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HELYZETFELTÁRÁS

1.1

TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK,
A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK

Baracs község a Közép-Dunántúli régióban, Fejér
megye délkeleti szegletében, a Dunaújvárosi
járásban helyezkedik el.
Fejér megye 8 járása – Móri, Bicskei, Martonvásári,
Gárdonyi, Székesfehérvári, Dunaújvárosi, Enyingi,
Sárbogárdi járások – közül Baracs a 2. legnagyobb
számú – azaz 15 településből álló – Dunaújvárosi
járáshoz tartozik.
Közép-dunántúli régió
A község, a Dunaújvárosi járásban négy várossal és további 11 községgel alkotja ezt az igazgatási
térséget. A járás további illetékességi területei: Dunaújváros megyei jogú város, Adony,
Pusztaszabolcs, Rácalmás városok, Előszállás, Perkáta, Mezőfalva nagyközségek és Beloiannisz,
Besnyő, Daruszentmiklós, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Nagykarácsony, Nagyvenyim községek
szerepelnek Baracs mellett.
A Dunaújvárosi járás a járások 1983-as
megszüntetése előtt is létezett. 1957-ben az
Adonyi járás székhelyét áthelyezték Sztálinvárosba,
és nevét ennek megfelelően Sztálinvárosi járásra
módosították, majd ezt 1961-ben a székhely
nevének módosítása miatt ismét átnevezték, ekkor
kapta a mai nevét. Megszűnésére 1983 végén, az
összes magyarországi járás megszüntetésekor
került sor.
Baracs községet északról Nagyvenyim és
Dunaújváros, Nyugatról Mezőfalva, Délről
Daruszentmiklós és a tolna megyei Dunaföldvár,
Keletről Kisapostag és a Duna másik felén
elhelyezkedő Bács-Kiskun megyében fekvő
Dunaegyháza és Apostag határolja.
A község területe 55,18 km2, lakosainak száma
3317 fő. (2018)
Fejér Megyei Járások
A község a megyén belül igen kedvező közlekedési pozícióban helyezkedik el, mivel területét érintik
az észak-déli irányú 6. számú főút és az M6 autópálya, valamint a kelet-nyugati összeköttetést
biztosító, a Dunán átívelő Pentele-híd és az M8 autópálya, amelynek további építése a
megyeszékhely felé is gyors összeköttetést hoz majd. A település a megyeszékhely Székesfehérvártól
1

61 km, a járásszékhely Dunaújvárostól mindössze 9 km távolságra fekszik. További városi rangú
település a közelségében a 30 km-re fekvő járásszékhely Sárbogárd (12.385 fő), a 42 km-re fekvő Aba
(4.471 fő), a 17 km-re fekvő Rácalmás (4.558 fő). Ugyancsak a közelségében található a már Tolna
megyéhez tartozó, és 21 km-re fekvő Dunaföldvár (8.593 fő), valamint a Duna keleti partján, tőle 25
km-re fekvő Solt (6.361 fő).
Megközelítése elsősorban közúton ideális. A település vonattal csak közvetve, a MÁV 42-es, és 43mas számú (Pusztaszabolcs – Dunaújváros – Paks - Rétszilas), Dunaújvárosig villamosított
vasútvonalán érhető el.

1.2.

A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA

Az Országos Területfejlesztési Koncepció az ország átfogó távlati fejlesztését megalapozó
tervdokumentum, amely meghatározza az ország hosszú távú területfejlesztési céljait, és a
területfejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információt biztosít az ágazati és
a kapcsolódó területi tervezés és területfejlesztés szereplői számára.
A Koncepció jövőképe és célrendszere 2030-ig szól. Magyarország 2030-ra Kelet–Közép Európa
gazdasági és szellemi központjává válik, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az
erőforrások fenntartható használatára épülő versenyképes gazdasággal, gyarapodó népességgel,
megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal.
Baracs község az Országos Területfejlesztési Koncepcióban Magyarország területi integrálódásának
főbb dimenzióit bemutató ábra szerint a Budapest – Zágráb - Ljubljana fejlesztési tengelyen és az
alközponti szerepkörű Dunaújváros közvetlen szomszédságában fekszik, ami meghatározó lehet a
település tekintetében is.
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Magyarország területi integrálódásának főbb dimenziói forrás: OTK Váti

Az ország makroregionális szerepének erősítése, mint prioritás tartalmazza a tágabb Duna-térséggel
való gazdasági integráció szorosabbra fűzését;
A városok közti közlekedési kapcsolatok javításánál a főváros külső városgyűrűje felé irányuló
közlekedési kapcsolatok javításának szükségességét említi a Koncepció a községhez igen közel fekvő
(és a koncepcióban több helyütt kiemelt) Dunaújváros irányába;
A kiemelt fejlesztési irányok közt a Győr-Tatabánya-Komárom-Mór-Székesfehérvár-DunaújvárosPaks-Kecskemét ipari/logisztikai nagyklaszterek közti közlekedési hálózatok kialakítását, valamint a
Duna-stratégiához történő csatlakozást, amely Baracs számára is releváns fejlesztések;
Baracs megyehatár menti poziciójából kifolyólag a Fejér illetve Tolna megyére megfogalmazott
fejlesztési irányokat is érdemes vizsgálni amelyek közül a község számára is releváns elemek:
-

a piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése;
a mezőgazdasági termékek feldolgozása, piaci értékesítése;
a turizmus jelenlévő ágazatainak fejlesztése, tematikus összekapcsolása (ahol a vízi turizmus,
illetve a horgászturizmus lehet a község számára kapcsolódási pont).
a társadalmi integrációs kihívásokkal küzdő települések komplex szemléletű tágabb
környezetükbe beágyazott fejlesztése.
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-

Dunaújváros ipari jellegét megtartó és erősítő, a nagyvállalatok szinergiáját kihasználó
gazdasági központi szerep fejlesztése, amely a közvetlen szomszédság okán pozitív hatású a
községre is.
A nemzeti kissebségek által magas
arányban lakott térségnek nem része
a járás, sem Baracs község, mint
ahogy az OTK-ban meghatározott
tanyás, aprófalvas illetve a magas
arányú
cigány
népességgel
rendelkező térségeknek sem eleme.

Fejér megye Területfejlesztési Koncepciója (2014)
Baracs jövőbeni fejlődésének irányára nagy hatással van a megyei koncepció, amelynek több
célkitűzése – a Duna mente és a Dunaújvárosi vonzástérség részeként - közvetve érinti a települést.
A funkcionális térségre és a községre is vonatkozó specifikus célkitűzések:
-

Dunaújváros intermodális központtá alakítása a térség további erősítése céljából;
a Duna táj, mint turisztikai elem hasznosítása, a világörökségi – Limes - és helyi örökségi
értékek bekapcsolásával;
a vízi turizmuson felül a gasztro-, bor- és rekreációs turizmus fejlesztése egy közös Dunabrand kialakításával;
A felszíni- és felszín alatti vizek védelme az integrál is fenntartható vízgazdálkodás
elősegítése.

Tolna megye Területfejlesztési Koncepciója
Baracs jövőbeni fejlődését, periférikus elhelyezkedése okán a szomszédos Tolna Megye
fejlesztéseinek tükrében is érdemes vizsgálni.
A megye gazdasági potenciáljának növelése, a vállalkozói aktivitás erősítése, átfogó cél ágazati pontja
- A helyi alapanyag-termelési igényekhez igazított térségi logisztikai bázisok kialakítása a megyét is
érintő jelentősebb vasúti, közúti, vízi közlekedési csomópontokban – közvetve Baracsra is hatást
gyakorolhat. Csak úgy, mint a 2. számú stratégiai cél amely a mezőgazdasági alapanyagokra épülő
termék előállítást, feldolgozást és piaci értékesítést valamint termelői együttműködésre alapozott
agrármarketing tevékenységet célozza.
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forrás: TMTFK saját szerkesztés

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (2017)
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület gondozásában a LEADER Akciócsoport stratégiája komplex
megközelítéssel, összetett eszközrendszerrel megalapozva dolgozta ki a2014-2020-as időszakra a- 17
vidéki települést érintő - térség fejlesztési programját.
A stratégia jövőképe a térség helyi identitásának megerősödését, és vonzerejének hosszú távú
javulását vizionálja.
A jövőkép elérésére illetve az adottságok jobb kihasználására kidolgozott stratégiai célrendszer a
jövőképet támogató két átfogó és öt specifikus célra épül.
A fejlődést támogató egyik átfogó cél a helyi gazdaság dinamizálására, a gazdasági aktivitás
növelésére, a másik az ember és környezete harmóniájának megteremtésére, a települési
infrastruktúra és a környezeti tényezők összehangolt fejlesztésére helyezi a hangsúlyt.
A specifikus célkitűzések, mint:
A települések élhetőségének és népességvonzó képességnek növelése,
A helyi szolgáltatások elérhetőségének, színvonalának és működési hatékonyságának
fejlesztése,
- A helyi vállalkozások piaci versenyképességének javítása,
- A helyi, térségi turisztikai potenciál hálózatos fejlesztése,
A helyi közösségek összetartozásának, identitástudatának és szerepvállalásnak erősítése,
a községre is azonosíthatók.
-
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1.3.

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA

BARACS TERÜLETÉT ÉRINTŐ TERÜLETRENDEZÉSI TERVI, TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK, ÖVEZETEK

Országos Területrendezési Terv (OTrT)

Fejér Megye Területrendezési Terv

Országos terület-felhasználási kategóriák

Megyei terület-felhasználási kategóriák

Erdőgazdasági térség
Mezőgazdasági térség
Vegyes terület felhasználási térség
Települési térség
Vízgazdálkodási térség
Építmények által igénybe vett térség
Országos ökológiai hálózat övezete

Ökológiai folyosó
Magterület

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
Országos vízminőség védelmi terület övezete

Nagyvízi meder övezete

Világörökség és világörökség várományos terület
övezete
Földtani veszélyforrás területének övezete
Vízeróziónak kitett terület övezete
Széleróziónak kitett terület övezete

6

AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE

FEJÉR MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

A terület felhasználási kategóriákra vonatkozó fontosabb előírások
Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület terület-felhasználási egységbe kell
sorolni;
A mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület terület-felhasználási egységbe
kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület terület-felhasználási egység
nem jelölhető ki;
A vegyes terület-felhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület vagy erdőterület
terület-felhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület kivételével
lakóterület kijelölhető;
A vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület terület-felhasználási
egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki
A települési térség bármely települési terület-felhasználási egységbe sorolható.
Az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. (sportrepülőtér területe)
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BARACSOT ÉRINTŐ ÖSSZESÍTETT FEJÉR MEGYEI TRT ÖVEZETEK
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Országos ökológiai hálózat övezete
Övezetre vonatkozó előírások
13.§ (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben
csak olyan kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet
jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok
kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet
folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.
(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a
megyei területrendezési tervekben magterület,
ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe
kell sorolni.

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Övezetre vonatkozó előírások
13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület övezetében beépítésre szánt terület
csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető
ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani
és bányászati tevékenységet engedélyezni a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet.
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Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Övezetre vonatkozó előírások
13/B. § A településrendezési eszközökben a jó
termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a
mezőgazdasági
terület
terület-felhasználási
egység kijelölésénél figyelembe kell venni.

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Övezetre vonatkozó előírások
14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezetében új beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani
és bányászati tevékenységet engedélyezni a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet.
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Övezetre vonatkozó előírások
14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és
megyei területrendezési terv és annak alapján a
településszerkezeti terv pontosítja.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított
lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a
megye
területrendezési
tervének
megalapozó
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg
helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási
területére
készülő
településrendezési
eszköz
megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a
tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint
a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított
lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a
hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a
helyi építési szabályzatban meg kell határozni a
területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére
vonatkozó szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba
illeszkedésének bemutatására látványterv készítését
írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket
határozhat meg.

Világörökség és világörökség várományos terület övezete
Övezetre vonatkozó előírások
14/B. § (1) A világörökségi és világörökségi
várományos terület övezetét a településrendezési
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően
lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és
világörökségi várományos területen:
a) a terület-felhasználás módjának és mértékének
összhangban kell lennie a világörökségi kezelési
tervben meghatározott célokkal,
b) új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető,
meglévő külszíni művelésű bányatelek területe
nem bővíthető,
c) a közlekedési és energetikai infrastruktúrahálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a
kulturális és természeti örökségi értékek sérelme
nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk
érvényesülését elősegítve és a világörökségi
kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni.
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Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Övezetre vonatkozó előírások
15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület
övezetében keletkezett szennyvíz övezetből
történő kivezetéséről és az övezeten kívül
keletkezett szennyvizek övezetbe történő
bevezetéséről a kiemelt térség és a megye
területrendezési tervében rendelkezni kell.
(2)
Az
övezetbe
tartozó
települések
településrendezési eszközeinek készítése során ki
kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket,
és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre
vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell
megállapítani.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a
bányászati
szempontból
kivett
helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

Nagyvízi meder területe
Övezetre vonatkozó előírások
16. § A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területének
övezetében új beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki.
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FEJÉR MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Országos ökológiai hálózat-magterület, ökológiai folyosó
Övezetre vonatkozó előírások
17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület
nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet a magterület vagy a
magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek
együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt
terület területrendezési hatósági eljárás alapján
jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy
biztosított-e a magterület, a magterület és az
ökológiai folyosó természetes és természetközeli
élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai
kapcsolatok zavartalan működése.
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala,
az erőművek és kiserőművek a magterület
természetes
élőhelyeinek
fennmaradását
biztosító módon, az azok közötti ökológiai
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki
megoldások alkalmazásával helyezhetők el.
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek
nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek nem bővíthető.

Erdőtelepítésre javasolt terület
Övezetre vonatkozó előírások
19/A. § A településrendezési eszközökben az
erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az
erdőterület
terület-felhasználási
egység
kijelölésénél figyelembe kell venni.
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Földtani veszélyforrás övezete
Övezetre vonatkozó előírások
25. § (1) A földtani veszélyforrás területének
övezetét a településrendezési eszközökben kell a
tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni.
(2) Az övezet területén új beépítésre szánt
terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a
bányafelügyelet a településrendezési eszközök
egyeztetési eljárása során adott véleményében
hozzájárul.

1.4.

A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK VONATKOZÓ
MEGÁLLAPÍTÁSAI

Kisapostag a községgel határos részén jelentős lakóterület fejlesztéssel, a egykori hétvégi házas,
Duna menti terület átalakulásával számol, mely jelentős hatással van Baracs közigazgatási területén
található Dunaparti területekre is.
Dunaújváros Baraccsal közvetlen határos területei általános mezőgazdasági terület-felhasználásba
soroltak. A területrészen a Baracs Dunaújváros összekötő út mentén a község igazgatási területének
határától mintegy 800 méterre, a 6-os út mellett a város ipari gazdasági fejlesztésre jelölt ki területet
valamint az említett összekötő szakaszon kerékpáros kapcsolat fejlesztéssel számol. A fenti
fejlesztéseknek a községre nézve is közvetett pozitív hatásai vannak.
Nagyvenyim lakóterületei Baracs közigazgatási területével közvetlen szomszédosak, és hosszútávú
lakóterület fejlesztéssel is ebben a térségben számol, de a beépített területek jelentős távolsága
miatt a fejlesztésnek közvetett hatásai nincsenek a községre.
Mezőfalva, Daruszentmiklós településszerkezeti terve a községgel határos területein a tényleges
használattól eltérő fejlesztést nem tervez, a térség jellemzően mezőgazdasági terület-felhasználásba
sorolt.
Dunaföldvár a községgel határos területein jelentős terület-felhasználás változást igénylő fejlesztést
nem tervez, a 6-os út mentén tervezett térségi EUROVELO kerékpárút nyomvonala viszont Baracs
közigazgatási területét is érinti.
Dunaegyháza, Apostag a településeket a Duna választja el Baracstól, a partmentén egyik település
sem számol olyan fejlesztéssel, amely hatást gyakorolhat a község igazgatási területére.
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1.5.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció megállapításai
Az 85/2008.(VII.24.) határozat számmal elfogadott településfejlesztési koncepció a magasabb rendű
fejlesztési dokumentumok és programok a település adottságainak, értékeinek számbavételét
követően megfogalmazta a jövőben fontosabb feladatait a teljesítendő célokat és programokat.
A település átfogó céljaként a következőt fogalmazta meg:
„Baracs község 2020-ra a környezetével harmonikus kapcsolatban álló gazdaságilag stabilan fejlődő,
az itt élők számára egészséges, lakó és munkakörnyezetet biztosító, a fenntarthatósági kritériumokat
szem előtt tartó település.”
A fenti cél eléréséhez a község;
 a versenyképes, több lábon álló gazdasági környezet kialakítását,
 a község élhetőségét befolyásoló hiányosságok pótlását,
 a település turisztikai potenciáljának emelését célzó specifikus célokat illetve beavatkozási
területeket határozta meg.
Prioritásként került megfogalmazásra;








a gazdasági versenyképesség fejlesztése, amelyet többek között a munkaképes korú lakosság
helyben tartásával, a térség logisztikai funkciójának erősítésével, a szolgáltató szektor
fejlődésének elősegítésével kíván elérni.
az infrastruktúra és közlekedés fejlesztése, ahol a tömegközlekedés, a vízi- és légi közlekedés
helyzetbe hozása, a víz és szennyvízcsatorna-hálózat korszerűsítése és karbantartása, a
szomszédos településekkel történő közlekedési kapcsolatok biztosítása került fókuszba.
a környezetvédelmet és rekreációt szolgáló fejlesztések, mint új sportlétesítmények
telepítése, játszóterek, parkok megújítása, alternatív energiafelhasználás elterjesztése, a
környezeti károkozás védősávokkal történő enyhítése.
az idegenforgalom fejlesztése, kiemelve a kerékpáros- és lovasturizmust valamint a Dunaparti övezet idegenforgalmi célú fejlesztését, a szálláshely és vendéglátóhely kínálat
bővítését.

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések

A településen az építési törvényben szereplő – jelenleg érvényes - településrendezési szerződést nem
ismert.
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1.6.

A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök
131/2010. (VIII. 12.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti terv és módosítás valamint a
13/2008. (VIII.8.) rendelet számon elfogadott és a 17/2010.(VIII.13.) számú rendelettel módosított ,
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv.
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek
Baracs település szerkezetének alakulását a vízfolyások illetve infrastruktúrális elemek – út, vasút –
nagyban befolyásolták.
A község igazgatási területe több egymástól elkülönülő beépített területből álló, cca. 11 km
hosszúságú észak-déli irányú mezőgazdasági –szántó, gyep - terület, amelyet az észak-nyugati részén
nagyobb kiterjedésű (cca. 4,5 km2) dombosabb felszínű zömmel erdővel fedett területek illetve a
természetes vonalas elemként megjelenő kisvízfolyások - a Kokasdi - és a Nagyvenyim – Baracsi - ér fás, ligetes vízparti sávjai tagolnak.
A település nagyságrendje (3500 fő), infrastrukturális ellátottsága, intézményrendszere, s nem utolsó
sorban táji- természeti környezete valamint lakóinak igyekezete, tenni akarása lehet a biztosítéka
annak, hogy Baracs biztosítsa lakóinak a kulturált életminőséghez szükséges feltételeket.
A hatályos terv feladata, a fejlődés rendezési tervi kereteinek rögzítse a:
–
–
–

az adottságokon alapuló földhasználat megtartása,
a belterület szerkezetének - telekstruktúra, beépítési mód - megőrzése,
a falusi életmód értékeinek megőrzésével, a tájjal, a természettel harmonizáló,
településszerkezethez illeszkedő lakó, gazdasági, illetve rekreációs fejlesztési lehetőségek
biztosítása,

alapelvek figyelembevételével.
Megvalósult és meg nem valósult elemek
A hatályos településrendezési terv – a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok
megvalósítását segítendő – a következő nem megvalósult fejlesztéseket irányozta elő.
-

-

-

lakóterületek
o a két településrészt összekötő út menti területen,
o a Liget sor dél-nyugati oldalán,
o Templomoson a horgásztó mentén,
o Apátszálláson a Tóparti, Bocskai, Marx és Wesselényi utcák által határolt
tömbterületen, a Széchényi utca déli telekvégeinek megosztásával kialakuló területen
illetve a Liget sor és Május 1. utcák közötti beépítetlen területen,
o valamint a Dunaparti területen.
vegyes területek
o a Liget sor – Széchenyi utca kereszteződésében,
o a 6-os út és a Szitányi sétány közötti területen.
gazdasági területek
o az M6, M8 autópálya csomópont északi részéhez csatlakozó területen,
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-

o Templomos településrész délkeleti területein a 6-os út szomszédságában.
különleges terület
o a temető bővítési területe.
zöldterületek
o a tervezett lakóterületek környezetének zöldterületei.

A hatályos szerkezeti terv szerinti fejlesztések, terület-felhasználás változások jelentős része a
belterületi határon kívül történt. A fejlesztések, a tervezett programok megvalósítása új beépítésre
szánt területek kijelölésével és a területek művelésből történő kivonásával járnak, nehezítve ezzel a
megvalósítást.
Az ábra a tervezett és még meg nem valósult terület-felhasználások elhelyezkedését mutatja. (kék)
Ezek közül a lakó- illetve gazdasági területfejlesztés az, amely jelentős tartalékokkal rendelkezik.

Hatályos településszerkezeti terv szerinti nem megvalósult fejlesztési területek elhelyezkedése
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1.7.

A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA

1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi
viszonyok, életminőség
A lakónépesség az adott területen lakóhellyel rendelkező és másutt tartózkodási hellyel nem
rendelkező személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek
együttes száma. Kevés kivételtől eltekintve kistelepüléseinken az adatok országosan, évtizedes
távlatokban is csökkenő tendenciát mutatnak. Baracs település mutatói – a település speciális
fekvéséből adódóan is – valamelyest kedvezőbbek, mint az országos trendek, az elmúlt évek
távlatában a mutató jellemzően stagnál. A község lélekszáma 2015. évben 3383 fő volt.
Lakónépesség és annak térségi viszonylata (fő)

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a lakónépesség nemzetiségi összetétele tekintetében
elmondható, hogy a lakosság 90 %-a magyar, míg 1,1%-a német, 0,6%-a roma kötődésű, de élnek a
településen bolgár, szerb, ukrán, lengyel, román és arab kötődésű polgárok is.
A népesség korcsoportonkénti megoszlása tekintetében említést érdemel, hogy a településen az
egyes korosztályok százalékos aránya nem mutat szignifikáns eltérést a nagyobb területi egységek
mutatóitól. Tehát mind a munkaképes korú, illetve a jövő generációjának tekinthető 30 év alatti
lakosok aránya, mind a nyugdíjas korosztály aránya együtt mozog a nagyobb területi egységek
mutatóival.
Lakosság korcsoportonkénti megoszlása
0-14 évesek
15-19 évesek
20-29 évesek
30-39 évesek
40-59 évesek
60-X évesek
Összesen

Baracs
13,31%
5,81%
13,21%
12,63%
30,11%
24,93%
100,00%

Dunaújvárosi járás
13,01%
4,64%
12,40%
14,44%
29,11%
26,40%
100,00%

Fejér megye
14,31%
4,82%
12,56%
14,81%
28,71%
24,79%
100,00%

Magyarország
14,35%
4,92%
12,32%
14,60%
28,37%
25,44%
100,00%
forrás: KSH, mikrocenzus 2016.

