacsonykomfortfokozatú,melya2001Ͳesértékhez(58,6%)
képest jelentƅs javulást jelent. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a városi
átlagháromszorosa,azegyszobáslakásokarányaismagas.
Avárosrészközszolgáltatásiésgazdaságijellemzƅi
A belterület északi határánál található, elmúlt idƅkig mƾködƅ téglagyár. A településrendezési terv
ezenfelüljelentƅsnagyságútávlatiipariterületetjelöltkia13sz.és81.sz.fƅutakmellett.Azújipari
területek közül csak a BatthyányͲpusztai települt be. További kereskedelmi szolgáltató gazdasági
területkerültkijelölésreatelepüléstƅldélrefekvƅönkormányzatitulajdonúPajtadƾlƅben.Akb.21
ha nagyságú terület közvetlenül a lakott területek mellett fekszik, a 81Ͳes számú fƅútról a város
érintése nélkül megközelíthetƅ. Ez a terület még nincs mƾvelésbƅl kivonva, illetve kialakítva
(közmƾvesítve, feltárva), de késƅbbiekben alkalmas lehet helyi vállalkozók betelepülésére, illetve
nagy jármƾvek, gépek tárolására. A további gazdasági területek az állattenyésztéshez és egyéb
mezƅgazdaságitevékenységekhezkapcsolódnak.
Gazdasági potenciállal rendelkeznek a korábbi fejezetekben már többször elemzett halastavak és
horgásztavak,melyekrekreációsfejlesztéseknekishelyetadhatnak.
A külterületen található a nemrég rekultivált hulladéklerakó, az egykori téglagyár területe melletti
bezárt agyagbánya, valamint a felhagyott honvédelmi célú terület is. Az utóbbi években jelentƅs
fejlesztések nem valósultak meg a külterületen. A Batthyány pusztán tervezett további gazdasági
fejlesztések a válság következtében elmaradtak, de befektetƅk érkezésére lehet számítani (kínai
lámpagyár).
3.2.2

Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek

A2012ͲbenkészítettIVSͲbenaKSHáltalküldöttadatokalapjánatelepülésennemvoltolyanterület,
mely a szegregációs mutató alapján megfelelt volna a tényleges szegregátum feltételeinek. A
szegregációsmutatóküszöbértékétakkor50%Ͳbanállapítottákmeg.A2011Ͳesnépszámlálásadatai
alapján készített lehatárolás határértéke viszont 35%. A szegregációval veszélyeztetett területek
esetében pedig legalább 30%Ͳnak kell lennie a szegregációs mutató értékének. A korábbi IVS
lehatárolása alapján Kisbéren a Deák Ferenc utca vasútvonalhoz közeli részen 40Ͳ49% közötti a
mutatóértéke.A2011Ͳesadatokalapjántörténtlehatárolásnállátszik,hogyavasúttúloldalánlevƅ
más utcaszakaszokon (Véncser dƾlƅ, Újszƅlƅ) is magas a szegregációs mutató értéke. Tényleges
szegregátumról, valamint szegregációval veszélyeztetett területrƅl ugyanakkor nem beszélhetünk
Kisbérenahatályosjogszabályok,valamintaKSHadatszolgáltatásaésmegállapításaalapján,mivela
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