A lakosság korcsoportok szerinti megoszlásból következik, hogy a település öregedési indexe (állandó
népességből a száz, 0-14 évesre jutó 60-x évesek száma) is igazodik a nagyobb területi egységek
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mutatóihoz (2015-ben 180,26 %). Ezek közül valamelyest eltérést a járási adatok tekintetében
láthatunk, mely évtizedes távlatban is kedvezőtlenebb, mint a települési mutató.
Öregedési mutató és annak térségi viszonylata
(Állandó népességből a 100 0-14 évesre jutó 60-x évesek száma)

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép

Baracs község lakosságának képzettsége, iskolai végzettsége tekintetében elmondható, hogy a 7
évesnél idősebb népesség legnagyobb arányban - összességében a népesség 52%-a - középiskolai
végzettséggel rendelkezik. A lakosság mintegy negyede rendelkezik 8 általános iskolai végzettséggel.
A főiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkezők aránya meghaladja a 8 %-ot.
A település képzettségi mutatói
Baracs
A 7 éves és idősebb népességből 0 osztályt végzettek száma
A 7 éves és idősebb népességből az általános iskola 1-7. osztályát végzettek száma
A 7 éves és idősebb népességből az általános iskola 8. osztályát végzettek száma
A 7 éves és idősebb népességből középiskolai végzettségű középiskolai érettségi nélkül,
szakmai oklevéllel
A 7 éves és idősebb népességből középiskolai végzettségű középiskolai érettségivel,
általános oklevéllel
A 7 éves és idősebb népességből egyetemi, főiskolai végzettségű oklevéllel
A 7 éves és idősebb népesség összesen

fő
26
406
843

%
0,8
12,5
26,1

907

28,1

778

24,0

276
3236

8,5
100,0

forrás: KSH, népszámlálás 2011.

Baracs község foglalkoztatottsági mutatói valamelyest kedvezőbbek, mint a nagyobb területi
egységekben mért statisztikák. Ebben jelentős szerepe van az ingázásnak. A KSH 2011. évi mutatója
alapján az eljáró foglalkoztatottak aránya 76%. Az aktív korúak közül azok, akik helyben nem tudnak
munkát vállalni, elsősorban Dunaújvárosba, illetve Fejér megye járási székhelyeire ingáznak.
Települési szintű munkaerő-piaci adatok
megnevezés
Lakónépesség 2016. év (fő)
Nyilvántartott álláskereső (fő)
Folyamatosan nyilvántartott álláskereső >180 nap (fő)
Álláskeresési ellátásban részesülő álláskereső (fő)
Szociális ellátásban részesülő álláskereső (fő)
25 év alatti álláskereső (fő)
50 éves és idősebb álláskereső (fő)
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Baracs
3336
70
30
22
19
5
29

Pályakezdő álláskereső (fő)
Általános iskola 8 osztályánál kevesebb végzettséggel rendelkező nyilvántartott álláskeresők
száma (fő)
Általános iskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
Szakmunkás végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
Szakiskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
Főiskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
Egyetemi végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközzel támogatottak száma (fő)

2
1
27
19
5
19
3
1
39

forrás: KSH, mikrocenzus 2016.

Baracs község jövedelmi viszonyait tekintve elmondható, hogy szorosan korrelál a nagyobb területi
egységekben tapasztalható trendekkel, az egy főre jutó összes nettó jövedelem az elmúlt évek
viszonylatában valamelyest magasabb volt mind az országos, mind a regionális és megyei, de a járási
átlagnál is. A településen az adófizetők aránya 2015-ben 51,35% volt.
Jövedelmi viszonyok és annak térségi viszonylata
(Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem Ft-ban)

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép

Adófizetők aránya (%)
(az SZJA alapot képező jövedelemmel rendelkezők száz állandó lakosra vetített száma)

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép

Az emberi közösségek életminősége számos tényező együttese, amit az egyének jóléte mellett
komplementer jelleggel meghatároz azok jólléte is. A fogalomhasználat alkalmával szót kell ejteni
arról is, hogy az életminőség és az életszínvonal szoros összefüggésben áll egymással. Utóbbi olyan
viszonylag jól mérhető tényezők együttese, mint a fogyasztás terjedelme és összetevői, a
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lakáskörülmények, a szociális, kulturális, egészségügyi ellátottság, a létbiztonság, a közlekedési
viszonyok, az út- és közműhálózat, a közbiztonság vagy a munkahelyi körülmények. Az életminőség
azonban tágabb fogalom, ahol szerepet kap a környezet kulturáltsága, esztétikája, a
környezetvédelem színvonala, az emberi kapcsolatok kulturáltsága, a szabadidő mértéke, s annak
eltöltési lehetőségei vagy a kívánt életforma kialakításának lehetősége. Jelen elemzés elsősorban a
mérhető tényezőkre fókuszál.
Baracs megközelíthetősége tekintetében elmondható, hogy a község a megyén belül kedvező
közlekedési pozícióban, az M8 és M6 autópályák tőszomszédságában, a 6-os számú főközlekedési út
közelségében helyezkedik el, melyek észak felé Dunaújváros és Budapest, déli irányban Dunaföldvár
és Paks, valamint a Dunán átívelő Pentele-hídon át a keleti országrész irányában, míg a 62-es út
csatlakozásával nyugat felé a megyeszékhellyel adnak gyors összeköttetést. Tömegközlekedéssel a
környező városi rangú települések rugalmasan elérhetők. A település direkt vasúti kapcsolattal nem
rendelkezik. A legközelebbi csatlakozások a 43-mas vonalhoz kapcsolódóan Mezőfalva - Rétszilas,
illetve a 42-es vonal tekintetében Pusztaszabolcs – Dunaújváros - Paks találhatók. Itt jegyezzük meg,
hogy a település határában található a Dunaferr Repülő Klub üzemeltetésében a Baracs-Kisapostag
nem nyilvános repülőtér.
Az életminőség talán egyik legalapvetőbb indikátorát, a lakhatás minőségét, a lakások
komfortfokozatát tekintve elmondható, hogy Baracson a közműellátottság a vezetékes vízellátás
vonatkozásában biztosított, a szennyvízcsatorna hálózat kiépült, a villamos hálózat teljeskörű. A
vezetékes és mobil távközlési rendszerek kiépültek. A gázellátás teljeskörű. A műanyag, fém és papír
hulladék gyűjtése szelektíven, „házhoz menő gyűjtési formában”, míg az üveg hulladék gyűjtése a
településen kihelyezett üveggyűjtő edényekben történik.
A település két orvosi és egy fogászati körzettel rendelkezik, rendelőjében a háziorvosi ellátás mellett
védőnői tanácsadást is biztosítanak. A településen gyógyszertár is üzemel.
A lakosság alapellátását biztosító kereskedelmi egységek a községben megtalálhatók. Több
vegyesbolt, vendéglátó-egység is megtalálható a településen, a háztartásokban mindennap
használatos dolgok beszerezhetők helyben. Az alapszintet meghaladó intézményi ellátást a lakosok
többségében Dunaújvárosban veszik igénybe.
Az intézmények tekintetében a településen óvoda (Baracsi Négy Vándor Óvoda), iskola (Széchenyi
Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Klebelsberg Központ fenntartásában)
üzemel, a település Faluházat is - mely helyet ad a Könyvtárnak és a sporttevékenységeknek is fenntart. A település karbantartott futballpályával, műfüves pályával és hozzá öltözővel is
rendelkezik. A településen található Tájház múzeumként is funkcionál.
A településen a mezőgazdasági termelők segítése és információval való ellátása a falugazdász
feladata. A családsegítő családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési
tevékenységeket végez. A közbiztonságról a körzeti megbízott gondoskodik.
A településen a zaj- és porszennyezés a közúti közlekedés hatásából fakadóan nincs, mivel átmenő
forgalom a települést nem érinti. A porszennyezés jellemzőbben a mezőgazdasági tevékenységekkel
függ össze szezonális jelleggel az időjárási viszonyok függvényében. Ipari szennyező a településen
nem található.
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1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
A társadalmi rétegződésből eredő jövőbeli potenciális konfliktusok egy fontos indikátora a
veszélyeztetett kiskorúak (0-19 évesek) aránya. Baracson a köznevelés feladatait általános iskola és
óvoda látja el. Az óvodában minden 2,5-6 éves kor közötti gyermek számára férőhelyet tudnak
biztosítani. Az intézmény 8 óvodapedagógussal működik, kapacitása 100 fő. Az óvodába 2016-ban 4
csoportba összesen 74 gyermek került beíratásra, melyből 6 gyermek hátrányos helyzetű.
A baracsi Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény székhelye
Baracson, tagintézményei Kisapostagon (Benedek Elek Tagiskola) és Előszálláson (Árpád Fejedelem
Tagiskola) találhatóak. Az iskolában 2016-ban 16 fő főállású pedagógussal 9 osztályban összesen 196
fő tanult, melyből 16 gyermek volt hátrányos helyzetű. Az iskolában az Alapfokú Művészetoktatás 12
évfolyamon az alábbi művészeti ágakban zajlik:


Táncművészeti ág: Néptánc tanszakon



Zeneművészeti ág: Grafika és festészet tanszakon



Képzőművészeti ág: Billentyűs tanszakon (zongora)

Az önkormányzat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt biztosít azon családok részére, ahol a
gyermek szociális helyzete alapján jogosult különböző szociális juttatásokra. A védelembe vett
gyermekek száma a KSH 2016. évi adatai alapján 6 fő volt. Árvaellátásban összesen 14 fő részesült.
Az önkormányzat számos ellátási formában támogatja a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos
helyzetben lévő családokat. Az Önkormányzat adatszolgáltatása alapján 2017. évben a településen
13 fő hátrányos, illetve 6 fő halmozottan hátrányos helyzetű (a szülők alacsony iskolai végzettsége,
illetve alacsony foglalkoztatottsága miatt). A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet
megállapítása lehetőséget nyújt felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő
programokban való részvételre, továbbá kötelező óvodai felvételt, művészeti oktatás esetén és
kollégiumi elhelyezés esetén tandíjmentességet, továbbtanulást előkészítő ösztöndíjprogramban való
részvételt, felsőoktatási rendszerbe való kedvezményes bejutás lehetőséget biztosít. A halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek a szünidőben ingyen melegétkezésben részesülnek a szülő kérelmére.
Baracs község tekintetében elmondható, hogy a helyben realizálható munkalehetőségek több év
távlatában beszűkültek, így vannak, akik a szociális ellátórendszerhez kénytelenek fordulni. A szociális
ellátás megvalósulhat pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szolgáltatásokon keresztül.
Az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások1:

1



rendkívüli települési támogatás: a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
nyújtott támogatás. 2017. évben rendkívüli települési támogatásban 29 fő részesült.



gyógyszertámogatás: a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében
biztosított hozzájárulás. 2017. évben gyógyszertámogatásban 7 fő részesült.

Az Önkormányzat 2017. évi adatszolgáltatása alapján
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települési lakhatási támogatás: a szociálisan rászoruló személyek részére a háztartásuk tagjai
által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. 2017. évben
lakhatási támogatásban 36 fő részesült.



tüzelő támogatás: a rászoruló családok részére minden fűtési szezonban helyi rendeletben
szabályozott mértékben. 2017. évben tüzelő támogatásban 41 háztartás részesült.



elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás: szociális rászorultság
alapján a havi jövedelem függvényében.



köztemetés: a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat gondoskodik az
elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az
eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről
nem gondoskodik. 2017. évben köztemetésre 1 fő esetében került sor.



gyermekétkeztetés: a települési önkormányzatoknak természetbeni ellátásként a gyermek
életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő,
törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító
nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást
nyújtó intézmény vezetője kérelmére a bölcsedében, az óvodában, és az általános iskolában.



szünidei gyermekétkeztetés: a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés
keretében a szülő vagy törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos
helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A szünidei étkezést a KSH. adatai
szerint 2016. évben 16 gyermek vette igénybe.



egyszemélyes háztartások szilárd hulladék közszolgálati díj támogatása: jogosult minden 70.
életévét betöltött, egyszemélyes háztatásban élő személy. 2017. évben ennek keretében 95
fő részesült támogatásban.



karácsonyi utalvány: A képviselőtestület évente vásárlási utalványban részesít az adott
naptári évben minden 70. életévét betöltött és idősebb személyt. 2017. évben karácsony
utalványt 415 fő kapott.



ösztöndíj jellegű támogatás (Bursa Hungarica, Arany János Tehetséggondozó Program): Az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú,
illetve középfokú tanulmányainak támogatására. 2017. évben ennek keretében 5 fő részesült
támogatásban.



első lakáshoz jutók támogatása: a fiatalok életkezdésének támogatása érdekében. 2017.
évben e támogatási formában 1 fő részesült.

Fentieken túl az önkormányzat az alábbi alapszolgáltatásokat biztosítja:


az étkeztetést,



a családsegítést,



a nappali ellátás és



a házi segítségnyújtást (Az ellátottak száma a KSH adatai alapján 2016. évben 19 fő)

A fenti feladatok ellátását a Baracsi Népjóléti Intézményen keresztül biztosítja az önkormányzat.
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Az idősek nappali ellátását Baracs és Dunaújváros Megyei Jogú Várossal kötött szerződése alapján
Dunaújváros látja el intézményen keresztül igény esetén.
A társadalom rétegződéséről ad tájékoztatást a magas, illetve alacsony jövedelműek aránya. Baracs
község foglalkoztatottjainak körében – adódóan az ingázók magas arányából is - az arányszámok
jellemzően együtt mozognak a térség más településeinek mutatóival, és szorosan korrelálnak a
nagyobb területi egységek adataival.
Magas- illetve alacsony jövedelműek aránya (fő)
(Az 5 millió Ft feletti adósávon adózók száma száz, 1 millió Ft alatti adósávon adózóra vetítve.)

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép

A területfejlesztés és -rendezés tárgykörébe soroltan a további konfliktusok és érdekviszonyok
tekintetében a tájhasználat kapcsán említést érdemel, hogy felértékelődött az ökológiai folyosók és
az ökológiai regenerációra alkalmas területek szerepe, ahol az intenzív mezőgazdasági tevékenység
veszélyeztetheti a természeti környezetet. A települést érinti az Európai Unió Natura 2000 hálózata,
így a területhasználatokat extenzív irányba kell változtatni. A településrendezési tervek készítésénél
figyelembe kell venni azt, hogy az Országos Területrendezési Terv által meghatározott ökológiai
hálózatok övezete beépítésre szánt területté nem minősíthető.
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők
A település történeti múltjából fakadóan mélyen gyökerező hagyományokkal rendelkezik.
A falu jelentősebb épített emlékei és nevezetességei az alábbiak:
-

a Templomoson épített Boldogságos Szűz Mária nevű római katolikus templom és Korniss
Károly, valamint Farkas István sírja a templomosi falurész temetőjében,
Baracs-kisapostagi reptér,
Baracsi halászcsárda, és az azt övező Duna-part,
a Szitányi-kastély romjai a Baracsi Lovardánál,
a Baracs-Dunaújvárosi Szabadidőpark,
a Magyarok Nagyasszonya (római katolikus) templom Apátszálláson.

A hagyományőrzés és -teremtés jegyében a településen élők hétköznapjait a falu számos programja
színesíti, többek között az alábbi, évente megrendezésre kerülő Halászléfőző verseny, a BaracsKisapostag Repülőnap, Szemétszedés (önkéntes alapon), a Szüreti felvonulás- és bál, a Falukarácsony
és Falunap (minden év augusztus harmadik szombatján).
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Az önkormányzat jogszabályban meghatározott feladatain túl számos önként vállat feladattal
támogatja a településen élők társadalmi életét úgy, mint:
-

Társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezetek támogatása,
Alapítványok támogatása,
Rendezvények, fesztiválok szervezése, lebonyolítása.

Baracson számos civil szervezet, elsősorban egyesület és alapítvány segíti a szabadidő hasznos
eltöltését, a közösség szervezését, melyek az alábbiak:
-

Baracsi Íjász Egyesület
Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület
Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület
Baracsi Magyar-Francia Baráti Kör
Baracsi Sportegyesület
Baracs Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Baracs Faluvédő Polgárőr Egyesület
Baracsi Nagycsaládosok Egyesülete
Mezőföld Kulturális, Sport és Szabadidő Egyesület
Baracsi Horgász Civil Társaság
Baracsi Társas Kör Egyesület
Baracsi Templomosi Baráti Kör
Baracs Oktatásáért Alapítvány
Baracsi Négy Vándor Óvoda Alapítvány
Baracsért Közalapítvány

Baracson minden év május elsején megrendezik az ún. Civil Napot, ahol a község számos civil
szervezete zeneszó mellett bográcsban ételeket készít, palacsintát és lángost süt, a helyi boltok pedig
szponzorként szintén részt vesznek az eseményen, fagylaltok és különböző italok árusításával. A
rendezvényt rendkívül változatos programok és csapatversenyek színesítik (élő zene, kamionhúzóverseny, sörivó verseny, homokfoci stb.).
A település sportélete nem csak az épített infrastruktúra, de az elért eredmények okán is említést
érdemel. 1992-ben alapították meg a Baracsi Sportegyesületet, amely 3 felnőtt és egy ifjúsági címet is
magáénak tudhat, és bejutottak már megyei osztályba is. A Baracs SE (férfi-és női szakosztály
egyaránt) a megyei labdarúgó bajnokság I. osztályában szerepel, valamint a Széchenyi Zsigmond
Általános Iskola tornászai, atlétái és kézilabda játékosai is szép eredményeket értek már el mind
megyei, mind országos szinten.
A többek között fentiekkel is kapcsolatos híreket a település helyi sajtója a Baracsi Szó közvetíti,
amely az önkormányzat finanszírozásában működő független havilap.
A vallási közösségek tekintetében a katolikus (a lakosság 33%-a) és a református (a lakosság 4%-a)
hívők vallásgyakorlását a helyi egyházközségek segítik. A településen a katolikus egyház épített
emlékekkel is rendelkezik. Jelentős, mintegy 30% a településen azok aránya, akik a 2011. évi
népszámlálás alkalmával a KSH adatai szerint nem tartoztak egyik felekezethez sem.
Baracs 2005. óta testvértelepülési kapcsolatokat ápol a franciaországi Montois la Montagne
településsel, valamint ugyancsak 2005-ben írt alá megállapodást a romániai Szentegyházával. A
településeket számos program és rendezvény köti össze.
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1.8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA

1.8.1. Humán közszolgáltatások
Oktatás
A Baracsi Négy Vándor Óvoda megújult környezetben, 2018-ban átadott, 100 gyermek befogadására
alkalmas új épületben várja a gyerekeket. A korszerű, új óvodaépület 4 csoport befogadására
alkalmas. A csoportokat 8 óvodapedagógus látja el ahol a nevelési programgerincét a természet
közeli és a hagyományokra, jeles napokra épülő oktatás adja.
Az 1948-ban alapított, 8 évfolyamos Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola 280 fő befogadására alkalmas. A diákok 8 évfolyamon, 10 osztályban tanulnak. Az iskola
örökös ökoiskola címmel büszkélkedik, mert a környezet ismerete és védelme nem csupán az
oktatásban, hanem az iskolai élet minden területén jelentkezik.
Az iskola alapfokú művészetoktatási intézmény, ahol a néptánc mellett a diákok billentyűs (zongora)
és festészet-grafika tanszakokon vehetnek részt.
Az iskola épülete több bővítésen, fejlesztésen esett át az elmúlt években. Többek között informatika
szaktanterem, új vizesblokk, akadálymentesített bejárat készült.
A Faluház és Könyvtár a helyi dal- és tánccsoportok rendszeres színházi programjai mellett különféle
edzéseknek, klub összejöveteleknek, zenekari próbáknak ad helyet.
A Templomosi Tájház és Falumúzeum is megújult környezetben várja látogatóit.
Szociális intézmények
Az idősek nappali ellátását Baracs és Dunaújváros Megyei Jogú Várossal kötött szerződése alapján
Dunaújváros látja. A biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi,
mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervez.
Az intézmény neve: Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
Intézmény.
Baracsi Népjóléti Intézmény - 2427 Baracs, Táncsics u. 27. Fenntartó: Baracs Község Önkormányzata
- biztosítja a szociális és kulturális alapfeladatok ellátását amely egy részről magában foglalja a
szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, a rászorulók számára a gondozást, ápolást, szociális,
mentálhigiénés segítségnyújtást, családsegítést, a családok külső, belső kapcsolatrendszerének
támogatását, a prevenciót, a gyermek veszélyeztetett állapotának megelőzését, illetőleg
megszüntetését.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatást a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően Baracson és
Kisapostagon is az intézmény dolgozói látják el (a közös önkormányzat működése miatt). Másrészről
a kulturális alapfeladatok vonatkozásában a lakosság számára elérhető kulturális és közművelődési
szolgáltatások biztosítása, a magyar kultúra értékeinek megteremtése, közvetítése, szerepvállalás a
hagyományok ápolásában, megőrzésében, gazdagításában, helyi közösségek kialakításában, akar
kultúra, egészség vagy sport ügyéről van szó.
Az intézményhez tartozó higiéniai csoport munkájával biztosítja az önkormányzati épületeknek és
közvetlen környezetük rendjének és tisztaságának fenntartását.
27

Egészségügy
2 háziorvos - az egyik Apátszállás, a másik Templomos településrészen - egy fogorvos és védőnő lát el
szolgálatot Baracson. A községben egy fiókgyógyszertár található. Működő kórház és ügyeletes
gyógyszertár Dunaújvárosban van.
1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
Az egyenlő bánásmód elvének betartása az Európai Unió és a hazai társadalom azonos célja. Az
európai uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi
egyenlőtlenségek csökkentése.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt IV.
fejezete tartalmazza a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programot, melynek célja: az élet valamennyi
területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok
tagjainak esélyegyenlőségét, mely a Kormány, az önkormányzatok és ezek intézményei, civil
szervezetek és magánszemélyek feladata.
Az esélyegyenlőségi program céljai:
-

Elősegítse a fogyatékos személyek önálló életvitelét és a társadalmi életben való aktív
részvételét.
Biztosítsa a fogyatékossággal élők számára, hogy a település lakójaként ugyanazokkal a
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek, mint mindenki más.
Biztosítsa az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint a helyben élő hátrányos helyzetű
csoportok helyzetének javítását.
A területre jellemző egységes felmérő rendszer kialakítása, amely az EU-s pályázatok
megírásához nyújthat segítséget.

A településen a fenti célok elérésének érdekében esélyegyenlőségi programot készítettek, melyet a
képviselőtestület a 2013-ban fogadott el.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja:
Baracs Község Önkormányzatának célja, hogy olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a
hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját, ahol minden lakossal szemben
érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és
intézményei, valamint a közszolgáltatások által nyújtott szolgáltatásokhoz.
Baracs település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
-

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket,és vállalja hogy a köznevelési intézményeket-az óvoda kivételével- érintő
intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel.
(tankerülettel).
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1.9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
A települések aktuális gazdasági helyzetét alapvetően befolyásolja földrajzi környezetük,
elhelyezkedésük, lakosságuk száma, a lakosság demográfia jellemzői (pl.: korösszetétel, képzettség,
stb.), valamint a korábbi gazdasági helyzetük jelenre gyakorolt hatásai (pl.: tradicionálisan jelen lévő
üzletág; korábbi ipar hagyatékaként jelen lévő „rozsdaövezet”) is.
A település közigazgatási területe 55,18 km2, ami a település adottságaiból fakadóan alakult így, és
meghaladja a járásszékhely Dunaújváros kiterjedését is. A lakónépességet a fogyó/stagnáló
tendenciájú statisztikák jellemzik. A község gazdasági szempontból fontos demográfiai jellemzője a
természetes fogyás. A halálozások száma minden évben meghaladta a születések számát. Mást mutat
ugyanakkor a település vándorlási egyenlege, amely - elsősorban Dunaújváros közelsége okán – bár
ingadozó, az utóbbi évek távlatában jellemzően pozitív.
Természetes szaporodás/fogyás (‰)

Vándorlási egyenleg (‰)

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép

Baracs népességének gazdasági aktivitását az alábbi táblázat foglalja össze. A KSH 2011. évi adatai
alapján a foglalkoztatottak mellett, arányaiban jelentős számban élnek inaktív keresők (pl.: nyugdíjas,
rokkantnyugdíjas, gyermekgondozási díjban részesülő), ami részben utal a település kedvezőtlen
korösszetételére.
A népesség gazdasági aktivitás szerint, 2011
foglalkoztatott
1492

munkanélküli
170

inaktív kereső
944

eltartott
813

összesen
3419
forrás: KSH népszámlálás 2011.

A térség városi rangú településeinek meghatározó szerepe van az ingázás kialakulásában, illetve a
foglalkoztatásban, mivel a község elsősorban az ipari, szolgáltatási ágazatok tekintetében viszonylag
mérsékelt foglakoztatási képességgel rendelkezik.
Az ingázás tekintetében elmondható, hogy a KSH 2011. évi adatai alapján a 1492 fő foglalkoztatottból
mindösszesen 366 fő foglalkoztatása valósult meg a településen, a további 1126 fő - a lakosság közel
76%-a - elsősorban Dunaújvárosban, kisebb részben Budapesten, illetve Székesfehérváron került
foglalkoztatásra.
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1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
Az előző fejezetben bemutatásra kerültek azon főbb tényezők, melyek Baracs gazdasági helyzetére
alapvető hatással bírtak, bírnak. Jelen fejezetben a település gazdasági helyzetének jelenkori
jellemzői, illetve szereplői kerülnek bemutatásra.
Baracs gazdasága alapvetően mezőgazdasági tevékenységekre alapul. A legtöbb munkahely ebben a
szektorban található. A kiegészítő kereseti források nagy része is mezőgazdasági jellegű.
Baracs foglakoztatotti struktúráját tekintve a KSH. adatai alapján a keresők mintegy 50%-a az ipar és
építőipar területén, további 45% a szolgáltatás jellegű ágazatokba, míg 5%-a a mezőgazdasági és
erdőgazdálkodási ágazatban került foglakoztatásra. E helyütt nem feledkezhetünk el a nagy számú
ingázóról, akik zöme a közeli Dunaújvárosban vállal munkát.
A szolgáltatási jellegű ágazatok tekintetében kiemelendő a kereskedelem, gépjárműjavítás területén
működő (23 db), továbbá a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás területén működő (6 db)
vállalkozás. Ugyancsak jelentős számú vállalkozás (10 db) működik az oktatás, továbbá a humánegészségügyi, szociális ellátás (11 db) nemzetgazdasági ágban, valamint a szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység (15 db) nemzetgazdasági ágban.
Az ipar vonatkozásában meghatározó a településen az építőipari ágazatban (30 db), valamint a
feldolgozóiparban (15 db) működő vállalkozás.
A mezőgazdaság területén 277 db egyéni gazdaság2 működött, mely mellett további 4 db társas
vállalkozás működött a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban. A
helyben foglalkoztatottak java részt ebben az ágazatban találtak munkára.
A gazdasági környezet fontos mutatója az adott területen található szabad munkaerő-piaci kapacitás,
mely a munkanélküliekkel, álláskeresőkkel jellemezhető. A munkanélküliségi ráta az elmúlt évek
viszonylatában jellemzően kedvezőbb képet mutat a nagyobb területi egységben mért adatokhoz
képest. A KSH adatai alapján az álláskeresők tekintetében a 180 napon túli tartósan munka nélkül
lévők aránya a munkanélküliek mintegy harmadát teszi ki, akik között dominánsan voltak jelen a
korábbiakban fizikai munkát végzők, illetve az általános iskolai végzettséggel rendelkezők.
Munkanélküliségi ráta

Tartós munkanélküliek aránya (%)

(Regisztrált munkanélküliek száma száz 15-59 éves állandó
lakosra.)

(180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek az
összes munkanélküli százalékában)

2

Egyéni gazdaság a mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartás és az adószámmal rendelkező egyéni vállalkozás által
működtetett gazdaság. A KSH 2010. évi adatai alapján.
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1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fejlesztési
elképzelése
Baracs vállalkozásai háttere tekintetében az alábbi táblázat a településen található foglalkoztatókról
ad tájékoztatást.
A település vállalkozásainak adatai gazdálkodási forma és tartalom szerint
regisztrált
(db)

vállalkozások besorolása

Jogi személyiségű vállalkozások száma - GFO'14

61

Szövetkezetek száma - GFO'14
Részvénytársaságok száma
Korlátolt felelősségű társaságok száma
Betéti társaságok száma

0
1
35
25

Önálló vállalkozók száma

168

Egyéni vállalkozók száma
Őstermelők száma

96
72

Nonprofit szervezetek száma - GFO'11, GFO'14
Vállalkozások száma - GFO'14

19
157

1-9 fős vállalkozások száma - GFO'14
10-49 fős vállalkozások száma - GFO'14

155
2

Társas vállalkozások száma - GFO'14

61

1-9 fős társas vállalkozások száma - GFO'14
10-49 fős társas vállalkozások száma - GFO'14
Vállalkozások száma a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban
Vállalkozások száma a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma a feldolgozóipar nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma a vízellátás, szennyvízgyűjtés, hulladékgazdálkodás nemzetgazd. ágban
Vállalkozások száma a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma az építőipar nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma az oktatás nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma a művészet, szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevék. nemzetg. ágban
Vállalkozások száma az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma a humán-egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma az egyéb szolgáltatás nemzetgazdasági ágban

59
2
10
23
16
1
8
15
30
7
6
3
10
2
11
2
11
2

forrás: KSH mikrocenzus 2016.

A mezőgazdaság területén 277 db egyéni gazdaság működött, ahol 548 fő volt az egyéni
gazdaságokban dolgozó családtag. Az egyéni gazdaságok használatában álló mintegy 1306 ha terület
93%-a szántó, 1,6%-a gyep, 1%-a erdő, további 0,5%-a szőlő és ugyanennyi gyümölcsös terület. Az
egyéni gazdaságok állatállománya tekintetében elsősorban a sertéstenyésztés (1113 db) és a
juhtartás (794 db) érdemel említést, továbbá a baromfitartás (6238 db) jellemző.
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Az egyéni gazdaságok mellett a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek 1583
ha-on gazdálkodtak, melynek 88%-a szántó, további 5%-a erdő, és 4,2%-a gyepterület. Jelentős a
gazdálkodó szervezetek szarvasmarha (695 db) és tehén (355 db) állománya.
A település viszonylatában kiemelendő az Agrobaracs Mezőgazdasági Zrt, amely 2017. évi 664,4 MFtos nettó árbevételével és mintegy 40 fős foglalkoztatotti létszámával meghatározó gazdasági entitás
a település életében. Ugyancsak említendő az acélipari tevékenységet folytató MASZ Csoport
Vagyonkezelő Kft, amely jelenleg 72 főt foglalkoztat és 2017. évben 795,4 MFt nettó árbevételt
realizált, továbbá a 9 főt foglalkoztató ATAFÉM Kft, a 2017. évi 204 MFt nettó árbevételével.
Magyarország 2004. évi Európai Uniós csatlakozása óta jelentős fejlesztési források állnak
rendelkezésre az egyes operatív programokban úgy a köz-, mind a magánszféra számára. A település
jellegéből fakadóan a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Széchenyi 2020 program
keretében a településen működő szervezetek és személyek által a jelen dokumentum készítésének
időpillanatáig elnyert 17 db pályázatból 12 db a Vidékfejlesztési Programhoz kötődik, melynek
keretében mintegy 61 MFt érkezett a településre. A források meghatározó része - mintegy 260 MFt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében érkezett a településre, melynek
kedvezményezettje az Önkormányzat volt.
1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők
Korunk társadalmi-gazdasági fejlődése, a tercier és kvaterner szektorok meghatározó jelenléte a
gazdaságban szükségszerűen együtt jár az egyre markánsabban tetten érhető városiasodási
folyamattal. Mindez az ország kistelepülésen különösen érezteti hatását, ahol szolgáltatási,
közigazgatási funkciójuknál fogva egyre meghatározóbb szerepet töltenek be a térségi központok,
különösen a járási és megyeszékhelyek. Ennek okán a kistelepülések intézményi ellátottságuk
tekintetében egyre inkább a mikrótérségi, illetve járási központjaikra vannak utalva, ahová a
közigazgatási és szolgáltatási funkciók összpontosulnak, leginkább a kistelepüléseken egyre
erőteljesebben jelentkező fenntarthatósági, kihasználtsági nehézségek miatt. A kistelepülések
versenyképességét ezen geopolitikai helyzetben szükséges értelmeznünk.
Baracs Község három településrészből tevődik össze. Apátszállás, Templomos, Dunapart. A három
nagyobb részt kiegészíti még két kisebb övezet, a Diós és Baracskeszi, régi nevén Nagyvenyimi
zártkertek. A település jellegéből adódóan számos elvárásnak kell megfelelni. A sűrűbben lakott
Apátszálláson helyezkednek el a település életét alapvetően befolyásoló intézmények. A Templomosi
részen, ami egykor viselte a Baracs település elnevezést, a szolgáltatási szektor visszaszorult. A
dinamikus fejlődés soha nem volt jellemző a településre. A gazdasági stagnálást a 2008-as gazdasági
válságot követően a lassú visszaesés váltotta fel. Két nagy foglalkoztató van, a mezőgazdasági
területen működő Agrobaracs Zrt. és az ipari tevékenységet folytató MASZ Csoport Vagyonkezelő Kft.
A mezőgazdaságban tapasztalható anomáliák és piacszerzési nehézségek éreztetik hatásukat a
településen, hiszen a kisebb gazdák is értékesítési gondokkal küzdenek. Az egyéb szolgáltató
szektorban tevékenykedő vállalkozások sem járulnak hozzá jelentősen a falu költségvetéséhez az
iparűzési adó bevétel nem jelentős. A község tulajdonában kevés földterület van, azok
elhelyezkedése ipar számára nem megfelelő.
A munkaképes lakosság nagy része a közeli Dunaújvárosba jár dolgozni. A kereskedelmi
szolgáltatások nagy részét ott veszi igénybe. A helyi óvoda jó színvonalú ellátást biztosít, a helyi
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általános iskola a környező falusi oktatási intézmények átlagához igazodik. Többletet az jelent, hogy
Művészeti Alapiskolaként a néptánc oktatása kiemelkedő, így unikumnak számít a kistérségben.
Kulturális helyszín a Faluház, amely egyben a sportolásnak is helyet biztosít.
Baracs közúti közlekedési feltételrendszere a korábbiakban bemutatottak alapján kedvező,
ugyanakkor ez jelentős hozzáadott értéket a gazdaság működése szempontjából nem jelent. A
települést a járásszékhelyhez közeli fekvése segíti valamelyest, ami a foglakoztatás szempontjából
meghatározó, és potenciális lehetőség az ingatlanpiac tekintetében.
A jövő gazdasági helyzetét nagyban befolyásoló várható demográfia helyzet vonatkozásában Baracs
pozíciója – az ország jelentős számú kistelepüléséhez hasonlóan – nem tekinthető erősnek. A
munkahelyek hiánya, a járásszékhely közelsége alapvetően indukálja, hogy a fiatalok esetében az
elvándorlási trend várhatóan folytatódik, melyhez a szakképzett munkaerő elköltözése is társul. A
negatív összegű migráció egyfelől csökkenti a térség versenyképességét, másfelől fokozza a lakosság
elöregedésének ütemét. Ezt valamelyest tudja ellensúlyozni a település azon törekvésé, mely a
történeti és geopolitikai helyzetből fakadó turisztikai potenciál kiaknázását célozza.
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok
Baracs ingatlanpiacának meghatározó és aktív szegmense a használt lakóingatlanok adásvétele. A
településen a KSH 2016. évi adatai alapján 1379 db lakóingatlan volt. A lakások gyakorlatilag teljes
egésze egy lakásos családi ház. Lakóingatlan az elmúlt 7 év távlatában 54 db épült. A lakások
komfortfokozata és felszereltsége az alábbiak szerint alakul:
Lakások felszereltsége
besorolás
Lakások száma 2016 (db)
Hálózati vízvezetékkel ellátott lakások száma, 2016 (db)
Közcsatornával ellátott lakások száma, 2016 (db
Háztartási fűtési gázfogyasztók száma, 2016 (db)

darab
1379
1293
1091
1150

arány
100 %
93,7 %
79,1 %
83,4 %

forrás: KSH, mikrocenzus 2016.

A lakóingatlanok esetében Baracs településen az értékesítésre kínált családi házak négyzetméter ára
jelentős szórást mutat. A négyzetméter árak - jelen dokumentum készítésének időpillanatában - a
lakóingatlan állapotától, komfortfokozatától és építési idejétől függően 51.700.- Ft-tól egészen
185.000.- Ft-ig3 bezárólag mozogtak. Mindez a Közép-Dunántúl kistelepüléseinek karakterére
jellemző sajátosságokat mutatja, és értékben azok nagyságrendjén mozog. Az eladásra kínált
ingatlanok átlagos mérete 137 m2 volt, melyeket átlagosan 139.000.- Ft/m2 áron kínáltak eladásra.
Ingatlanra vonatkozó statisztikák
átlag ár*
18 184 000 Ft

legkisebb ár
8 000 000 Ft

*az eladásra kínált ingatlanok relációjában

legnagyobb ár
44 000 000 Ft
forrás: ingatlannet.hu és ingatlan.com

Baracs esetében említést kell tennünk a turisztikai célú üdülőingatlanok piacáról is, különös
figyelemmel arra, hogy a település az idegenforgalomban lát fantáziát, és a község múltjára, valamint
3

www.ingatlannet.hu és https://ingatlan.com/lista/elado+haz+baracs
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a Duna, mint turisztikai szempontból potenciális lehetőségeket hordozó közegre is figyelemmel
gondolkodik az ebben rejlő lehetőségek kiaknázásáról.
Az üdülőingatlanok esetében Baracs településen az értékesítésre kínált nyaralók négyzetméter ára hasonlóan a lakóingatlanokhoz - jelentős eltérést mutat. A négyzetméter árak a nyaraló állapotától,
elhelyezkedésétől, komfortfokozatától, építési idejétől függően 71.000.- Ft-tól egészen 270.000.- Ftig4 bezárólag mozognak.
A nyaralóingatlanokra vonatkozó statisztikák
átlag ár*
6 123 000 Ft

legkisebb ár
2 500 000 Ft

*az eladásra kínált ingatlanok relációjában

legnagyobb ár
12 400 000 Ft
forrás: ingatlannet.hu és ingatlan.com

Szót kell ejtenünk a telekingatlanok piacáról is, ahol a telkek településen belüli elhelyezkedéséből,
fekvéséből - bel- vagy külterület, rendezési terv szerinti besorolás, közművesítettség szintje - fakadó
eltérések okán a telkek négyzetméter árai 735.- Ft/m2-től egészen 5000.- Ft/m2-ig 5szórnak. Az
eladásra kínál ingatlanok mérete jellemzően 780 és 4200 m2 között változott, áltagos méretük 1600
m2.
A telekingatlanokra vonatkozó statisztikák
átlag ár*
2 712 000 Ft

legkisebb ár
1 200 000 Ft

*az eladásra kínált ingatlanok relációjában

legnagyobb ár
4 200 000 Ft
forrás: ingatlannet.hu és ingatlan.com

Említést és rövid áttekintést érdemel az üzleti célú ingatlanok piaca is, ahol a jelen elemzés
készítésének időpillanatában a településen 5 db ingatlant is eladásra kínáltak. Ezek kifejezetten
üzlethelyiségek voltak 100-300 m2 alapterülettel, melyek eladási árai 6,5-28 MFt között mozogtak,
átlagosan 87.300.- Ft/m2 áron6 kínálva megvételre.

4

www.ingatlannet.hu és https://ingatlan.com/szukites/elado+nyaralo+baracs
www.ingatlannet.hu és https://ingatlan.com/lista/elado+telek+baracs
6
www.ingatlannet.hu és https://ingatlan.com/szukites/elado+uzlethelyiseg+baracs
5
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1.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYRENDSZERE

GAZDÁLKODÁSA,

A

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

ESZKÖZ-

ÉS

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
Baracs község Kisapostag községgel közös önkormányzati hivatallal rendelkezik. A település 2017. évi
költségvetéséről a 3/2017. (II.20.) számú rendeletével döntött. Összesített költségvetésében az
önkormányzat bevételeit és kiadásait 371.626.000.- forintban tervezte. Az önkormányzat 2017.
évben intézményeiben mindösszesen 57 főt foglalkoztatott. Helyi adókból a település 116.500.000.forint bevételt tervezett.
A település 2018. évi gazdálkodását a „Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.
(II.16.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről” című rendeletében hagyta jóvá. A
képviselőtestület a település 2018. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
344.115.000.- forintban állapította meg. Az önkormányzat 2018. évben intézményeiben
mindösszesen 53 főt foglalkoztatott. Az önkormányzat 32 MFt hitelállománnyal rendelkezik,
bevételeinek mintegy 36 %-át helyi adókból tervezi.
Az önkormányzat egyes intézményekben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma a 2018. évi
költségvetési rendelet alapján:
-

-

-

Önkormányzat: 14 fő, ebből
o Város- és községgazdálkodás: 2 fő
o Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás: 2 fő
o Közművelődési intézmények: 1 fő
o önkormányzati jogalkotás: 1 fő
o Közhasznú foglalkoztatás: 7 fő
o Kertészet: 1 fő
Közös Önkormányzati Hivatal: 13 fő
Óvoda: 14 fő, ebből
o nevelő: 13 fő
o étkeztetés: 1 fő
Baracsi Népjóléti Intézmény: 12 fő, ebből
o Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat: 3 fő
o üzemeltetés: 4 fő
o közművelődési intézmények: 2 fő
o házi segítségnyújtás: 2 fő
o szociális étkezés: 1 fő

Baracs község önkormányzata vagyongazdálkodását a 44/2013 (II.13.) számú határozatával
szabályozta, amelynek keretében közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervet fogadott el. A terv
középtávon 2017-ig, hosszútávon 2023-ig fogalmazta meg az önkormányzat vagyonával összefüggő
fejlesztési elképzeléseit. A rendelet hatálya alá tartozó vagyon tulajdonosi joggyakorlója Baracs
Község Önkormányzata Képviselő-testülete. A rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozó
ügyekben a képviselő-testületet a polgármester képviseli.
2017. december 31.-i állapot szerint az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképtelen
törzsvagyoni elemek együttes értéke 2.391.647.- EFt, a korlátozottan forgalomképes vagyoni elemek
1.893.852.- EFt-ot tettek ki, míg a forgalomképes üzleti vagyon értéke 205.752.- EFt volt.
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Baracs Község Önkormányzatának képviselő testülete 2015-2019. közötti időszakra vonatkozón
fogadta el Gazdasági Programját. Gazdasági program két legfontosabb átfogó célja a foglalkoztatás
bővítése, illetve a tartós gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése.
A program előirányzott fejlesztései:
-

-

Gazdaságfejlesztés:
o

saját bio zöldség, gyümölcs és virágkertészet létrehozása elsődlegesen a saját
intézmények ellátására, másodsorban piaci értékesítési céllal

o

a Duna part rekreációs jellegének erősítése a turizmus jegyében,

Közlekedésfejlesztés:
o

-

-

-

kerékpárutak fejlesztése (északon Nagyvenyimmel, keleten Kisapostaggal
összeköttetést biztosító kerékpárút megépítése, amelyek folytatása lehet mindkét
településről Dunaújváros irányába)

Társadalmi megújulás:
o

A foglalkoztathatóság javítása

o

Az alkalmazkodóképesség javítása (közpark létrehozása – a közösségi terek
kialakításával a lakosság személyes találkozásainak lehetőségeinek bővítése, az
együttgondolkodás lehetőségének megteremtése, az együtt cselekvés érdekében)

o

A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (felnőttképzési
tanfolyamok indítása az általános iskolában)

o

Az egészségmegőrzés növelése (helyben termelt tiszta, jó minőségű élelmiszerek
fogyasztásának és a biotermesztésnek a népszerűsítése. Felnőtt játszóterek
kialakítása a településen)

Környezet és energetikai fejlesztések
o

zöldfelületek növelése a településen belül (fásítás)

o

középületek energetikai korszerűsítése

Területfejlesztés
o

új óvoda építése főzőkonyhával

o

a templomosi volt gyógyszertár és posta épületének korszerűsítése

o

korábbi öregek otthona állagmegóvása

o

Tanácsház utca – Ady E. utca ivóvíz gerincvezeték cseréje a járdák felújításával

o

mindkét orvosi rendelő felújítása

o

belvízkezelés – a Liget sori házak felett lévő vízgyűjtő területről övárokkal

o

repülőtér adottságainak jobb kihasználása

Az önkormányzat tervei között szerepelt egy gazdasági társaság létrehozása is, részben a települési
karbantartási feladatok optimalizálása, részben a kertészet elindítása és működési kereteinek
biztosítása érdekében.
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1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
Az önkormányzat gazdálkodásának elsődleges irányelve, hogy a településfejlesztés során elsősorban
azon igények kerüljenek előtérbe, melyek az önkormányzat által ellátandó alapvető
településüzemeltetési- és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak.
Mindezen túl a község településfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon
gyarapodjon, ezért a fejlesztések finanszírozását zavartalan működés mellett kívánatos biztosítani,
valamint a beruházások kapcsán törekedni kell arra, hogy azok fenntartása, üzemeltetése az
önkormányzat gazdálkodását hatékonyabbá tegye.
Baracs község önkormányzata a településfejlesztési koncepció készítésével összefüggésben a
lakosság körében is közzétette szándékát a koncepció megalkotására.
A település jövőjét, fejlődését és fejlesztését szolgáló településfejlesztési tervek, intézkedések és
programok végrehajtását az önkormányzat az alábbi alapelvek mentén kívánja megvalósítani:
-

a foglalkoztatás feltételrendszerének javítása;

-

település népességmegtartó erejének növelése;

-

településen elérhető szolgáltatások fejlesztése;

-

település arculatának és építészeti értékeinek megőrzése;

-

fejlesztési elképzelések összehangolása a térségi elképzelésekkel;

-

térségi kapcsolatok erősítése;

-

településkép alakítása pályázati források bevonásával.

A település fejlesztési irányai tématerületek szerinti bontásban az alábbiak:
Településüzemeltetés:
-

Belterületi aszfaltozott utak karbantartása: az utak folyamatos karbantartása, szükség
szerinti felújítása a biztonságos közlekedés megteremtése érdekében. Konkrétan: Széchenyi
utca felújítása, kerékpárút építése.

-

Földutak és árkok műtárgyainak rendbetétele: az önkormányzat tulajdonában lévő földutak
karbantartása. Az árkok folyamatos rendben tartása a vízelvezetés biztosítására vízeróziónak
kitett térségben.

-

Járdahálózat felújítása, karbantartása: a településen a gyalogos közlekedés biztonságos
megvalósítása érdekében a járdák folyamatos karbantartása, felújítása indokolt. Konkrétan:
Ady Endre utcai autóbuszperonok kiépítése.

-

A község vízfolyásainak rendben tartása, vízelvezetés biztosítása a település belterületén: az
időszakos, de intenzív esőzések alkalmával kialakuló havária helyzetek elkerülése érdekében.
Konkrétan: Liget sori csapadékvízelvezető övárok építése, valamint a Széchenyi utca
felújításával párhuzamosan csapadékvíz elvezetés megoldása 3,1 km hosszan, továbbá az Ady
Endre utca ivóvízgerinc cseréje, felújítása és a Wesselényi utca, Remény sor övárok
létesítése.

-

Parkok karbantartása, felújítása: a település belterületi részén különös hangsúllyal,
figyelemmel a turisztikai fejlesztési törekvésekre is. Konkrétan: felnőtt játszóterek kialakítása.
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-

Környezetvédelem, településtisztaság: az illegális szemétlerakások csökkentése, a lakossági
önkéntes szemétszedési akciók évenkénti megszervezése a településkép javítása érdekében.

-

Temető karbantartása: a ravatalozó felújítása.

Közszolgáltatások:
-

Az önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala szolgáltatásainak a lakosság
igényeihez igazítása: Baracs és Kisapostag települések feladatainak ellátása, a szolgáltató
jellegű közigazgatás megteremtése, az elektronikus ügyintézés működtetése.

-

Egészségügyi, szociális és gyermekjóléti ellátások igényekhez igazodó biztosítása: a
településen házi- és fogorvosi ellátás vállalkozói formában biztosított, a védőnői ellátás az
önkormányzat finanszírozásában valósul meg. A szociális rendszert az önkormányzat
továbbra is biztosítja és fenntartja, melyet az igények szerint rendeleti úton felülvizsgál.

-

Nevelési-oktatási feladatok, a közművelődés, szabadidő hasznos eltöltésé, illetve ezen
vállalkozói törekvések támogatása: közösségi programok szervezése, a hagyományápolás és
kulturális programok eszközeivel. A sportélet helyszíneinek folyamatos karbantartása, a
településen működő egyesületek támogatása. A tervekben szerepel új óvoda építése,
valamint parkoló létesítése az óvoda és az iskola között. Napirenden van a Faluház
energetikai megújítása is két ütemben.

-

Civil kapcsolatok, nemzetiségek támogatása, nemzetközi kapcsolatok építése: a civil
szervezetek anyagi és formai, tartalmi támogatása az önkormányzat részéről, a nemzetközi
együttműködésekben rejlő lehetőségek kiaknázása.

Gazdaságfejlesztés:
-

Iparterület létrehozása, kialakítása: a településen jelenleg nincs kijelölt iparterület és igény
sem mutatkozik rá. A község tulajdonában kevés földterület elhelyezkedése ipar számára
nem megfelelő.

-

Turisztikai kínálat bővítése, a település promotálása: a rekreációs, illetve horgászturizmus
fejlesztése, támogatása érdekében.

-

Lakosság életminőségének javítása: a munkahelyteremtés támogatása elsősorban a
vállalkozások pályázati törekvéseinek támogatásával, a közfoglalkoztatás adta lehetőségek
széles körű kiaknázásával.

-

Gazdasági környezet és a kistérségi kapcsolatok fejlesztése: közös fejlesztések és
közszolgáltatások megvalósítása a térség településeivel és vállalkozásaival, a pályázati
források hatékony felhasználásával.

A feladatok kapcsán kiemelendő, hogy az elképzelések - legyen szó akár az utakat, közterületeket
érintő rehabilitációs beavatkozásokról, továbbá a közszolgáltatásokhoz és a gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó elképzelésekről - forrást igényelnek, így azok megvalósítása a település saját forrásai
mellett külső európai uniós pályázati vagy központi forrás biztosítása esetén lehetséges. A tervezett
fejlesztések megvalósulását az önkormányzat célzott szakmai- és politikai lobby tevékenység
folytatása mellett, önerő biztosításával segítheti a leghatékonyabban.
A legnagyobb forrásokat megmozgató EU-s fejlesztések a közintézményekhez kötődnek. Az
Önkormányzat a 2007-2013 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusban forrást nyert Baracs község
belterületi vízrendezésére, amelynek keretében a Széchenyi utcában került sor beavatkozásokra
149,8 MFt értékben. Ugyancsak ebben a ciklusban került sor a település kerékpárutjainak
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fejlesztésére, melyre az önkormányzat mintegy 188,5 MFt-ot nyert el. Az Önkormányzat kiemelt
feladatként kezelte és kezeli jelenleg is a tulajdonában lévő ingatlanok energetikai korszerűsítését,
állagmegóvását. E tárgykörben 142 MFt-ot nyert el az Önkormányzat.
A 2014-2020. programidőszakban elnyert további források közül kiemelendő a 250 MFt támogatással
megvalósuló óvodafejlesztés új épület felépítésével. Sor kerül továbbá az Önkormányzat informatikai
hálózatfejlesztésére (6,9 MFt), valamint a Tájház külső rekonstrukciójára (21 MFt). Fontos tartalmi
fejlesztés volt a Családokért Önkormányzati Társulás minőségi feladatellátásához szükséges
felszerelési tárgyak és eszközök beszerzése 4,8 MFt értékben. Az EFOP program keretében került
támogatásra az Esély Itthon - Otthon - Baracson címet viselő, és 58,2 MFt támogatással megvalósuló
projekt, melynek célja a kistelepülések népesség megtartó jó gyakorlatainak széles körű
megismertetése, és a helyi identitás és közösségi összetartozás erősítése, fejlesztése.
1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
Sok magyarországi települési önkormányzathoz hasonlóan Baracs Község Önkormányzatának sem áll
rendelkezésére olyan eszköz, mely a gazdaság fejlesztését hatékonyan támogatná. Mindez azzal
együtt is igaz, hogy a korábbiakban részletezett települési Gazdasági program két legfontosabb
átfogó célja a foglalkoztatás bővítése, illetve a tartós gazdasági növekedés feltételeinek
megteremtése.
A település adópolitikája tekintetében alkalmazza azon adóztatási formákat, melyeket a jogszabály
számára biztosít. Ennek megfelelően a helyi adókról szóló 18/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet
alapján a településen a magánszemélyek kommunális adója és a helyi iparűzési adó került
bevezetésre. 2018. évben az önkormányzat a helyi adókból közel 119,5 MFt bevételt tervez, melyet a
település a munkahelyteremtés érdekében igyekszik visszaforgatni, igényeik ismeretében a
vállalkozások támogatására, közvetett eszközökkel, elsősorban a kedvező gazdasági környezet
megteremtésével.
A kommunális adó esetén az adó alanya a lakás vagy telektulajdonnal rendelkező magánszemély. Az
adó mértéke 10.000.- Ft/év adótárgyanként. 50% kedvezményben részesül a 60. életévét betöltött
fizetésre kötelezett magánszemély. A kedvezmény kezdő időpontja a 60. életév betöltését követő
január 1. napja.
A vállalkozásokra vonatkozó iparűzési adó mértéke az adóalap 2 %-ban, ideiglenesen végzett
tevékenység esetén 5.000.- Ft naptári naponkénti mértékben került meghatározásra.
Baracs egy lehetséges kitörési pontja az idegenforgalom, amit célszerű kiemelt ágazatként kezelni,
feltételeinek folyamatos javítása a község jövőjének fontos tényezője lehet. Ennek részeként kiemelt
jelentőségű a Duna parton feltárt római kori erőd rendszer, az Annamatia tábor, amely hamarosan a
Limes Szövetségen keresztül része lehet a világörökségnek is. Lehetőségként került megfogalmazásra
a vízi sportok nyújtott potenciálok kihasználása, továbbá a horgászturizmus. Szálláslehetőségeket
egyrészt a magánszálláshelyek, valamint az igénybe vehető kemping és szolgáltatásai jelentik. A
településen e tárgykörben működik az országosan is ismert Baracsi Halászcsárda és Panzió falusi
szálláshely, valamint a KÁ-KA-Land falusi szálláshely szolgáltató.
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1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
A település lakosságának munkanélküliségi rátája hosszabb távon visszatekintve valamelyest
kedvezőbb, mint a Dunaújvárosi járás mutatói, ugyanakkor kedvezőtlenebb, mint a nagyobb területi
egységek (megye, ország) adatai. A lakosság egy jelentős része - közel 76%-a - a környező városi
rangú településekre, elsősorban Dunaújvárosba ingázik, másfelől viszont figyelembe kell venni, hogy
a településen jelentős számban élnek inaktív keresők (pl.: nyugdíjas).
A település hivatala, illetve intézményei „Baracs Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.
(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről” c. rendeletében
rögzítettek szerint 53 főt foglalkoztattak. A település esetében a közszolgáltatások működési
struktúrája nem eredményez kapacitáshiányt, így e területeken a foglalkoztatottak létszámának
bővülése nem várható.
A közfoglalkoztatásban résztvevők számáról az alábbi táblázat ad tájékoztatást:
Közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma7
2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

7

24

20

24

17

2018.
1-6 hó
12

Országos közfoglalkoztatási program támogatása

7

2

2

2

0

1

Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen

-

-

-

-

-

- Mezőgazdaság

-

-

-

-

-

- Belvízelvezetés

-

-

-

-

-

- Bio- és megújuló energiafelhasználás

-

-

-

-

-

- Belterületi közutak karbantartása

-

-

-

-

-

- Illegális hulladéklerakók felszámolása

-

-

-

-

-

- Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás

-

-

-

-

-

- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás

-

-

-

-

-

14

26

22

24

17

Baracs

Mindösszesen

13

forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/

Az önkormányzat elsősorban közvetett eszközökkel, ugyanakkor hangsúlyosan, igényeikre ügyelve
támogatja a helyi vállalkozásokat céljaik elérésében, melynek hátterében a foglalkoztatás bővítése
áll.
1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti
vagyonnak minősül. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak értelmében, a
vagyon hasznosítása elsősorban a közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése érdekében kell, hogy
történjen.

7

A közfoglalkoztatásban résztvevők átlagos állományi létszáma: az adott hónapban közfoglalkoztatásban részt vevők napi létszámainak
egyszerű számtani átlaga. Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt – a munkaidő hosszától
függetlenül – egy-egy egész főnek kell tekinteni.
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Az önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni a fiatalok helyben tartását, amelyhez a
Széchenyi 2020 program EFOP operatív programja keretében pályázati támogatást is nyert a
település, valamint az önkormányzat az első lakáshoz jutók támogatására is lehetőséget biztosít a
képviselő-testület 4/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete alapján. A támogatás a községben
lakóházat vásárló, építő, bővítő fiatal családok helyi támogatásáról szól, melynek keretében a
képviselő-testület – kérelemre – az alábbi támogatásokat nyújthatja:
a) 150.000 Ft-ig terjedő vissza nem térítendő, és további 250.000.- Ft-ig terjedő visszatérítendő
támogatást,
b) Vissza nem térítendő támogatás: 250.000.- Ft.
c) Visszatérítendő támogatás: 500.000.- Ft
d) továbbá 1.000.000 forintos vissza nem térítendő támogatás a régi lakhatatlan épületek
elbontására.
Az önkormányzat 8 db bérlakással is rendelkezik, amelyeket elsősorban szolgálati lakásként kezel. A
bérlakás igényt a képviselő-testület felé kell benyújtani, az elbírálásról a testület határozatot hoz,
mely alapján megköthető a bérleti szerződés. A díjat ezen határozat tartalmazza.
1.10.6. Intézményfenntartás
A járási rendszer újbóli, 2013. január 1-jével történő bevezetése kapcsán az önkormányzatok feladatellátási és finanszírozási rendszere is jelentősen átalakult. Az államigazgatási feladatok jelentős
többsége a járási kormányhivatalokhoz került, így az önkormányzatoknál maradó feladatokat
leginkább a helyi igazgatási- és településüzemeltetési célok alkotják.
Baracs önkormányzat fontosabb intézményei:
-

Baracsi Négy Vándor Óvoda (Baracs, Széchenyi u. 102)
Általános iskola (Baracs, Szabadság tér 6) a Klebelsber Központ fenntartásában
Hivatal épülete (Baracs, Táncsics u. 27)
Faluház (Baracs, Szabadság tér 8)
Múzeum és Tájház (Baracs, Ady E. 51-53)
Orvosi rendelő (Baracs, Táncsics u. 24)

1.10.7. Energiagazdálkodás
A település energiaellátása alapvetően elektromos árammal történik, de a vezetékes gáz kiépített, így
fűtés, főzés tekintetében a település ingatlanjai esetében a csatlakozás megoldott. Az említett
energiahordozók mellett jelen vannak a hagyományos energiaforrások (pl.: fa) is.
Az önkormányzati tulajdonban lévő épületek mindegyike energetikai jellemzők szempontjából
kedvező képet mutat, jellemzően felújított vagy felújítás előtt áll, többségük energetikai
korszerűsítése (pl.: szigetelés, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer fejlesztése, napelemes rendszerek
telepítése stb.) megoldott.
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1.11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
A településüzemeltetési feladatok szervezési és lebonyolítási, ügyviteli folyamatait a Közös
Önkormányzati Hivatal látja el.
Egyes közszolgáltatások esetében szolgáltatókkal kötött szerződés biztosítja a települési
közszolgáltatást úgy, mint:
-

-

kéményseprő-ipari szolgáltatás – Kémény Zrt (Székesfehérvár)
hulladékgazdálkodás – Közép Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás - Vertikál Zrt
(Polgárdi)
viziközmű - Mezőföld Víz Kft (Paks)
közvilágítás - önkormányzat, karbantartási szerződés az E-ON Zrt-vel
köztemetők kialakítása és fenntartása (karbantartást szerződéssel Simon Magdolna „ev” látja
el)
két háziorvosi körzet működtetése (jelölése I. és II.), továbbá egy fogorvos
Baracsi Népjóléti Intézmény lefedettsége Baracs közigazgatási területe, kivéve gyermek- és
családvédelem, a tekintetben kiegészül Kisapostag közigazgatási határával törvényi
kötelezettség alapján
Az idősek nappali ellátását Baracs és Dunaújváros Megyei Jogú Várossal kötött szerződése
alapján Dunaújváros látja el intézményen keresztül igény esetén. Az intézmény neve:
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai Intézmény

Az önkormányzat által ellátott feladatok:
-

-

helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása
környezet-egészségügy
óvoda működtetése
iskola működtetése (a Klebelsberg Központ fenntartásában)
sportlétesítmények:
o Baracsi Népjóléti Intézmény Faluház Sportcsarnok (Baracs Szabadság tér 8.)
o Műfüves kisméretű labdarugó pálya, nagy szabvány füves labdarugó pálya (Baracs
Kossuth Lajos utca)
Civil szervezetek támogatása: önkormányzat saját bevételeiből finanszírozottan
Baracsi Szó havi újság megjelenítése: az önkormányzat finanszírozásában

Folyamatosan vizsgálat alatt áll az ingatlanvagyon (földvagyon, lakás és egyéb építményvagyon)
hasznosításának helyzete, és évente - legkésőbb a költségvetés tárgyalásakor - döntenek a
hasznosítás mikéntjéről.
A települési környezet, valamint az intézmények külső és belső rendbetartása érdekében jelenleg két
fő karbantartó van foglalkoztatva. A szolgáltatások és az igények növekedése azt jelzi, hogy az eddigi
rendszert célszerű újragondolni. A település önkormányzata folyamatosan vizsgálja, hogy ezeket a
feladatokat gazdaságosabb-e külön gazdasági szervezet létrehozásával ellátni figyelemmel arra, hogy
a kertészet beindítása miatt egyre sürgetőbb feladatként jelentkezik egy gazdasági társaság
létrehozása. A kertészeten kívül más kötelező és önként vállalt feladat elvégzését is egy, az
önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságon keresztül hatékonyabban lehet szervezni.
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1.12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA

1.12.1. Természeti adottságok
Baracs természetföldrajzi szempontból a Duna jobb oldalán elterülő Pentelei-löszplatón kialakult
település, amely a Mezőföldön terül el. Az Alföldhöz tartozó középtáj domborzati megjelenésében
átmenetet képez az eltérő fejlődésű, tagoltabb nagytáj, a Dunántúli-dombság és a kiegyenlítettebb
felszínű, szomszédos alföldi középtáj, a Dunamenti-síkság között.
A Közép-Mezőföld kistáj terület lösszel fedett hordalékkúp síkságnak tekinthető, melyet a
Seregélyesi-völgy két, közel egyenlő nagyságú részre tagol. ÉK-i felén a Pentelei löszplató, DNy-i
irányban a Sárbogárdi löszplató nyúlik el.
Felszínére a 97 és 204 m közötti tsz. feletti magasság a jellemző. A közigazgatási terület nagyrészt
kiegyenlített felszínű területrészen fekszik, ahol a síkvidéki jelleg a domináns. Ez a löszplató a Dunára
meredek magasparttal szakad le. A tengerszint feletti magasság 110-122 m között van.
A felszínt a löszre jellemző lepusztulási formák, löszdolinák, löszmélykutak, löszkutak, valamint
eróziós deráziós völgyek sűrű hálózata jellemzi. A lösz vastagsága 20-60 m között változik.
A kistáj talaját tekintve nagyobb részben csernozjom talajok (mely a löszön képződött vályog
mechanikai összetételű talaj) kedvező termékenységgel. Ez az adottság jelentősen meghatározza a táj
hasznosíthatóságát.
A terület éghajlata mérsékelten száraz, az évi középhőmérséklet 10,2 fok. Az évi csapadék 550 mm
körüli. Leggyakoribb szélirány ÉNy-i.
A térség vízrajzát alapvetően a keleti peremen futó Duna határozza meg. Ezen kívül a kistájnak kisebb
vízfolyásai vannak, melyek közvetlenül a Dunába torkollnak. Baracs térségében a tájat meghatározó
szerepű a Kokasdi- ér és a Nagyvenyim-Baracsi ér. Utóbbi 13 km hosszú, és a település területén tóvá
szélesedik. A kistájra jellemző a sok állóvíz, mintegy 16 természetes tó van, melynek felszíne
megközelíti a 100 ha területet. A talajvíz mélysége a löszhátak alatt 2-6 m között található.
A potenciális növényzetet elsősorban a fás vegetáció jellemzi. Erdőtársulásai közül elterjedtek a
tatárjuharos löszpusztai tölgyesek, a cseres tölgyesek, a tölgy-kőris-szil ligeterdők, a fűz-nyár,
égerligetek. Jellemzőek még a cserjés potenciális társulások, mint a nyílt- ürmös szikes puszták, és a
löszpuszta-rétek.
A haszonnövények közül az adottságoknak megfelelően jellemző, hogy nagyobb területen
termesztett haszonnövény a búza, a kukorica. Ez a szántóföldi hasznosítás a terület 2/3-ára jellemző.
Kisebb arányban kertészeti kultúrák, és gazdasági célú erdők találhatók a területen.
1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
Tájtörténeti vizsgálat
A sajátos morfológia, valamint a település folyó-menti elhelyezkedése már az ókorban is kedvező
tényezőt jelentettek a letelepedéshez. Megközelítőleg a mai 6-os számú főút nyomvonalán haladt a
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Római Birodalom tájtörténeti jelentőségű határvédelmi létesítménye, a limes, ez az útvonal a mai
napig fontos közlekedési-kereskedelmi szerepet tölt be.
Az I. katonai felmérés (1700-as évek) térképén jól látszik, hogy az ókori útvonal jelentősége később is
megmaradt és fő közlekedési útnak számított. Az út mentén, a Duna-parton található mai
halászcsárda a térképek alapján több százéves múltra tekint vissza. A belterületekből ebben az
időben még csak Templomos látszik a Nagyvenyim-Baracsi-ér mentén.
A II. katonai felmérés idején (XIX. század első fele) elszórtan tanyák, majorok helyezkedtek el,
feltehetően állattartással és mezőgazdasággal foglalkoztak. A Szállás néven megjelölt terület a mai
Apátszállás belterületi rész elődje. A Duna-parton ez idő tájt jelentek meg a mai nyaralók elődjei a
löszfalak pereméhez közel. A folyó partján jól látszik a hordalék lerakódásból kialakult pad, amely a
későbbiekben az üdülési hasznosítás egyik alapja.
A III. katonai felmérés idején (XIX. század második fele) az elszórt tanyasi jelleg továbbra is látható, az
előző felméréshez képest nagy változás nincs a táj alakulásában. Apátszállás belterülete csak néhány
évtizeddel később, a XX. század elején alakult ki, ám az elszórt majorok megléte még abban az időben
is látható. Mára ezeknek a területei olvadtak össze és egészültek ki, így létrehozva az út mentén
elhúzódó belterületet.
Tájhasználat értékelése
Tájhasználat alatt a tájpotenciál adottságainak társadalmi célú érvényesítését értjük, vagyis hogy a táj
milyen mértékben alkalmas a társadalom sokrétű igényeinek kiszolgálására.
Baracs közigazgatási területe alapvetően szántóföldi művelésű mezőgazdasági táj, melyet vonalas
elemek tagolnak. Természetes vonalas elemként jelenik meg a tájban a két kisvízfolyás, a Kokasdi- és
a Nagyvenyim-Baracsi-ér. Mindkettőt fás, ligetes vízparti sáv kísér, melyek változatosságot jelentenek
a tájban. Szintén természetes vonalas elem a közigazgatási határ szélén a Duna és annak széles
partmenti erdősávja. A mesterséges vonalas elemek tovább szabdalják a külterületet, a vasút, a 6-os
számú főút, az M6-os autópálya, valamint az M8-as út mind markáns elemei tájnak, melyek a
látóhatár több pontján megjelennek. A természetes vonalas létesítmények gazdagítják a tájképet és
ökológiai összeköttetést biztosítanak élőhelyek között, míg a mesterséges vonalas létesítmények az
egyes területrészek elszigetelődését segítik elő. Erdőterület a táj jellegéből adódóan kevés található.
A régi majorok egy része ma is mezőgazdasági telepként működik, mára azonban a belterület
terjeszkedésével ezek zömmel a belterületekhez kapcsolódnak, nem szabadon álló elemek a tájban. A
repülőtér sajátos elem a tájban nagy kiterjedésű gyepes felszínével. A Duna és partmenti sávja
számos lehetőséget rejt magában, amit a település ki is használ. A közigazgatási terültre eső
partmenti sávban végig rekreációs övezet található, melyben kialakult üdülőházas terület,
szabadidőpark, kikötő, halászcsárda, valamint strandolásra alkalmas terület.
Összességében elmondható, hogy a tájhasználat maximálisan alkalmazkodott a helyi domborzati,
klimatikus és talajviszonyokhoz, a táj adta lehetőségeket kihasználják, a tájpotenciál kedvezőnek
mondható.
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1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
Tájképvédelmi
szempontból
kiemelten kezelendő
területek közé azok az országos, kiemelt térségi és megyei
területrendezési
tervekben
lehatárolt
övezeteket
tartoznak, ahol a természeti vagy kulturális örökség
adottságai alapján, a kilátás – rálátás szempontjából
védendő tájképi területek találhatók. A 2015. január 1-én
hatályba lépett OTrT az egész országra kiterjedően
meghatározza ezeket az övezeteket, melyek a megyei
rendezési tervekben is megjelennek. Baracson kiemelten
kezelendő tájképvédelmi övezet nincs, a megyei rendezési
terv térségi jelentőségű tájképvédelmi övezetet jelöl ki.
Kivonat a megyei területrendezési terv Tájképvédelmi övezeti tervlapból
– a sárgával jelölt sáv a térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet

A fenti ábra is azt igazolja, hogy a Duna és annak parti sávja látványértékek szempontjából is igen
nagy jelentőségű, változatos képe tájképvédelmi szempontból igen kedvező.
Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület,
érték, emlék
Nemzetközi jelentőségű természetvédelmi területek az úgynevezett Natura2000 területek, melyek
egy európai szintű összefüggő ökológiai hálózatot jelölnek. A hálózat elemeinek kijelölése az egyes
tagországok feladata. Baracs közigazgatási határán belül a Duna és ártere elnevezésű Natura 2000
terület található (kód: HUDI20034). Természetvédelmi cél a területen található jó állapotú
folyópartok, mocsárrétek, kaszálórétek, keményfás-, és puhafás ligeterdők élőhelyeinek megőrzése,
továbbá a Duna még megmaradt természetes/természetközeli állapotú partszakaszainak megőrzése,
az ártéri vizes élőhelyek vízutánpótlásának biztosítása, a parti zóna védelme.
Baracs közigazgatási határa a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóságához tartozik. Országos
jelentőségű védett terület nem található a közigazgatási határon belül.
Helyi jelentőségű természetvédelmi terület Baracs közigazgatási területén (területi védelem):
-

Halastó – hrsz. 057/37, 39, 40,

-

Polgármesteri hivatal és Faluház előtti közkert – hrsz. 488/1, 488/2

-

Francia park – hrsz. 274

-

Szabadidőpark – hrsz. 0521/14

-

Templom kert (Templomos) – hrsz. 1018

-

Közkert (Templomos) – hrsz. 1019

-

Temető (Apátszállás) – hrsz. 014/2, 014/5, 014/6

-

Temető (Templomos) – hrsz. 1012

-

Baracsi Horgásztó – hrsz. 073/9, 076, 087/1, 140/32, 0256/ 75, 82, 89, 90, 111, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120
45

-

Nagyvenyim-Baracsi-ér – hrsz. 0256/113, 0264/8, 0276/1, 0278/10, 11, 12, 0280/4, 0231/2,
5, 0232/2, 0235/2, 7, 39, 0238/2, 4, 7, 10, 11

-

Dunapart



Repülőtér – hrsz. 0226
Ökológiai hálózat

Az ökológiai hálózat a természetes, természetközeli és mesterséges élőhelyek összefüggő rendszere.
Egy település ökológia hálózata soha nem önálló egység, mindig egy magasabb szintű hálózat
részeként kell rá tekinteni. A hálózaton belül a magterületek jelentik a természetes életközösségek
számára a stabil környezetet, melyeket az ökológiai folyosók kötnek össze, ahol létrejön a különböző
populációk közötti kapcsolat. Mindezeket pufferterületek veszik körül, ahol szükséges.
A nemzeti ökológiai hálózat területeit szintén az Országos Területrendezési Terv (OTrT), valamint a
megyei területrendezési tervek határolják le. Baracs közigazgatási területén magterület és ökológiai
folyosó került kijelölésre a nemzeti ökológiai hálózat elemeként. Az előbbi lefedi a repülőtér
területét, valamint a belterülettől északira található erdőfoltokat. Utóbbi a Kokasi-ér, NagyvenyimBaracsi- ér és a Duna-part sávjában került kijelölésre.
1.12.4.Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
Tájhasználati konfliktuson az optimális társadalmi-gazdasági hasznosítástól eltérő, a táj potenciális
(ökológiai, ökonómiai és tájképi) értékeit rontó tevékenységet értjük. Elsődleges jellegük
szerint funkcionális, tájökológiai és vizuális-esztétikai csoportokba lehet őket sorolni.
A domborzati és táji adottságokhoz való megfelelő alkalmazkodással Baracson kedvező tájhasználat
tudott kialakulni, ebből adódóan kevés tájhasználati konfliktus jelentkezik.
Funkcionális és ökológiai konfliktusként kell megemlíteni a repülőteret, amely az ökológiai hálózat
magterületén helyezkedik el. Ez a védettségi kategória csak kiemelt körültekintéssel egyeztethető
össze a repülőtéri használattal. Az autópálya ökológiai konfliktust okoz az élőhelyek, természetes
kapcsolatok szempontjából erős elválasztó jellege miatt. Az inváziós növényfajok jelenléte szintén
ökológiai konfliktus: Baracson az inváziós fajok közül a bálványfa (Ailanthus altissima) és a fehér akác
(Robinia pesudoacacia) jelenléte a legmarkánsabb.
Tájesztétikai konfliktust Templomos belterületének déli határán, valamint az autópálya mellett
található mezőgazdasági, ipari telephelyek tájbaillesztése okoz. A fasorok vagy növénysávok hiánya
miatt a gazdasági épületek és telephelyek látványa erőteljes elemként jelenik meg a mezőgazdasági
tájban.
Tájhasználati konfliktust ugyan nem okoz, de probléma a mezőgazdasági táblák és utak menti
fásítások, cserjesávok, erdősávok hiánya. A tájszerkezet mozaikosságát erősítené a főbb
mezőgazdasági utak és autópálya mentén telepített erdősáv.
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1.13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
Zöldfelületnek nevezünk minden biológiailag aktív felületet, amely időszakosan vagy tartósan
növényzettel fedett. Alapvető rendeltetésük szerint termesztési vagy kondicionáló célúak lehetnek.
Az elsősorban kondicionáló hatású zöldfelületek szerkezeti és funkcionális kapcsolatban álló
összessége a zöldfelületi rendszer. Ez egy települési szintű kategória, amely minden irányból
kapcsolatban áll a táji rendszerekkel. Elemei lehetnek magántulajdonú, korlátozottan közhasználatú
vagy teljesen a közhasználat számára nyitott területek.
Baracs belterülete jelentős zöldfelülettel rendelkezik, mely a széles utcaszerkezetnek és a laza
beépítésnek köszönhető. Apátszállás fiatal településnek tekinthető, kialakulásakor a táj adottságait
kihasználva lehetőség volt széles utcák és nagy központi zöldfelület kialakítására. Templomos bár
sokkal régebben kialakult, itt is a tájhoz igazodva széles utcaszerkezet kialakítására volt lehetőség a
templom környezetében nagyobb teresedéssel.
Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó
elemek
Baracs több olyan zöldfelülettel rendelkezik, amely meghatározó eleme a település zöldfelületi
rendszerének.
Templomos településrészen a templom kertje és a mellette található park együttesen alkotják a
településrész zöld központját.
Apátszálláson a közparkok elszórtan találhatók, így a teljes lakosság számára elérhető valamelyik park
néhány perces sétán belül.
Ez a lakosság jóléte és a település élhetősége szempontjából fontos tényező, emellett az elszórtan
elhelyezkedő zöldfelületek a településklíma alakítását is kedvezően befolyásolják.
Ezek a közparkok a következők: a Széchenyi utca
két végén található parkok, a templomkert, a
sportpálya és a polgármesteri hivatal előtti park.
Ezt egészíti ki az intézmények zöldfelülete (óvoda,
iskola).
A
település mindkét
temetője
jelentős
növényállománnyal rendelkezik, így kondicionáló
szerepük fontos.
A két településrészt a Nagyvenyim-Baracsi-ér
menti zöldsáv köti össze. Ezen a szakaszon
található egy fontos rekreációs terület is, a
halastavak. A rendezett zöld környezet
esztétikailag és ökológiailag is jelentős zöldfelülete
a településnek.
Halastavak

drónfotó: dr. Horváth Zsolt
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A felsorolt zöldterületi elemeket az egész belterületre jellemző út menti széles zöld sávok fűzik össze.
Így együttesen alkotják a település zöldfelületi rendszerét, amely a vízfolyások és azok partmenti
sávja révén összeköttetésben áll a külterület zöldfelületi rendszerével.
A fentiektől kissé különállóan, de annál fontosabb ökológiai szereppel képezi a zöldhálózat részét a
Duna partmenti sávja. Mind a környék klímájában, mind funkcionális szerepe révén kiemelkedően
nagy jelentőségű zöldfelület.
Zöldfelületi ellátottság értékelése
Baracs zöldfelületi ellátottságát tekintve kedvező helyzetben van. A széles utcaszerkezet és a
patakmedrek jó alapot adnak széles növénysávok létesítéséhez. A széles utcák kertvárosias jellegű,
rendezett zöldsávjai miatt elmondható, hogy a település egésze zöldbe van ágyazva, ami mind
esztétikailag, mind ökológiailag igen kedvező.
A közhasználatú zöldfelületek használati értékkel is bírnak, ami fontos tényező: sportpálya,
játszóterek, emlékművek, pihenőterületek váltakoznak.
Minőség tekintetében a település egészén meglátszik, hogy a zöldterületeket rendszeresen
gondozzák, kaszálják, a növényzetet ápolják. Ez a karbantartás elengedhetetlen a rendezett
településképhez.
Zöldfelületi fejlesztésre elsősorban utcafásítási szempontból lenne szükség.
1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái

-

A településen a kiterjedt zöldfelület ellenére a fásítás hiánya jellemző. A széles utcák
megfelelő alapot biztosítanak fasorok telepítéséhez, ami eddig csak kis szakaszokon valósult
meg, pedig ebben a mezőgazdasági táji környezetben ökológiai szempontból igen fontos
lenne.

-

A Széchenyi utca és az Ady Endre utca központi jellege nem tükröződik zöldfelületi
kialakításukban. Hiányzik az egységes koncepció mentén kialakított utcakép (pl: fasor,
egységes cserjesáv).

-

A Templomos központjában elhelyezkedő acélszerkezeteket gyártó telephely előtti tér
központi elhelyezkedése miatt alapvetően meghatározza az utcaképet. A jelenlegi, kissé sivár
kialakítás mellett potenciális lehetőséget rejt magában egy olyan zöldfelület kialakítására,
amely nem takarja ki a létesítményt, de kedvezően befolyásolja Templomos központjának
utcaképét.
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1.14. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
1.14.1. Terület-felhasználás vizsgálata
A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
Baracs települési szerkezetét elsősorban a domborzat és a település közigazgatási területén áthaladó
vízfolyások határozták meg. A település középvonala illetve a Duna irányába lejt. A falut átszelő
völgyben a Nagyvenyim-Baracsi és a Kokasdi vízfolyások találkoznak.
Mára szinte csak a környék földrajzi elnevezései
idézik az egykori pusztás településszerkezetet. A
mai utcarendszer csak nyomokban őrzi az
egykori szórtság elemeit. A patakok, vízfolyások
mellett baracsi jellegzetesség a templomosi
halastavak rendszere és természetesen a Duna
vize és ártere.
A település központi területét elkerüli az
országos jelentőségű 6-os főút, mely a Duna
közvetlen szomszédságában délen halad át a
település közigazgatási területén, de az M6
„kettészeli” a települést.
A településfejlődés
egységek:

során

elkülöníthető

A település szerkezetét alapvetően a hármas
tagolódás jellemzi. A település névadó, és
egyben legkorábban kialakult egysége, a ma
Templomosnak
hívott
településrész.
Templomos a település közigazgatási területét
átszelő Nagyvenyim-Baracsi ér mentén alakult
ki, eredendően egyutcás szerkezettel.
A település másik nagy egysége, és jelenlegi központja Apátszállás. A szabályosan szerkesztett
derékszögű utcahálózatú településrész Templomostól északnyugatra, a Dunától távolodva
fokozatosan emelkedő terepen helyezkedik el.
A harmadik egység a Dunaparti területeket foglalja magába. Ez a terület a 6-os út és a Duna között
helyezkedik el.
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Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok

művelési ág
erdő
fásított terület
gyümölcsös
halastó
kert
kivett
legelő
nádas
rét
szántó
szőlő
∑

Földrészlet statisztika művelési áganként
∑ alrészlet terület
földrészletek száma
%
(ha)
100
604,3515
10,95
3
0,4681
0,008
16
12,6067
0,228
7
10,6672
0,193
289
29,7994
0,54
2117
929,7385
16,85
106
145,8963
2,644
38
12,2973
0,223
9
11,0515
0,2
1062
3756,4447
68,07
37
4,6821
0,085
5518,0033
100

legnagyobb alrészlet terület
(ha)
111,97
0,4019
6,7394
6,4369
4,8413
107,9152
22,5703
1,9882
5,6647
109,3376
0,342

A fenti adatok elemzéséből levonható megállapítások:
-

A település történetében is meghatározó mezőgazdasági területhasználat teszi ki a művelési
ágak kétharmadát.
A második legnagyobb területi egység a kivett terület, amelybe jelentős hányaddal szerepel a
közigazgatási területen áthaladó autópálya, valamint a repülőtér területe is.
Baracson még jelentős – 10%-os - területi hányaddal jelennek meg az erdős és fás területek.

Baracs észak-keleti, keleti területének egy része,
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.
évi XXVI. törvényben szereplő kiváló illetve jó
termőhelyi adottságú szántóterület övezetbe
tartozik.
A fogalom meghatározás szerint, az övezetbe a
kiváló
növénytermesztési
feltételekkel
rendelkező szántóterületek tartoznak.
A mezőgazdasági múltú település közigazgatási
területén található szántók minőségi osztályát –
aranykorona értékét – vizsgálva, a település
középvonalában található völgy térsége
valamint az egykori árterek – keleti területek rendelkeznek
a
legmagasabb
tiszta
jövedelemmel, vagyis a termőképesség, a
fekvés, a művelhetőség e területeken a
legideálisabb.

Szántók aranykorona értéke
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Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
Földrészlet statisztika fekvésenként
fekvés

földrészletek száma

∑ terület (ha)

%

legnagyobb földrészlet
terület (ha)

belterület
külterület
zártkert
∑

1491
1288
781
3560

346,5259
5067,3332
104,1442
5518,0033

6,28
91,83
1,89
100

4,9561
218,7764
1,4512
-

A járási települések közül Baracs a 4.
legnagyobb kiterjedésű Adony, Mezőfalva
és Perkáta összterületét követően.
Belterületének nagyságrendje is hasonló a
járási települések sorába, nem számolva
Dunaújváros
beépített
területeinek
nagyságát, amely ötszöröse az azt követő
belterületnek.

A hatályos településszerkezeti terv az alábbi terület-felhasználási egységeket különbözteti meg:
a) beépítésre szánt területek
lakóterület (tanyasias és falusias lakóterület)
vegyes terület (településközponti és központi vegyes terület)
üdülő terület (üdülő házas és hétvégi házas üdülő terület)
gazdasági terület (kereskedelmi szolgáltató, ipari gazdasági valamint mező/erdőgazdasági
üzemi gazdasági terület)
különleges területek (temető, lovarda, rekreációs, kikötő valamint régészeti területek)

-

b) beépítésre nem szánt területek
-

zöldterület (közpark)
erdőterület (egészségügyi és védelmi erdőterületek)
mezőgazdasági terület (külterületi és belterületi kertes, általános valamint korlátozott
felhasználású mezőgazdasági terület)
vízgazdálkodási terület
közlekedési területek (közút, vasút, repülőtér)

A terület-felhasználási kategóriák részletes leírása:
Lakóterületek (L)
– A meglévő Apátszállási belterületen a hosszú szalagtelkek megosztásával és terület
kiegészítésével, a Széchényi utcával párhuzamosan közel 30, a Kokasdi út mentén 150, a
Tópart utca folytatásaként kialakított új tömbterületen 90, a Május 1. utcai területen 110 a
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Templomos szalagtelkek megosztásával további 30, a kétoldali beépítés biztosításával és a
foghíjtelkek kihasználásával újabb 20 építési lehetőség biztosított.
Dunaparti egykori zártkert –üdülő lakóterületi övezetbe sorolásával 200-250 építési
ingatlannal tovább bővült az építkezni vágyók telek kínálati palettáját.
Vegyes területek (V)
– Településközponti vegyes területeket jelöl a hatályos terv Apátszállás és Templomos
településrészek jelenleg is településközponti szerepet ellátó területeire – illetve intézményi
vegyes terület-felhasználás tervezett a Duna-parti területrész szociális beruházások
(nyugdíjas-otthon, stb.) számára kijelölt területén, valamint Templomos központi és
Apátszálás csomóponti területén.
Gazdasági terület (G)
A falusias lakóterület – a történeti hagyományoknak megfelelően – lehetővé teszi, hogy azon
mező- és erdőgazdasági, valamint kézműipari építmény is elhelyezhető legyen, ezért a gazdasági
területek közül a terv,
– ipari,
– kereskedelmi-szolgáltató,
– illetve mező/erdőgazdasági (major) területeket különböztet meg.
Fenti területegységek közül a gazdasági majorok és az állattartó telepek kialakultak. Új
lehetőségként az M6-M8 csomópont környezetében közel 145 ha-on illetve Templomos
központjában a beépített terület és a 6-os út között 20 ha-nyi területen kereskedelmi-szolgáltató
gazdasági területet jelöl.
Különleges terület (K)
E terület-felhasználásba sorolja a terv
– a meglévő temetőt és bővítési területét,
– a Templomosi rész tervezett sport és rekreációs területét,
– valamint a Dunaparti kikötőt és a lovarda területét.
Beépítésre nem szánt területek
Mezőgazdasági területek (M)
Általános mezőgazdasági terület
- a nagy kiterjedésű,– szántó - ,
- a mélyebb fekvésű vízparti sávban kialakult rét, legelő, gyep művelési ágú
területeket,
A korlátozott használatú mezőgazdasági terület pedig
az ökológiai érintettségű mezőgazdasági területeket foglalja magába.
Kertes mezőgazdasági területek
- a településhez tartozó egykori zártkerti területeket,
-

valamint a belterülethez csatlakozó kert művelésű területeket foglalja magába.

Zöldterületek (Z)
A vidéki környezetben a lakóterületek telekosztása, a teleknagyság és a telkek használata olyan
szövetet alkot, amelyben az önálló közterületi zöldfelületi elemek és azok rendszere már kevésbé
jellemző.
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A Baracsi belterület zöldterületei –közpark, közkert – az intézmények környezetében, részben a
település főutcáinak szélesebb zöldfelületi szakaszain illetve az új lakóterületeken alakultak ki.
Erdőterületek (E)
Az erdők elsődleges rendeltetésük szerint egészségügyi, az utak és vízfolyások menti sávok
valamint a természetvédelmi érintettségű erdőterületek pedig védelmi erdők. A terv célja a
kialakult erdőterületek megtartása, a Nemzeti Ökológia Hálózatba tartozó erdőknél pedig a
természet közeli gazdálkodás.
Közlekedési és közmű területek (Kö)
Az igazgatási területet további országos jelentőségű közútfejlesztés nem érinti.
Vízgazdálkodási területek (V)
A település területét a Duna illetve a Kokasdi és Nagyvenyim-Baracsi ér élő vízfolyások és ez
utóbbiból kialakított halastavak tagolják.
A vízfolyások a szükséges karbantartások elmaradása esetén veszélyt jelentenek a szomszédos
területekre.
A vízgazdálkodási övezetekbe tartoznak:
folyóvizek medre és parti sávja,
vízbeszerzési területek és védőterületeik,
ivóvízellátást szolgáló létesítmények területei,
felszíni csapadékvíz elvezető csatornák és záportározók.
Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok)
Baracs közigazgatási területén középfokú oktatás nincs. A lakosság a középfokú oktatási
intézményeket a környékbeli városokban, Dunaújváros, Dunaföldvár, Paks tudják igénybe venni.
Az alapfokú oktatást egy általános iskola biztosítja.(Kéthelyi Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola) Az általános iskola kihasználtsága átlagosan 2017-ben ~70%-os volt.
Az óvodai nevelés szintjének feladatait Baracson jelenleg 1 új építésű óvoda látja el, amelyet község
önkormányzata tart fenn. Az önkormányzati fenntartású új óvoda az egykori intézmény helyhiány
problémái miatt alakult, teljes kihasználtsággal működött.
Bölcsődei ellátás jelenleg nincs a településen. Az Önkormányzat új bölcsőde kialakítását a
közeljövőben tervezi.
A község egészségügyi alapfokú ellátás tekintetében megfelelőnek mondható.(Házi Orvosi és
Fogorvosi ellátás, gyógyszertár) is van a településen.
Baracs kulturális és közösségi életének központja Polgármesteri Hivatal mellett található Községi
Művelődési ház és Könyvtár valamint a Templomosi Tájház és Múzeum. A településen élők
közművelődését szolgálja és rendezvények, programok számára biztosít helyet.
A település ellátását több vegyesbolt, bankfiók és egyéb üzletek, továbbá posta is biztosítja.
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Alulhasznosított barnamezős területek
A területi kohéziós kézikönyv meghatározása szerint a barnamezős terület olyan korábban használt,
jelenleg használaton kívüli vagy alulhasznosított terület, mely jellemzően mesterséges
felszínborítású, beépített vagy burkolt terület, melyet korábban ipari vagy bizonyos kereskedelmi
célokra használtak, és amely terület alacsony koncentrációjú veszélyes hulladékkal vagy más egyéb
szennyezéssel terhelt. Ennek értelmében Baracs területén nem található barnamezős,
alulhasznosított terült.
Településszerkezeti, terület-felhasználási konfliktusok, problémák
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A település területeinek javasolt felhasználása, fejlesztése az adottságokhoz és a beruházói
igényekhez igazítottan történt.
Baracson a művelési ágak tekintetében az szántóterület jelentős mértékű, hisz teljes területének
több mint 65%-át teszi ki. E területek „rovására,” a szerkezeti terv új beépítésre szánt területfelhasználásokat jelöl az alábbi területeken. (teli színnel a nem kivett területen tervezett fejlesztés)
Az érintett ingatlanokon az új használat nem valósult meg – továbbra is mezőgazdasági művelése a
jellemző – ezért ez korlátozást nem jelent a mezőgazdálkodási ágazat ez irányú fejlesztésére.
Baracs egyik fő potenciálja ezen ágazat továbbfejlesztése - hisz mezőgazdasági területeinek jelentős
része igen jó minőségű - illetve a természeti értékeinek kihasználásával az ahhoz kapcsolódó
turisztikai, sport és szabadidős jellegű funkciók erősítése.
Az utóbbi 10 év lakóterület fejlesztései a telekalakításig – művelési ág váltásig - sem jutottak el.
A lakóterület fejlesztés tekintetében jelentős tartalékokkal rendelkezik a település, de demográfiai
mutatói kevéssé indokolják annak tovább fejlesztését.
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
Telekmorfológia és telekméret vizsgálat
Baracs egykoron mint tipikus uradalmi falu, egy település a tájban, amelyet a racionális
üzemszervezés hozott létre a 19–20. században.
A magyar nagybirtok-rendszer 1945-ös megszűnésével Baracs is a tudatos településtervezés
„terméke” lett. Az addigi majorokat és szórvány – egyutcás - településszerkezetet, tervezett, több
utcás szalagtelkes elrendezésű, fésűs beépítés váltotta fel.
A kettős tagolás a mai napig sajátja a településnek hisz két nagyobb településrészből áll, a kisebb
lélekszámú Templomosból, és a falu központi részét képező, sűrűbben lakott Apátszállásból, amelyek
külön irányítószámmal is rendelkeznek.
A településszerkezet gerincét a két fő utca alkotja (Széchenyi út, Ady Endre út), mely a település első
utcái voltak. Mindkettő a szomszédos településekkel teremt összeköttetést. A község az utca mentén
épült, majd a fő utcákkal párhuzamos, derékszögű hálós jellegű utcarendszerrel, tervezett
telekstruktúrát hozott létre. A mai településszerkezetben a kialakult utcahálózat és telekstruktúra
alapján nem elkülöníthető egymástól az ősi falumagnak nevezhető két községrész, illetve az újkori
településrész: a belterület szerkezetére a szabályos, derékszögű, egyenes vonalvezetésű utcahálózat,
illetve a közel egyforma nagyságú és szabályos téglalaphoz hasonló alakú telekszerkezet a jellemző.
Apátszálláson jellemző a derékszögben egymás keresztező utcák szabályos telektömböket fognak
össze, amelyeken általában ún. teleklábas elrendezésben sorakoznak a szabvány méretű – átlagosan
1500-1800 m2-es - telkek. A telkek a házaktól távol eső végüknél összeérnek, így azok nem
közelíthetők meg hátulról.
A két településrész főutcájára (Apátszálláson a Széchenyi út déli oldala, Templomoson az Ady út
mindkét oldala) még a szalagtelkes elrendeződés a jellemző, megmaradt az egyutcás beépítés, csak
két kisebb párhuzamos utca alakult ki. Méreteiben is eltérnek az újabb tömbterületektől, itt a 2000
m2 feletti telekméret a jellemzőbb. A kertvégek nekifutnak a külterületi mezőgazdasági vagy erdő
területeknek.
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Tulajdonjogi vizsgálat
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A település rendelete alapján az önkormányzat tulajdonában összesen 288 db ingatlan van, melyből
212 db a forgalomképtelen törzsvagyonba tartozik (belterületi köves és külterületi földutak, árkok,
vízfolyások, közterületek), 18 db vagyoni elem korlátozottan forgalomképes (óvoda, általános iskola,
háziorvosi rendelő, faluház, hivatal épülete stb.), míg további 58 db a forgalomképes üzleti vagyon
kategóriába sorolt (szántó, erdő, gyep, beépítetlen területek valamint lakóingatlanok).
1.14.3. Az építmények vizsgálata
Funkció, kapacitás
Baracs települési területén az épületeinek
funkciói – a teleknyilvántartás szerint – lakó,
gazdasági, intézményi, üzemi vegyes és üdülő
funkciójúak. A lakó épületek telkein szinte
minden esetben a melléképület is az ingatlan
tartozéka.
A középületek sűrűsödése illetve rajzolata, jól
meghatározza a település központjait
Üzemi illetve gazdasági funkciók az egykori
majorok illetve újonnan létesített gazdasági
területeken jelennek meg.
A zártkertek épületállománya - kevés
kivétellel - melléképület funkciójú, ellenben a
Szent István út külterületi szakaszán, egy
közel 15 db lakófunkciójú épületből álló
csoport különül el.

Épületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása

A Dunaparti egykor szintén zártkerti melléképületek, folyamatosan üdülő funkcióvá alakultak át,
illetve az utóbbi időben megjelentek – jellemzően a Kisapostagi területek szomszédságában - a lakó
funkciók is.
Lakóépületek
A lakóterületek nagyságrendjéről, a lakásállományról, a lakások koráról a 2011-es népszámlálás
alábbi táblázatai tájékoztatnak (forrás: KSH).
A településen ideiglenesen vagy állandó jelleggel élők lakhatását biztosító lakóterületek:
A lakóegységek rendeltetése és lakóik, 2011
lakott
1238

Lakás
nem
lakott
87

Lakók

együtt

Lakott
üdülő

Összesen

1325

52

1377

lakásban

üdülőben

3311

98

egyéb
lakóegységben
10

Száz lakásra és lakott üdülőre
jutók száma
264

A fenti táblázatból kiolvasható, hogy a nem lakott lakások száma, a településen összesen 1377 lakás
több mint 5%-át teszi ki, mely járási viszonylatban átlag alatti csak úgy, mint a lakásra jutó személyek
száma mely 2,64 fő/lakás átlagot mutat.
A településen tíz év alatt a lakott üdülők száma megduplázódott, komoly terhet hárítva ezzel az
önkormányzatra és a Dunaparti környezetre.
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Lakott lakások száma alapterületi eloszlása:
-29

30-39

16

31

A lakások és lakott üdülők alapterület szerint, 2011
40-49
50-59
60-79
80-99
m2 alapterületű lakás
49
69
297
449

100-

Összesen

466

1377

A településen fellelhető összesen 1377 db lakásból közel a felének, - 466-nak - az alapterülete több
mint 100 m2. Az egy lakásra jutó 89 m2-es alapterület a járásban – a hasonló típusú települések
körében – teljesen átlagosnak mondható.
Lakások építési év szerinti megoszlása:
1946 előtt
277

1946-70
452

A lakások és lakott üdülők építési év szerint, 2011
1971-80
1981-90
1991-2000
2001-2011
155
192
133
168

Összesen
1377

A lakásépítési tendencia Baracson egy
tervszerűen kialakított településre jellemző
folyamatot
mutat.
Az
1945-1970-es
időszakban
a
település
teljes
lakásállományának
több
mint
50%-a
megépült.
Az ezt követő időszakban, részben
kiegyenlítetten
folyamatosan
történtek
lakásépítések
a
kedvező
közlekedési
kapcsolatok és Dunaújváros közelségének
köszönhetően. A 2000-es évektől a folyamat kissé lelassult és az évente átlagosan 5 lakásépítés 1-1
db épület kialakításra csökkent. Kezdetben a Dunaújvárosba történő ingázás még jelentős
munkahelyeket és helyben tartást biztosított, de e Dunai Vasmű leépítésével a tendencia
fokozatosan leáldozott és az elvándorlással az épülő épületek száma is folyamatosan csökkent.
Beépítési jellemzők
A történeti településrészek beépítési módja alapvetően előkert nélküli, fésűs beépítés, sorosan
elhelyezett gazdasági épülettel, közel azonos telekszélességgel és telekmélységgel. (Ady Endre, Tanácsház
utca, Liget sor, Széchenyi u.)

Az épületek többnyire a hosszú oldalukkal illeszkednek az oldalhatárra, így deli homlokzatuk előtt
megfelelő méretű kert alakult ki. A legtöbb ház előkert nélkül az utcavonalon áll és hagyományosan
oromfalas homlokzattal néz az utcára.
Az egykori egyutcás szerkezet az 1950-es évektől szabályos (egyenes), oldal illetve szabadon álló
beépítésű, előkertes családi házas utcákkal, tömbökkel bővült.
A Dunaparti üdülőtelep épületei jellemzően szabadon álló módon, a domborzathoz igazodóan
változó előkerti mélységgel kerültek kialakításra.
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Magasság, szintszám, tetőidom
A falusias lakóterületeket földszint, földszint + tetőteres, magas tetős kialakítás jellemzi. Elvétve a
településközpontban, lapostetős intézményi épületek is találhatóak, de a település arculatban nem
meghatározóak.
Kiugró, a település sziluettet zavaró elem nincs a területen.
Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok
A település karakterét alapvetően a falusias lakóterületek morfológiája határozza meg. A belterület
tervezetten, széles úthálózattal, azonos telekszélességgel kialakított részei hasonló arculatot
mutatnak. Az épületek jelentős részét az új építésű, illetve XX. századból származó változatos
formavilágú épületek alkotják, hisz a háromosztatú és kockaházak mellet a ’80-as évek típusházai
valamint napjaink mediterrán jellegű lakóépületei is megjelennek.
Ugyan az egyutcás szerkezet megmaradt 1940-50-es évekbeli lakóházai közül szinte valamennyi
áldozatul esett a szakértelmet nélkülöző bővítéseknek, átalakításoknak, de utcaképi
megjelenésükben, tömegükben továbbra is meghatározóak.
Építmények összefoglaló értékelése, problémák feltárása
A település közintézmények tekintetében jól ellátott, a szolgáltatások minősége kielégítő.
Baracs lakás/fő mutató tekintetében megyei
szinten a alacsonynak mondható. Átlag 2,54
fő/lakás jellemző a településre.
Az új építésű lakások száma alacsony, a meglévő
lakásállomány karbantartására, korszerűsítésére a
források
hiányában
nem
fordítottak
a
tulajdonosok, ezért a lakásállomány várható
megújulása jelentős időtávot ölel fel. A
lakóépületekhez tartozó ingatlanok rendezése is
vegyes képet mutat.
Az "épített környezet" minősége, megjelenése a
települési karakterek egysége hiányzik.
KSH: Száz lakott lakásra jutó lakók száma, 2011

Az utcakép a széles zöldfelületű részeken egységes, közterületi szélességük megfelelő, kivéve a
Templomosi településrész kiszolgáló közterületi hálózatát.
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1.14.4. Az épített környezet értékei, örökségvédelem
Természet táj- tájhasználat – településhálózati és településszerkezeti összefüggések
A sajátos morfológia, valamint a település folyó menti elhelyezkedése már az ókorban is kedvező
tényezőt jelentettek a letelepedéshez.
Baracs külterületi tájára jellemző a mezőgazdasági művelésű, szőlő és gyümölcsös területek jelenléte.
E kialakult tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez, közrejátszik a helyiek
identitásának kialakulásában és erősítésében.
Természetes vonalas elemként jelenik meg a tájban a két kisvízfolyás, a Kokasdi- és a NagyvenyimBaracsi-ér. Mindkettőt fás, ligetes vízparti sáv kísér, melyek változatosságot jelentenek a tájban.
A térségre egykor jellemző uradalmi birtokra a nagykiterjedésű szántók és régi majorok árulkodnak.
Az egykori birtokközpontok ma is mezőgazdasági telepként működnek, de legtöbbjük a belterület
terjeszkedésével elvesztette a tájban szabadon álló szórvány jellegét.
Településkarakter, helyi sajátosságok
A patakok, vízfolyások mellett baracsi jellegzetesség a templomosi halastavak rendszere és
természetesen a Duna vize és ártere.

Apátszállás

Templomos

drónfotó:dr. Horváth Zsolt

Sajátságos és nagyban különböző karakterű belterületi részek, azaz Apátszállás (Széchenyi telep) a
derékszögű hálózatos telepített falu, a délen húzódó, a vízfolyással párhuzamosan beépült egyutcás
falurész Templomos valamint a tipikusan a szocialista időszak képződményeként kialakult a Dunaparti üdülő és kert terület.
A település épületei a térségre jellemző építészeti
kultúra formajegyeit hordozzák. Az egykori egyutcás
településrészeken a hagyományos telekszerkezet,
beépítési mód és részben 19. századi, 20. század eleji a
tervezett részeken a kertvárosias új építésű
épületállomány maradt fenn.
Az utcára merőleges, hármas tagolású, soros
elrendezésű, oromfalas oldaltornácos lakóház típus,
változatos tömeg és alaprajzi kialakítású 1 szintes de
már inkább a 70-es éveket idéző családiházakkal bővült.
Településközpont

drónfotó:dr. Horváth Zsolt
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A XX. sz. első felében jelennek meg azok, a településen ma is meghatározó szerepet játszó intézményi
épületek is, amelyek tömegükkel, formájukkal, beépítési módjukkal jelölik ki a településközpontot.
Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
Baracs területén már az őskor időszakában is megtelepültek az emberi közösség. A Duna mentén a
bronzkorban virágzott a kereskedelem, a Duna magaspartján erődített telepek, illetve a hozzájuk
tartozó temetők helyezkedtek el. A római korban a Duna vált a római birodalom határává, a Duna
jobb partját erődítették. Baracs közigazgatási területén egy segédcsapatok által megszállt katonai
tábor (Annamatia), körülötte egy polgári település, illetve a római hadiút nyomvonala (a mai 6.
számú főút) és kisebb őrtornyok helyezkedtek el. A középkorban a település első írásos említése
1281-ből származik. A 16. század közepén, a török hódoltság időszakában a középkori falu elpusztult.
A 17.században a Paksy-örökség Fejér megyei részéhez tartozó lakatlan Baracs és Kisapostag
területét Pentele lakosai a török kortól kezdve kisebb-nagyobb megszakításokkal használták.
A terület a 18. században népesült be újra. 1774-ben 10 ház, 17 család élt a településhez kötődően.
Főleg birkatenyésztéssel foglalkoztak.

Baracs a 18. század végén, az I. katonai felmérés (1782 – 1785) idején

forrás:mapire.hu

Baracs a 19. században, a második katonai felmérés (1819 – 1869) térképszelvényén

forrás:mapire.hu
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Az 1850. évi népszámlálás 59 házban 50 lakost és 737 idegent tüntetett fel.
A település formája, fejlődése a nagybirtokok számával függött össze, mindegyik nagybirtok egy-egy
újabb majort hozott létre. 1851-ben 5 pusztát említenek: Alsó-Baracs (181 lakos), Felső-Baracs (96
lakos), Közép-Baracs (253 lakos), Új-Baracs (92 lakos) és külön említik Pázmándpusztát is (11 lakos).
1862-ben újonnan építették a település iskoláját.
A 20. század elején a birtokok egy részét parcellázták, a parcellákra más falvakból földművesek
költöztek be és a több tanyából és pusztából faluvá szerveződött Baracs település.
1926-ban kezdték meg építeni Apátszálláson a három harangos templomot (Magyarok Nagyasszonya
templom), majd az 1940-es évektől betelepítéseket végeztek, hogy egy önálló települést hozzanak
létre amely egy tervezett településszerkezet kialakítását is eredményezte.
A II. világháború okozta súlyos pusztulást követően, 1949-ben három tanyaközpont kialakításáról
határoz a képviselőtestület, ezek Templomos, Apátszállás (Széchenyi telep) és Dániel puszta.
A település rohamos fejlődését (fejlesztését) és tervszerű kialakítását az 1950-ben megépült Dunai
Vasmű - a sok munkahely létrejöttével - tovább segítette.

Baracs területe az1941-es katonai felmérés térképén

forrás:mapire.hu
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Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
Baracs közigazgatási területéről 33, térbeli kiterjedéssel rendelkező régészeti lelőhely ismert. Ezek
közül a fent említett Annamatia táborhoz kapcsolható két lelőhely (5. és 19.) kiemelt védettséget
élvez.
21 darab régészeti lelőhely (1., 6., 7., 8., 9., 10., 14., 15., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27.,
28., 30., 31. régészeti lelőhelyek) áll nagyrészt, illetve teljes egészében mezőgazdasági művelés alatt.
Ez az ismert lelőhelyek 64%-át jelenti. 3 régészeti lelőhely területén állnak fák (3., 16. és 24.
lelőhelyek) (9%). 8 régészeti lelőhely pedig részben, illetve teljesen beépített területen fekszik (2., 4.,
11., 12., 13., 29., 32., 33. régészeti lelőhelyek) (24%). Annamatia-Castellum (5. régészeti lelőhely) a
terepi szemle alapján ki van vonva a művelésből.
A két kiemelten védett régészeti lelőhely része A római birodalom határa – A dunai limes
magyarországi szakasza nevű, az UNESCO Világörökség Várományosi Helyszínei közé sorolt
pályázatnak.
Település

Név

Azonosító

Védelem

HRSZ

1

Baracs

Apátszállás

21796

szakmai

073/8, 073/7, 073/2, 073/1, 073/9, 0140/2, 058

2

Baracs

Dunapart

21797

szakmai

2618, 2619, 2620

3

Baracs

Kornis-puszta

21798

szakmai

0437/2, 0437/3

4

Baracs

Szitányi kastély

21801

szakmai

0521/33, 0521/37

5

Baracs

AnnamatiaCastellum

21803

6

Baracs

7

Baracs

8

kiemelten 2628, 2637, 2625, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636,
védett
2638, 2626, 2627, 2629, 2630, 2639, 2650

21809

szakmai

38037

szakmai

Baracs

6.számú út
Templomostól
É-ra
M6/12/Fejér

38589

szakmai

0235/41, 0520/1, 0527/1
0235/51, 0235/7, 0235/46, 0235/47, 0235/48, 0235/49,
0235/50
0502/30

9

Baracs

M6/13/Fejér

38590

szakmai

0272/11

10

Baracs

M6/14/Fejér

38591

szakmai

0272/21, 0272/16

11

Baracs

M6/15/Fejér

38592

szakmai

0263/7

12

Baracs

M6/16/Fejér

38601

szakmai

0264/63

13

Baracs

M6/17/Fejér

38605

szakmai

14

Baracs

Kokasdi-ér
partja

38607

szakmai

15

Baracs

M6/22/Fejér

38611

szakmai

16

Baracs

M6/23/Fejér

38612

szakmai

0264/47
0244/27, 0244/28, 0244/46, 0244/47, 0244/48, 0244/49,
0244/50, 0244/51, 0244/52, 0246/2, 0248/2, 0248/25,
0248/26, 0248/27, 0248/28, 0248/29, 0248/30, 0248/6,
0248/7, 0248/8, 0248/9, 0262, 0264/40, 0264/43,
0264/44, 0264/45, 0264/47, 0264/49, 0264/50, 0264/5,
0264/51, 0264/57, 0264/58, 0264/59, 0278/17, 0278/18,
0264/48
0176/57, 0176/58, 0186/7, 0176/133, 0176/59, 0176/60,
0176/71, 0176/74, 0176/134, 0176/107, 0176/109,
0176/106, 0176/108, 0204/16, 0204/15, 0204/13, 0204/22
0176/49, 0176/51, 0176/53, 0176/55, 0176/57

17

Baracs

M6/24/Fejér

38613

szakmai
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0173/2, 0180/40, 0180/41, 0180/43, 0180/44, 0180/18,
0180/39, 0180/42, 0180/45, 0180/48, 0180/49, 0180/50,
0176/77, 0176/119, 0176/40, 0176/39, 0176/38, 0176/34,
0176/33, 0180/46, 0180/20, 0176/76, 0176/26, 0173/3

0156/1, 0156/2, 0157/36, 0157/37, 0157/38, 0157/39,
0157/40, 0157/3, 0157/14, 0157/16, 0157/18, 0157/19,
0157/32, 0157/44, 0157/20, 0157/21, 0157/24, 0150/6,
0150/5, 0150/10, 0150/11, 0150/12, 0150/13
0521/16, 0521/29, 0521/30, 0521/31, 2650, 2641, 0522,
2643, 2642, 0238/11, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977,
2644, 2645, 2646, 2648, 2649, 0523/1, 0523/10, 0521/36,
0520/2, 0519, 0515/1, 0515/5, 0515/7, 0439, 0515/6,
0235/39, 0235/40, 0237/2, 0238/10, 0238/14, 0238/15,
0238/16, 0238/18, 0238/19, 0238/2, 0238/21, 0238/22,
0238/23, 0238/4, 0238/5, 0239, 0489/2, 0489/1, 0437/4,
0437/3, 0437/2, 0437/13, 0437/12, 0437/10, 0425/3,
0425/88, 0425/89, 0425/90, 0425/94, 0238/7, 0238/12,
0238/13, 0520/1, 2625, 2638, 2639, 2640
0523/6, 0523/7, 0523/8

18

Baracs

M6/26/Fejér

38616

szakmai

19

Baracs

AnnamatiaCanabae

38795

kiemelten
védett

20

Baracs

Szitányi-puszta

41206

szakmai

21

Baracs

M 8/6. lelőhely

53484

szakmai

22

Baracs

Lencsés-dűlő

57072

szakmai

23

Baracs

58687

szakmai

038/6, 038/21, 038/22, 041, 038/18, 038/19, 038/9

24

Baracs

Dudás-halomdűlő
Kokasdi-erdő

58688

szakmai

038/12, 045

25

Baracs

Szitányi-dűlő

59367

szakmai

26

Baracs

Csákvári-dűlő

59609

szakmai

27

Baracs

59620

szakmai

28

Baracs

Csákvári-dűlő I.
Annamatia
katonai tábor
és polgári tel.
védő

29

Dunaújváros

Limesút

0166/2, 0168/12, 0168/13, 0168/17
046/18, 046/19, 046/21, 046/22, 046/23, 046/24, 046/25,
046/26, 046/15, 046/11, 046/14, 046/1, 053/1, 053/4,
0186/11, 0186/12, 0186/13, 0186/9, 0186/10

0256/93, 0256/96, 0256/99, 0256/102, 0256/106,
0256/84, 0256/92, 0256/56
0264/21, 0264/20, 0264/19, 0264/25, 0264/26, 0264/27,
0264/29, 0264/30
0264/37, 0264/38

89867

0238/12, 0238/13, 0238/7, 0520/1, 0521/29, 0521/30,
védőövezet 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633,
2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2650

74243

075, 076/2, 076/3, 076/4, 076/5, 076/6, 077, 1258/2,
1258/3, 1352, 3650, 3654/21, 3644/5, 3654/23, 3654/22,
3623/1, 3654/16, 3644/9, 3644/7, 3644/8, 3654/4, 331/1,
336, 3647, 338, 337, 3648, 0236/2, 0234/3, 0234/2,
0234/5, 0234/4, 0233, 0230, 0232, 0520/1, 0235/46,
0235/45, 0527/1, 0527/25, 0235/44, 0527/24, 065/32,
030/2, 030/26, 030/27, 030/4, 038, 039, 042/2, 042/3,
043/1, 043/2, 044, 045, 050/13, 050/23, 050/4, 052/10,
052/17, 052/22, 057/12, 057/2, 058, 059/4, 061, 062/10,
062/12, 062/13, 062/6, 062/7, 062/8, 064, 065/11,
065/14, 065/21, 065/23, 065/24, 065/25, 065/26, 065/27,
065/28, 065/30, 065/33, 065/34, 065/4, 065/51, 065/59,
065/60, 065/61, 065/62, 065/7, 065/81, 065/86, 065/87,
065/94, 065/95, 065/96, 065/97, 0224/1, 0224/2, 2132,
63/1, 63/2, 179/3, 2151/3, 67, 681, 100, 147/3, 116/9,
150, 122, 126/1, 145, 146/1, 126/4, 124, 123/1, 123/2,
146/3, 127, 147/1, 126/3, 130, 128, 149, 151/1, 151/4,
153, 152, 151/3, 41, 42/4, 42/31, 42/1, 42/5, 131, 43,
132/1, 132/3, 121, 42/36, 42/10, 42/9, 96, 95, 50, 682/1,
329/8, 682/2, 329/9, 331/11, 329/4, 329/3, 331/8, 477/1,
1747, 93, 94, 480, 476, 54/7, 1750, 478, 479, 46, 48, 49,
431, 432, 430, 69/1, 429, 433, 1858/4, 1858/5, 1858/6,
1858/3, 1860, 1859, 1871, 1872, 1868, 1867, 1858/7,
1869, 1870, 1866, 1864, 1865, 1877, 1882, 1875, 2152,
1879/1, 1878, 1880, 1879/2, 1881, 2102/1, 2012, 2103/1,
2715, 2104, 2716, 2450, 1876, 1873/1, 1874/1, 1874/3,
3401, 2151/4, 2754, 2753, 2755, 3490, 328

szakmai

70

30

Baracs

Baracsi-erdő

58690

szakmai

31

Nagyvenyim

Állomás-dűlő

58592

szakmai

32

Kisapostag

Pipiskehegy

21991

szakmai

33

Kisapostag

Intercisa 14.
őrtorony

71157

szakmai
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0133/2
097/1, 097/2, 097/3, 0100, 038/2, 038/1, 038/3, 038/5,
038/10, 038/4, 038/8, 038/7, 038/13, 038/11, 038/12,
039/8, 039/9
468, 469, 470, 476, 477, 478, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2137, 2010, 472
2197, 2198, 2150, 2151, 2199, 2196, 2200, 2153, 2152,
2149

Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
Baracs településkép-védelmi dokumentumának készítésekor Építészeti értékkataszter készült, mely
meghatározta a település épített örökségének védett illetve védelemre javasolt elemeit, épületeit
valamint lehatárolta a helyi védelemre javasolt területeket. A község a településkép-védelmi
rendeletében rögzítette a védett épületekre, területekre vonatkozó követelményeit.
Műemlék, műemlék együttes
Műemléki érték: minden olyan építmény, kert, temető vagy temetkezési hely, terület (illetve ezek
maradványa), valamint azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, amely hazánk
múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából kiemelkedő jelentőségű történeti,
művészeti, tudományos és műszaki emlék, alkotórészeivel, tartozékaival és berendezési tárgyaival
együtt. (Forrás: Forster Központ)
Baracs területén műemlék illetve műemléki környezet nincs.
Helyi védelem
A 2004-évben a rendezési terv készítésének időszakában terepbejárás nyomán értékfelmérés készült,
és az alábbi objektumokra tettek helyi védelmi javaslatot.
Az értékvédelmi lista felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, a képviselőtestület a településkép
védelméről szóló rendeletének módosításával kívánja az építészeti értékkataszterét véglegesíteni. Az
alábbi lista a hatályos rendelet védett értékeit tartalmazza.
TERÜLETI VÉDELEM
A
B
Sorsz.
Megnevezés
1.
Történeti településközpont
Apátszállás
2.
Történeti településközpont
Templomos
3.
Annamatia és vicus
4.
5.

C
cím

D
hrsz

E
védelem jele
HT-1
HT-2

Pesti út-Dunapart között

HT-3

Francia park
Táncsics utca-Szabadság tér

057/37, 39, 40, 274
488/1, 488/2

HTHT-

6.
7.

Halastó
Polgármesteri hivatal és Faluház
előtti közkert
Francia park
Szabadidőpark

Francia park
Duna part

274
0521/14

HTHT-

8.
9.
10.

Templom kert
Közkert
Apátszállás-Temető

Templomos-Ady Endre utca
Templomos-Szabadság tér
Temetődomb utca

1018
1019
014/2, 014/5, 014/6

HTHTHT-

11.

Templomos-Temető

Kisszentmiklósi út

1012

HT-
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EGYEDI VÉDELEM
A
B
Sorsz.
Megnevezés
Katolikus Templom Apátszállási
1.
magyarok Nagyasszonya templom –
teljes épület
Boldogságos Szűzmária katolikus
2.
templom – teljes épület
Lakóház és gazdasági épület – teljes
3.
épület ( tető, nyílászárók, tornác,
homlokzat)
4.
Lakóház - oromfala
5.
Lakóház - oromfala
6.
Lakóház – utcai ablakkiosztás
7.
Lakóház – utcai homlokzata
8.
Lakóház – oromfala
9.
Lakóház – oromfala és tornáca
10.
Lakóház - oromfala
11.
Lakóház – oromfala és tornáca
12.
Lakóház – oromfala
13.
Lakóház – oromfala
14.
Lakóház – oromfala és tornáca
15.
Lakóház – oromfala
16.
Lakóház – oromfala
17.
Lakóház – oromfala
18.
Lakóház – oromfala
19.
Lakóház – oromfala és tornáca
20.
Lakóház – oromfala
21.
Lakóház – oromfala
22.
Lakóház – oromfala
23.
Lakóház – oromfala
24.
Lakóház – oromfala, tornáca
25.
Lakóház – oromfala
26.
Lakóház – oromfala
27.
Lakóház – oromfala
Lakóház – oromfala, homlokzata,
28.
nyílászárók kiosztása
29.
Lakóház – oromfala
30.
Lakóház – oromfala
Lakóház – oromfala, homlokzata,
31.
nyílászárók kiosztása, kéménye
Lakóház – oromfala és utcai
32.
homlokzata
33.
Lakóház – oromfala
34.
Lakóház – oromfala
35.
Lakóház – oromfala
36.
Lakóház – oromfala
Lakóház – teljes épület ( tető,
37.
nyílászárók, homlokzat
38.
Lakóház – teljes épület ( tető,

C
cím
Széchenyi utca 84.

Szabadság tér, Ady Endre u.
49.
Széchenyi utca 134.

D
hrsz
499

E
védelem jele
HE-1

1018

HE-2
HE-

Széchenyi utca 93.
Széchenyi utca 87.
Széchenyi utca 76.
Széchenyi utca 82.
Széchenyi utca 79.
Széchenyi utca 78.
Széchenyi utca 76.
Széchenyi utca 66.
Széchenyi utca 58.
Széchenyi utca 53.
Széchenyi utca 42.
Széchenyi utca 34.
Széchenyi utca 33.
Széchenyi utca 24.
Széchenyi utca 10.
Széchenyi utca 2.
Ligetsor 64.
Ligetsor 62.
Ligetsor 50.
Ligetsor 48.
Ligetsor 44.
Ligetsor 40.
Ligetsor 39.
Ligetsor 38.
Ligetsor 33.

HEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHE-

Ligetsor 21.
Ligetsor 20.
Ligetsor 18.

HEHEHE-

Ligetsor 15.

HE

Tanácsház u. 88.
Tanácsház u. 48.
Tanácsház u. 38/b.
Tanácsház u. 36.
Tanácsház u. 35.

HE
HE
HE
HEHE-

Tanácsház u. 26.

HE-
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

nyílászárók, tornác, homlokzat)
Lakóház – teljes épület ( tető,
nyílászárók, tornác, homlokzat)
Gazdasági épület – teljes épület
(tető, nyílászárók, homlokzat)
Lakóház – teljes épület ( tető,
nyílászárók, homlokzat)
Gazdasági épület – teljes épület
(tető, nyílászárók, homlokzat)
Lakóház – teljes épület ( tető,
tornác, nyílászárók, homlokzat)
Lakóház – teljes épület ( tető,
nyílászárók, tornác, homlokzat)
Lakóház – oromfala
Lakóház – utcai homlokzat, tető,
nyílászárók)
Romos lakóház – teljes épület (
tető, nyílászárók, homlokzat,
tornác)
Lakóház – teljes épület ( tető,
nyílászárók, homlokzat)
Lakóház – utcai homlokzat, tető,
tornác)
Romos lakóház – oromfala
Lakóház – utcai homlokzat, tető)
Lakóház – oromfala
Lakóház – utcai homlokzat, tető,
tornác)
Lakóház – oromfala
Lakóház – oromfala
Romos lakóház – teljes épület
(oromfal, tető, nyílászárók,
homlokzat, tornác)
Lakóház és üzlet – utcai homlokzat,
tető
Lakóház – oromfala
Lakóház – oromfala, tornáca
Lakóház – oromfala, tornáca,
nyílászárók kiosztása
Lakóház – oromfala
Lakóház – oromfala
Lakóház – teljes épület (oromfal,
tető, nyílászárók, homlokzat,
tornác)
Lakóház – oromfala, tornáca,
kéménye
Lakóház – oromfala
Lakóház – oromfala, tornáca
Lakóház – oromfala, tornáca
Lakóház – oromfala, tornáca
Lakóház – oromfala

Tanácsház u. 24.

HE-

Tanácsház u. 18.

HE-

Tanácsház u. 15.

HE-

Tanácsház u. 13.

HE-

Tanácsház u. 12.

HE-

Tanácsház u. 4.

HE-

Ady u. 130.
Ady u. 120.

HEHE-

Ady u. 108.

HE-

Ady u. 101.

HE-

Ady u. 86.

HE-

Ady u. 74.
Ady u. 69.
Ady u. 60.
Ady u. 59.

HEHEHEHE-

Ady u. 58.
Ady u. 48.
Ady u. 47.

Ady u. 41.
Ady u. 34.
Kokasdi utca 115.
Kokasdi utca 102.
Kokasdi utca 96.
Kokasdi utca 91.
Kokasdi utca 85.

Kokasdi utca 76.
Kokasdi utca 73.
Kokasdi utca 70.
Kokasdi utca 67.
Kokasdi utca 64.
Kokasdi utca 60.
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70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Lakóház – oromfala
Lakóház – oromfala, tornáca
Lakóház – oromfala
Lakóház – oromfala
Lakóház – oromfala, tornáca
Lakóház – oromfala, tornáca
Lakóház – oromfala, tornáca,
bejárati ajtó régi ablak
Lakóház – oromfala, tornáca,
oldalsó nyílászárók mérete

Kokasdi utca 51.
Kokasdi utca 47.
Kokasdi utca 34.
Kokasdi utca 32.
Kokasdi utca 23.
Kokasdi utca 20.
Szent István utca 2.

Szoborpark
Feszület
Feszület – Kornis Károly emlékhely
1848-as emlékmű
Barátság-csille
Barátság-kő
Baracs címere

Széchenyi utca 1.
Széchenyi utca 3.
Templomos-Temető
Táncsics utca-Szabadság tér
Francia park
Francia park
Polgármesteri Hivatal fala
(Táncsics utca)
Községházát jelző címeres tábla
Táncsics utca-Szabadság tér
Gólyafészek
Széchenyi utca 193. előtt
Templomkert kerítése
Templomos-Ady utca
„Kukorica góré” (csűr, széna tároló) Kokasdi utca 37.

0256/77
750
1012
488/2
274
274
488/1

HM-1
HM-2
HM-3
HM-4
HM-5
HM-6
HM-7

488/1
750

HM-8
HM-9
HM-10
HM-11

Baracsi Horgásztó

073,9, 076, 087/1,
140/32, 0256/75,
82, 89, 90, 111, 113,
114, 115, 116, 117,
118, 119, 120
0256/113, 0264/8,
0276/1, 0278/
10, 11, 12, 0280/4,
0231/2, 5, 0232/2
0235/2, 7, 39
0238/2, 4, 7, 10, 11

HZT-1

-

89.

Nagyvenyim-Baracsi-ér
90.

91.
92.

Dunapart
Repülőtér

0226
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HZT-2

HZT-3
HZT-4

1.15. KÖZLEKEDÉS
1.15.1. Közúti közlekedés, hálózati kapcsolatok főbb közlekedési csomópontok
Közúti közlekedés, hálózati kapcsolatok, csomópontok problémái
A tervezési terület Baracs település közigazgatási területe. A település keleti oldalán halad keresztül
az M-6 (Budapest – Bóly – Pécs) autópálya. Ehhez csatlakozva jelenleg itt van vége az M-8
autópályának is, az autópálya csomópontban. Az autópályák elérése csak lényegesen hosszabb úton,
a 6221. j. összekötő út, 6. sz. főút, M-8 autópálya, vagy a 62121. j. bekötő út, 6. sz. főút, M-8
autópálya irányban lehetséges. Mindkét irányból az M-8 autópálya 6. sz. főúti csomópontjában
érhető el a gyorsforgalmi úthálózat.
Az M-6 és M-8 utak kategóriája, külterületi gyorsforgalmi utak, autópálya.
Szintén a település területén halad keresztül a 6. sz. I. rendű főút, amelyen Fejér megye északkeleti
része, illetve a tőle délre található városok (Dunaföldvár és Paks) megközelíthetők.
Baracs határán kívül, de a település közelében tőle északra és délre is található egy-egy II. rendű főút,
amelyek a 6. sz. főúthoz csatlakoznak. Északra található a 62. sz. főút, amelyen a megyeszékhely
Székesfehérvár is elérhető. A délre található 61. sz. főúton Tolna megye északnyugati része
közelíthető meg.
A térségben több mellékút is található. Ezek közül a település belterületétől északnyugatra lévő (a 6.
sz. főutat és a 63. sz. főutat összekötő, a település külterületét is egy rövid szakaszon érintő) 6219. j.
út felé országos közúti kapcsolat ugyan nincs, de szilárd burkolatú önkormányzati úton Nagyvenyim
lakott területén belül elérhető..
A település határán tőle délnyugatra halad a 6228. j. út, de erre az útra a településről kiépített út
nem vezet.
Baracs belterületén még két további mellékút található, mindkettő a 6. sz. főúthoz csatlakozik,
bekötve a települést az országos közúthálózatba. A 6221. j. úton (és a 6. sz. főút igénybevételével)
közelíthető meg a településhez legközelebbi város Dunaújváros. A másik mellékút a 62121. j. út,
amelyen szintén a 6. sz. főút igénybevételével a Tolna megyében lévő, közeli város Dunaföldvár
érhető el.
az út jele, neve

kategóriája

tervezési osztálya

M6

külterületi gyorsforgalmi út, autópálya

6. sz. főút

külterületi I. rendű főút

K.III.C.

62. sz. főút 61. sz. főút

külterületi II. rendű főút

K.IV.C.

6219. j. út

külterületi mellékút

K.V.C

6221. j. út

külterületi mellékút

K.V.C

62121. j. út

külterületi mellékút

K.V.C

6221. j. út

belterületi mellékút, gyűjtőút

B.V.c.C.

62121. j. út

belterületi mellékút, gyűjtőút

B.V.c.C.

Széchenyi I. és Kossuth L. utca

belterületi mellékút, gyűjtőút

B.V.c.C.

A település többi útja

lakó és- kiszolgáló út
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K.I.A

B.VI.d.B-D.

Baracs területén halad keresztül a 42. sz. Pusztaszabolcs – Dunaújváros - Paks vasútvonal, amelyhez
Mezőfalvánál csatlakozik a 43. sz. Mezőfalva - Rétszilas vasútvonal. A Mezőfalva – Paks szakaszon a
személyszállítás szünetel. A 42. és 43. sz. vasutak az egyéb országos törzshálózati vonalak közé
tartoznak.
Összességében Baracs település regionális közlekedési kapcsolatai jónak mondhatók.

forrás:kira.gov.hu

1.15.2. Belső úthálózat
Belső úthálózat konfliktusai, problémái
Baracs és a szomszédos települések közúti kapcsolatai az országos közutakon csak részben
megoldottak. A 6221. j. úton Dunaújváros, a 62121. j. úton Dunaföldvár és Kisapostag jól
megközelíthető. Az északra található Nagyvenyim és rajta keresztül Mezőfalva csak önkormányzati
kezelésű egyéb külterületi közút kategóriájú egy forgalmi sávos úton érhető el. A délnyugatra lévő
Daruszentmiklós csak nagy kerülővel közelíthető meg.
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Az országos közutak csak Baracs lakott területének széléig haladnak. A 6221. j. út bevezető szakasza
(Remény sor) burkolatának szélessége 5,5-6,0 m. Mindkét oldalon burkolt vízelvezető árok található,
járda nincs. A közlekedési terület szélessége 16-20 m.

Belterületi útprofil - forrás: Google

A 62121. j. út bevezető szakaszának (Liget sor) a burkolat szélessége 5,5-6,0 m. A beépített oldalon
burkolt árok található. Járda nincs. A közlekedési terület szélessége 12-14 m.

Belterületi útprofil - forrás: Google
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A település többi útja önkormányzati kezelésű út. Az úthálózatból gyűjtőút funkciókat lát el a
Széchenyi I. és Kossuth L. utca.
A Széchenyi I. utcában a burkolat szélessége 6,0-8,0 m. Mindkét oldalon biciklisáv, járda és
vízelvezető árok található. A közlekedési terület szélessége 16-20 m között változik.

Belterületi útprofil forrás:Útéppark Kft. honlapja

A Kossuth L. utcában a burkolat szélessége 4,5-5,5 m. Mindkét oldalon keskeny járda és vízelvezető
árok található. A közlekedési terület szélessége 18-20 m között változik.

Belterületi útprofil - forrás: Google

A település többi útja lakó, kiszolgáló út. A burkolatok szélessége 3-4 m. Általában keskeny járda és
vízelvezető árok is van az utcákban, de helyenként hiányzik. A közlekedési terület szélessége 14-22 m.
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1.15.3. Közösségi közlekedés
Közösségi közlekedés értékelése, problémái
Közúti
A település belterületéről közvetlenül csak
Dunaújváros és néhány környező kistelepülés
érhető el. Dunaújvárosi átszállással Budapest,
Székesfehérvár, Kecskemét és Veszprém
egyszerűen megközelíthető. Az autóbusz
járatok a Széchenyi I. utcában és az országos
közutakon közlekednek. A település területén
13 db megállópár található. A megállóhelyekről
a település nagy része 500 m-es gyaloglási
távolságon belül elérhető. A település
északnyugati határán lévő része ~ 800 m-re
található a megállóktól.
Kötöttpályás
Baracshoz a legközelebbi vasútállomás Újvenyim ~4 km-re található a település központjától, emiatt
a vasúti közlekedésnek a település számára csak kis jelentősége van. Újvenyim megállóhelyen a
Dunaújváros - Simontornya között közlekedő vonatok állnak meg, de naponta csak 4 vonatpár
közlekedik.

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
Kerékpáros és főbb gyalogos közlekedés konfliktusai
A 2012-ben elnyert pályázati forrásnak köszönhetően a Széchenyi utca teljes hosszában, közel három
kilométeres szakaszon valósult meg az önálló kerékpárforgalmi létesítmény.
A Széchenyi utca teljes hosszán meg valósult önálló kerékpárforgalmi fejlesztés a rendelkezésre álló
terület figyelembevételével épült, így kerékpárút, gyalogos-kerékpárút és kerékpársáv, továbbá két
impozáns műtárgy - a Kokasd-Baracsi ér és a Nagyvenyim-Baracsi ér fölötti hidak - is készült a
szakaszon

Tópart-Széchenyi u. kereszteződés – kerékpáros híd

Széchenyi u.-i kerékpársáv
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forrás:Útéppark Kft. honlapja

Kétoldali egyirányú kerékpársáv 2027 méter
szakaszon, egyoldali kétirányú kerékpárút 392
méteren, egyoldali kétirányú gyalogos- és
kerékpárút 432 méter szakaszon szolgálja ki a
kerékpárral közlekedőket.
A projekt során 16 db kerékpártároló és 4 db új
közvilágítási
kandeláber is
létesült a
kerékpárosok és gyalogosok közúton történő
biztonságos átvezetésére.
Széchenyi u. –i kerékpárút

forrás:Útéppark Kft. honlapja

1.15.5. Parkolás
A település területén a lakott területen még az összekötő úton sincs megállási vagy várakozási
tilalom. A megállási-várakozási igényeket azok helyszínén – intézmények, kereskedelmi-szolgáltató
egységek környezetében – út menti vagy önálló parkoló területen, zúzalékos illetve szilárd burkolatú
létesítmények elégítik ki.
1.15.6. Forgalmi adatok
A térség úthálózatának forgalma a 2017. évi forgalomszámlálási adatok szerint:

M-6 autópálya (73863-82503 sz. között)

14105

N eh éz t gj .
fo rga lo m (j /na p )
1248

M-8 autópálya (73750-77551 sz. között)

4993

1068

6. sz. főút (77324-81973 sz. között)
6219. j. út (2159-10666 sz. között)

6857

627

5097

319

6221. j. út (0-3887 sz. között)

2396

48

6228. j. út (3704-14470 sz. között)

1731

109

755

35

Út

ÁN F (E/n a p )

62121. j. út (0-6721 sz. között)

1.15.5. Gépjármű-elhelyezés, parkolás
Gépjármű-elhelyezés, parkolás konfliktusai, problémái
A megvalósult intézmény illetve közlekedésfejlesztési projekteknek köszönhetően a Széchenyi
utcában 12 az Óvoda és Iskola előtt közel 50 önálló parkoló épült ki.
A Kossuth Lajos utca illetve Szabadság tér a települést ellátó intézményeket fűzi fel, ezért a várakozó
felületek rendezése, újabbak létesítése itt is elengedhetetlen, csakúgy mint a temető területek
környezetében.
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1.16. KÖZMŰVESÍTÉS
1.16.1. Víziközművek
Vízgazdálkodás és vízellátás
Baracs község vízellátását 5 db mélyfúrású kút biztosítja, melyből 1 db tartalék kútként üzemel.
Kút jele

1. sz kút

2. sz kút

3. sz kút

4. sz kút

5. sz kút

B-9

B-12

K-10

-

-

196 m

234 m

170 m

132 m

225 m

340 L/min
(-22,8m)

210 L/min
(-20,8m)

325 L/min
(-25,5m)

400 L/min
(-22,5m)

300 L/min
(-26,5m)

EOV X

170,7

170

170

170,4

170

EOV Y

639,3

637,2

637,2

635,3

637,2

üzemel

tartalék

üzemel

üzemel

üzemel

Kataszteri szám
Talpmélység
Kitermelhető víz
mennyisége

üzemi állapot

A 3. sz. kút által szolgáltatott víz vas és mangán tekintetében kifogásolható minőségű, mely miatt
vastalanító technológia került beüzemelésre.
A kutak által termelt nyersvíz egy puffer tározóba kerül. A tározóból a nyersvíz a vastalanító
technológiára kerül feladásra, majd fertőtlenítésre kerül. A tisztított víz 2 db egyenként 200 m3-es
térszíni tározóba kerül.
A vastalanító berendezés főbb műszaki adatai:
-

Típus: FERMASIC Special (2 db szűrő tartály)
Légtartály: acél szerkezetű, AL 1050-41 (V=1000 Liter)
Hidraulikai kapacitás: 30 m3/h

A vastalanító visszamosatásából származó hulladékvíz egy 50 m3 térfogatú vasiszap ülepítőbe kerül
bevezetésre. Az ülepített víz az ülepítő túlfolyóján keresztül a Nagyvenyim - Baracsi-érbe jut. A
vasiszap az ülepítő alján gyűlik össze.
A kutak hatósági védőidom lehatárolása nem történt meg.
Az ivóvíz hálózat egyes részegen elöregedett, rekonstrukcióra szorul (Tanácsház utca, Ady Endre
utca). A rekonstrukció jelenleg a tervezési fázisban van.
A vízellátó rendszert a Dél-Mezőföldi Víziközmű Üzemeltető Kft. üzemelteti.
A település a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet előírásaival összhangban a módosított 27/2004.
(XII.25.) KvVM rendelet szerint érzékeny területen helyezkedik el.
Szennyvízelvezetés
A településen keletkező kommunális szennyvizeket a 2007-ben üzembe helyezett Baracs-KisapostagMezőfalva-Nagyvenyim szennyvízelvezető rendszer gyűjti össze. A szennyvíz elvezető rendszer
részeként Baracs közigazgatási területén 7 db átemelő létesült. A gyűjtőhálózat által összegyűjtött
szennyvíz a K-1 átemelőn keresztül a DVCSH által üzemeltetett szennyvíz csatornán keresztül a
Dunaújvárosi szennyvíztisztító telepre jut.
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A csatornahálózat vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik:
Vízjogi üzemeltetési eng. száma:
-

Alaphatározat: 25422-4/2003
Határozatok: 40231-9/05, 40231-34/05, 27055/05, 20883/06
Üzemeltető: Dél-Mezőföldi Víziközmű Üzemeltető Kft.

Az ellátott lakosok száma 1140 fő, a bekötések száma: 502 db.
A szennyvízcsatorna hálózat átmérője, anyaga, és hossza:
-

Dk200 KG-PVC: 8621 m
Dk160 KG-PVC: 4875 m (502 db házi bekötés)
Dk200 KPE: 5478 m (Baracs-Nagyenyim)
Dk110 KPE: 3481 m (Kisapostag-Baracs)

Az éves keletkező szennyvíz mennyiség: 32 022 m3 (2008.)
Csapadékvíz elvezetés
A településen keletkező csapadékvizek fő befogadói a településen áthaladó vízfolyások (NagyvenyimBaracsi ér, Kokasdi-ér), illetve ezeken keresztül a Duna.
A csapadékvizek összegyűjtését az út menti nyílt árkok végzik, melyek egyes szakaszokon átfolyós,
más szakaszokon szikkasztó jellegűek.
A csapadékvíz elvezetés megoldott, a Liget sori övárok átadása után a településen nincs olyan terület,
melyen rendszeresen fordulnának elő helyi vízkárok.

1.16.2. Energia
A közüzemi-lakossági szolgáltatások megléte, illetve hiánya egyrészt jelentősen befolyásolhatja a
környezet·állapotát, másrészt befolyásolja a lakosság életfeltételeit.
Villamosenergia ellátás, közvilágítás
A településen a villamosenergia szolgáltatás teljesen kiépült. Szolgáltató az E.ON Dél-dunántúli
Áramszolgáltató Zrt.
Baracs községet is magába foglaló tágabb térség, régió villamos energia ellátásának táppontja az
OVIT Dunaújváros 220/120/20/10 kV-os alállomása. A villamos főműből kiinduló Cece és Dunaföldvár
20 kV-os gerincvezetékei látják el a község transzformátor állomásait primer energiával. Mindkét
vonal az alállomás táppontok között sugarasan üzemelő hálózat, üzemzavar esetén a rendszer paksi,
vagy sárbogárdi alállomások felől is megtáplálható. Az előzőekben említett Dunaújváros - Cece vonal
az apátszállási településrészen tizenhét, a Templomosi területen hét oszloptranszformátort lát el
tápenergiával. A Duna parti beépítések primer villamos energia ellátása jellemzően a Dunaújváros –
Dunaföldvár vonalról történik, négy átalakítón keresztül. A transzformátorok túlnyomó többségének
műszaki állaga jó, névleges teljesítményükig kiterhelhetőek, jelenleg kb. 20%-os tartalék kapacitással
rendelkeznek. Az állomásokból kiinduló 0,4 kV-os hálózat nagyobb részt hagyományos háromfázisú,
csupasz légvezetékes rendszer. A közvilágítási hálózat a 0,4 kV-os rendszerrel közös oszlopsoron
halad, a 2002. évben történt rekonstrukciónak köszönhetően korszerű kandeláberekkel, kompakt
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energiatakarékos fénycsövekkel, egyoldali kiépítésben, irányfény jelleggel. A kisfeszültségű hálózatok
tulajdonosa, kezelője az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
Földgázellátás
Baracs község földgázellátását jellemzően a dunaújvárosi 60/25/6 bar-os gázátadó állomásból
kiinduló kistérségi regionális vezetékrendszer biztosítja, amely Baracs ellátásán túl szolgálja.
Mezőfalva, Előszállás, Nagykarácsony földgázellátását is. A nagyközépnyomású D250 KPE, 6 bar-os
vezeték észak felől érkezik a községbe, működteti a 6/3 bar nyomásszintű kommunális
nyomásszabályozót, majd továbbhalad Előszállás felé.
A Duna parti településrész gázellátása jelenlegi igényszintjének megfelelően közelsége okán a
kisapostagi rendszerről történik. Ezen felül megemlítendő, hogy a Templomosi részen, a 6 sz. főúttal
párhuzamosan halad a már említett gázátadóból kiinduló NÁ200 méretű, 25 bar nyomásszintű
Dunaújváros - Paks regionális távvezeték. A rendszerek üzemeltetője az E.ON Dél-Dunántúli
Gázhálózat Zrt.
1.16.3. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás
lehetőségei
Napenergia
A napenergia hasznosítása szempontjából hazánk természeti adottságai kedvezőek, a napsütéses
órák éves száma Magyarországon 1750–2050, ezen belül Baracson a napsütés az évi 2100 órát is
meghaladhatja. Az adottságok kihasználása azonban még éppen csak megkezdődött.
A jövőben fel kell arra készülni, hogy Baracs településen is megjelenhetnek a napelemek a tetőkön,
ami esetleg negatív településképi szempontok mellett (bár ez szubjektív szempont), növekvő helyben
maradó bevételeket jelent (mivel az energiaszolgáltatóknak eddig fizetett háztartási fogyasztás nem
áramlik ki a településről). A jövőbeli kiserőművi (<500 kW) telepítési lehetőségek megvizsgálásával a
település a szabályzásában elősegítheti ezen rendszerek megjelenését, akár termelő kapacitások,
akár saját kapacitások kielégítési céljából (pld. egy nagyobb termelő üzem esetén). Emiatt a település
jelentősebb kapacitású, középfeszültségű hálózata mentén szükséges megvizsgálni ezen telepítések
szabályzási feltételeit.
Biomassza
Magyarországon döntő többségben a biomasszának és mellette még a geotermikus
energiatermelésnek van nagyobb jelentősége. Utóbbi kihasználtsága azonban lényegesen elmarad a
többi megújuló energiaforráshoz képest, elsősorban a magasabb beruházási költségének és a
bonyolultabb kivitelezésének köszönhetően.
Baracs esetén a település környezete jelentős erdőállománnyal bír, ezzel komoly fás szárú biomassza
potenciállal rendelkezik. Minden tonna fa felhasználása csökkenti a földgáz alapú fosszilis energia
felhasználását, ezzel csökkenti a település CO2 kibocsátását. A biomassza alkalmazási lehetőségei
széles körűek: az otthoni, modern, 85 % feletti hatásfokú faelgázosító kazánoktól, az intézményeket
ellátni képes, 100 kW névleges teljesítmény feletti faapríték kazánokon át, a jövőben felértékelődő
faapríték alapú kiserőművekig, vagy éppen a cellulóz alapú szénhidrogén alapú üzemanyag
előállításig.
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Ezen túl jelentős potenciál van a településen keletkező lágyszárú és fás szárú melléktermékek
energetikai célú hasznosításában. A mezőgazdaság állattartási kapacitásai és volumene fejlődése
magában rejti a biogáz termelés jövőbeli lehetőségének megteremtését is, mivel akár a baromfi, akár
a sertés-trágya, a mezőgazdasági melléktermékekkel (szalma) egy 500-1500 kW teljesítményű biogáz
kiserőmű létesítését is lehetővé teszi.
Szélenergia
A szélsebesség évi középértéke 2,0–4 m/s között alakul hazánk területén, ez a szélsebesség a
szélenergia hatékony hazai hasznosítása szempontjából nem mondható kedvezőnek. Ez az érték
európai viszonylatban alacsonynak mondható, emiatt hazánk mérsékelten szeles területnek számít.
Ezen túl a település külterületi adottságai sem kedveznek szélerőmű-farmok létesítésének. A
kisléptékű, 2-8 kW-os névleges teljesítményű szélerőgépek telepítése az elektromos hálózattal
ellátott térségekben gazdasági okokból nem valós alternatíva, mivel a kisebb súrlódás és a felszíni
akadályok miatt szükséges magasságra való felhelyezés tartószerkezete olyan költséget jelent, amit
ha az egyre gazdaságosabb napelemes rendszerekre fordítunk, akkor egyenletesebben,
gazdaságosabban termelő rendszereket létesíthetünk. Az elektromos ellátással nem rendelkező
területeken szintén ezen gazdaságossági okok miatt ma és a jövőben egyre gazdaságosabb
napelemes rendszerek még akkumulátor telepekkel együtt is gazdaságosabb megoldást kínálnak a
szélenergiánál.
Ahol az ellátásbiztonság miatt ennek vizsgálata mégis felmerül, ott a vezetékes hálózati lecsatlakozás
lehetőségétől 2-2,5 km feletti távolság esetén merülhet csak fel ezek megjelenése. További
lehetőségként a vízkiemelést szolgáló szélerőgépek telepítése merülhet fel, elsősorban a külterületi
majorok/tanyák esetén.
Hőszivattyúk
Napjainkban egyre inkább elterjedőben vannak a hőszivattyúk, amelyek szintén a környezetben
fellelhető energiaforrásokat aknázzák ki. A hőszivattyúkat primer energiaforrásuk szerint három
csoportba sorolhatjuk: levegő – víz, víz – víz és föld – víz típusúak.
A levegő-víz (levegő: hőnyerő közeg, víz: hőátadó közeg) hőszivattyúknál a külső levegő
hőmérsékletét használjuk fel a berendezésben lévő víz felmelegítésére. Előnyei közé tartozik, hogy
egyszerűen és olcsón telepíthető, nem igényel előkészítést, bárhova lehet telepíteni. A fűtési
rendszerekhez könnyen integrálható, valamint nincs nagy beruházási költsége. Hátránya, hogy
gazdaságos használata jelentősen függ a levegő hőmérsékletétől, ezért sok helyen kiegészítő
berendezést igényel.
A víz-víz hőszivattyúk esetén a talajvíz, közeli folyó, vagy tó vizének hőtartalmát használjuk fel.
Előnyei mind közül, hogy a legmagasabb hatásfokot tudja elérni. Passzív hűtés kialakításának is van
lehetősége, valamint jól méretezett rendszer esetén kiegészítő fűtést nem igényel. Hátrány, hogy
nagy mennyiségű víz áramoltatása szükséges. Jelentős munkálatokra és hosszú előkészítésre van
szükség. A kút elapadása esetén nem működik.
A föld-víz hőszivattyúk lehetnek kollektoros vagy szondás kialakításúak. A kollektoros föld-víz
hőszivattyúk egy kb. 1.5-2m mélyre fektetett nagy felületű csőkígyón keresztül hasznosítják a földben
rejlő hőenergiát. A szondás kivitel kb. 60-100 m mély lyukakba helyezett csövekből áll. Előnye az
állandó és jó COP érték (4 – 5), a jövőbeni működése biztosított, nem kell a kiapadástól tartani. Jól
méretezett rendszer esetén nincs szükség kiegészítő fűtésre. Hátránya, hogy nagy földmunkát
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igényel. A talajszondás rendszernél a fúrási munkák jelentősen megdrágíthatják a beruházási
költséget. A kollektoros rendszer esetében pedig nagy földterületre van szükség a csővezetékek
lefektetéséhez.
Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
Baracs Község Önkormányzata költségvetésének jelentős részét teszik ki az önkormányzati tulajdonú,
illetve fenntartású ingatlanok, intézmények energia költségei. A beruházás célja az volt, hogy a
fejlesztésbe bevont ingatlanok hővesztesége és energiaigénye csökkenjen, mely a környezeti
szempontok mellett komoly megtakarítást tett lehetővé az önkormányzat költségvetésében. A
projekt közvetlen célcsoportját az intézmények dolgozói, illetve az ott nevelésben, oktatásban
részesülő gyermekek alkotják. A fejlesztés eredményeként jelentős komfortérzet növekedéssel
számolhatunk, mely hozzájárul a munkakörülmények, a nevelési és oktatás intézmény képzési
feltételeinek javulásához – erősítve a térségben élő kiskorúak fejlődéshez, tanuláshoz kapcsolódó
esélyegyenlőségi feltételeit.
Az intézmények hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, valamint a fűtésrendszerek korszerűsítése révén
az egyes épületek esetében 35-40%-os költségmegtakarítás mutatkozik az éves gázszámla esetében.
Ezen felül további költségmegtakarítást jelent a három, összesen 35,25 KWp teljesítményű napelem
rendszer által a hálózatba visszatermelt, várhatóan évi 40.000 KWh/év villamos energia. A felhasznált
és visszatermelt energia mennyiség pontos elszámolás a szolgáltató által kialakításra kerülő ad-vesz
elszámolással valósul meg. Az elkészült számítások alapján a projekt megvalósítását követően évi 9,6
M Ft megtakarítás érhető el a korábbi állapothoz viszonyítva. A megtakarítás és a megtermelt
villamos energia mértékét befolyásolhatják a mindenkori időjárási viszonyok, a felhasználói szokások
és a felhasznált energiahordozók díjának változása.
A megvalósításra került épületenergetikai korszerűsítések és a megújuló energia hasznosító rendszer
kiépítése és üzembe állítása hozzájárul az ÜHG kibocsátás csökkentést célzó stratégiai célok
megvalósításához, valamint a megújuló energia mennyiség részarányának növeléshez.

A közelmúltban történt, illetve jelenleg is zajló korszerűsítési beavatkozások az alábbiak:
-

-

-

-

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola (2427 Baracs, Szabadság tér 6.):
o napenergia hasznosítás, fűtés korszerűsítés, kazáncsere, szigetelés, nyílászárok
cseréje
Négyvándor Óvoda (2427 Baracs, Széchenyi u. 102):
o napenergia hasznosítás, fűtés korszerűsítés, kazáncsere, szigetelés, nyílászárok
cseréje
Önkormányzati Hivatal épülete (2427 Baracs, Táncsics u. 27.):
o napenergia hasznosítás, fűtés korszerűsítés, kazáncsere, szigetelés, nyílászárok
cseréje
Faluház korszerűsítése 2. ütemben (2427 Baracs, Szabadság tér 8.):
o fűtés korszerűsítés, kazáncsere, szigetelés, nyílászárok cseréje
Orvosi rendelő felújítása (2427 Baracs, Táncsics u. 24.):
o szigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés (befejezés: 2018. december 31.)
Tájház (2426 Baracs, Ady E. 51-53):
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o

napenergia hasznosítás, fűtés korszerűsítés, kazáncsere, szigetelés, nyílászárok
cseréje (befejezés: 2018 december 31.)

Az intézményeken történt részletes beavatkozásokat az alábbiakban ismertetjük.
Tájház és Múzeum
Baracs Község Önkormányzata Településkép, közösségi tér fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1-16
kódszámú pályázaton az önkormányzat fenntartásában lévő 2427 Baracs, Ady E. utca 51-53. sz. alatti
tájház és múzeum épületének energetikai korszerűsítése és többfunkciós közösségi tér kialakítása
című projekt megvalósítására pályázati támogatást nyert.
A projekt célja a baracsi Tájház korszerűsítésének megvalósítása és az épület környezetének
rendbetétele volt. A beruházás keretében megtörtént az épület hőszigetelése, nyílászárónak cseréje,
tetőhéjazatának
cseréje,
fűtési
rendszerének
korszerűsítése, HMKE
(háztartási
méretű
kiserőművek)
telepítése.
Emellett
az
udvar
rendbetétele, és egy szaletli építése is
elkészült.
Az épület egyszintes nyeregtetős. Az
épületen 2018 –ban teljes körű felújítási
munkák mentek végbe. Ezek során új,
egyedi, hőszigetelt üvegezésű, műanyag
nyílászárók
lettek
beépítve.
A
homlokzatokat 5 cm vastag polisztirol
alapú hőszigetelő anyaggal borították be.
Templomos Tájház és Múzeum

forrás:baracs.hu

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola, Baracsi Négy Vándor Óvoda, Polgármesteri Hivatal
A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0112 számú támogatási konstrukció keretében 2015- ben sor került az
alábbiakban felsorolt épületek hőszigetelésére, nyílászáró cseréjére, a fűtésrendszer
korszerűsítésére, valamint összesen 35,25 KWp (iskola: 20,25 KWp, óvoda: 7 KWp, hivatal: 8 KWp)
teljesítményű, hálózatra visszatápláló napelem rendszer telepítésére.
Az épületeken 2015 –ben teljes körű felújítási munkák mentek végbe. Ezek során új, egyedi,
hőszigetelt üvegezésű, műanyag nyílászárók lettek beépítve. A homlokzatokat, födémeket
hőszigetelő anyaggal borították be, illetve a fűtéskorszerűsítés is megtörtént. A projekt rövid leírása:
Hőszigetelési munkák
intézményeiben:

és

napelem

rendszer

kivitelezése

Baracs

község

önkormányzati

a) 2427 Baracs Szabadság tér 6. Általános Iskolában 20,25 KW napelem rendszer kiépítése,
1257,88 m2 homlokzati szigetelés, 1216,03 m2 födém szigetelés, 365,25 m2 magas tető
szigetelése kőzetgyapottal, teljes körű nyílászáró csere, fűtésrendszer korszerűsítés 2 db
kondenzációs fali kazán, termoszelepek beépítésével.
Az Általános Iskolában a fentiekben leírt energetikai felújításokon kívül más nem történt.
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b) 2427 Baracs Széchenyi utca 102. Óvoda: 7,0 KW napelem rendszer kiépítése, 462,56 m2
homlokzati szigetelés, 439,97 m2 födém szigetelés, homlokzati nyílászáró csere,
fűtésrendszer korszerűsítés 1 db kondenzációs fali kazán, termoszelepek beépítésével.
A településen a jelenleg működő Négy Vándor Óvoda évek óta küzdött a megnövekedett
gyermek létszámmal. Ezért úgy döntött az Önkormányzat, hogy „Foglalkoztatás és
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése” tárgyú pályázati felhívást kihasználva egy teljesen új, korszerű s minden
óvodáskorú gyermeket befogadni képes óvodát épít a pályázati forrás segítségével. Az
álomnak, a Négy Vándor Óvoda újjá gondolásának, a község központjában elterülő több, mint
5000 m2 területű beépítetlen, füves terület ad majd otthont, mely méltó gazdája lesz az
impozáns épületnek. A beruházás során megvalósult száz férőhelyes, két átriumos óvoda a
modern és egészséges helyszínt biztosít a gyermekek neveléséhez, oktatásához. Az épület
megfelel a mai kor elvárásainak, a jelenleg életben lévő előírásoknak, valamint az
akadálymentesítés jogszabályi feltételeinek. Az elegendő számú parkoló megépülésével a
közlekedés, a gyermekek óvodába szállítása szintén biztonságosabbá válik.
A jelenlegi óvoda épületében a későbbiekben bölcsődét tervez kialakítani az Önkormányzat,
amely további segítséget nyújt azon szülők számára, akik mielőbb vissza kívánnak térni a
munkájukhoz.
c) 2427 Baracs Táncsics utca 27. Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal: 8,0 KW napelem
rendszer kiépítése, 340,61 m2 homlokzati szigetelés, 148,73 m2 födém szigetelés, 129,9 m2
magas tető szigetelése kőzetgyapottal homlokzati nyílászáró csere, fűtésrendszer
korszerűsítés 1 db kondenzációs fali kazán, termoszelepek beépítésével.
A fentiekben felsorolt energetikai felújításokon kívül 2017 – ben az épület tetőfelújítása
történt meg.

Faluház és Könyvtár
Az épület 2017. áprilisában teljes energetikai felújításon esett át. A felújítás a ház teljes
hőszigeteléséből, cserépfedéses tető felújításából, nyílászárók cseréjéből, valamint a fűtési rendszer
korszerűsítéséből (kazáncsere) állt.
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Orvosi rendelő
Az Orvosi rendelő épületének energetikai felújítása jelenleg folyamatban van. Pályázati forrásból
valósul meg az épület szigetelése, nyílászáró cseréje, fűtéskorszerűsítése. A kivitelezés befejezésének
várható időpontja 2018. december 31.

1.16.4. Elektronikus hírközlés
Vezetékes hírközlési hálózatok
Baracs községet is magába foglaló régió vezetékes távközlési szolgáltatója az INVITEL Távközlési
Szolgáltató Zrt. A község a 25 primer körzethez tartozik. A dunaújvárosi HOST központ a településen
kihelyezett központot működtet, utóbbi látja el közvetlenül az ME900 tip. Nagyelosztókat. A
csatlakozó előfizető hálózat földbe fektetett alépítményes, illetve Qv földkábeles kivitelű. Az
egyetemes távközlési szolgáltató a jelentkező igényeket korlátozás nélkül ütemesen kielégíti, az
ellátás színvonalas, igény esetén mód van az Internetes, ADSL szolgáltatások igénybevételére is.
A településen belüli vezetékes távközlési hálózat a településen jellemzően oszlopokra szerelten épült.
Meg kell jegyezni, hogy a távközlési hálózat számára többnyire önálló, saját oszlopsort helyeztek el.
Így az utcákban jellemzően két oszlopsor található. Ezeknek az utcáknak az arculatát teljesen uralják,
az utcafásítás lehetőségét nehezítik az oszlopsorok.
A településen 1 postai szolgáltatóhely működik, és összesen 797 lakás illetve közületi fővonal van
kiépítve amelyből 2016-ban a bekapcsolt fővonalak száma 627 db volt.
A fővonalak közül ISDN vonalak száma az 5%-ot sem éri el.
A településen a nyilvános távbeszélő állomások száma folyamatosan – a mobiltelefonok, valamint az
alternatív kommunikációs lehetőségek terjedése okán - csökken, de 1 még mindig működik a
közterületeken.
Mobil hírközlő rendszerek
Vodafone Magyarország Zrt., a Magyar Telekom Nyrt. és a Telenor Magyarország Zrt., UPC
Magyarország Kft., Tesco MBL Zrt. szolgáltatási színvonala megfelelő.
A vezeték nélküli távbeszélő ellátást tekintve a község területe a vezető szolgáltatók által megfelelő
minőségben lefedett, köszönhetően a szomszédos településen, Dunaföldváron található 50 m-es,
bázisállomásnak, továbbá a Vodafon 057/45 hrsz-ú ingatlanon üzemeltetett adótornyának.
A Telenor bázisállomás telepítését tervezi Baracs-Templomos, Ady Endre u. 123. Hrsz: 028/1.
ingatlanon.
TV rendszer
2012-ben indult el a Baracsi Média Egyesületi TV a dunanet kábelhálózatán. A közszolgálati tv
műsorfelületet biztosít az önkormányzati információk, hírek, események megjelenítésére, a helyi
közélet, a civil élet információinak közvetítésére, a nyilvánosság biztosítására. A kábeltelevízió
hálózatba bekapcsolt lakások száma 752 db.
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A szolgáltatók növekvő száma és változatos – műholdas, földi sugárzású, IPTV - kínálata ellenére a
kábelhálózatra történő rákötések száma évről-évre növekszik. Műholdas TV szolgáltatók a területen:
Telekom, UPC Direct. Földi sugárzású TV szolgáltató: Mindig TV Extra.

1.17. KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS)

A terület- és településrendezés célja a fejlesztési, rendezési célok mellett, hogy segítse és szabályozza
a terület eredményes, gazdaságos hasznosítását úgy, hogy egy rendezett, a követelményeknek
megfelelő környezeti állapot kialakulását eredményezze. A rendezési terv sok tekintetben fontos jogi
hátterét jelenti a települési környezet védelmének és alakításának. Meghatározza azokat a fejlesztési
irányokat, feladatokat, melyek befolyásolják a település környezeti állapotát, az épített és a
természeti környezet megfelelő alakítását.
A környezet- és természetvédelem céljainak megvalósítása elválaszthatatlan a terület-, és
településfejlesztéstől, -rendezéstől. A hatályban lévő új jogi eszközökkel már összehangoltabb,
kimunkáltabb és hatékony települési végrehajtás valósítható meg.
A terv készítése során így figyelembevételre került, hogy a településen megvalósítható létesítmények
és azok funkciói, valamint az infrastruktúra kialakítása révén a környezet-használat úgy legyen
szervezhető és végezhető, hogy
 a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
 megelőzhető legyen a környezetszennyezés;
 kizárja a környezetkárosítást.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletének 1. számú melléklete meghatározza a megalapozó vizsgálat
tartalmi követelményeit a környezetvédelemre vonatkozóan, mindezek figyelembevételével készült
Baracs település megalapozó vizsgálata.
1.17.1. Környezetvédelem és települési környezet
A megalapozó munkarész környezetvédelmi értékelése során elsődlegesen a 1995. évi LIII. törvény –
a környezet védelmének általános szabályairól – előírásait vettük alapul, illetve az adott környezeti
elemekre vonatkozó hatályos szakági rendeleteket, melyeket az adott fejezetben részletesen
ismertetünk. Ezen felül a község település-szerkezeti adottságait a 1997. évi LXXVIII. törvény – az
épített környezet alakításáról és védelméről – szempontjainak figyelembevételével is vizsgáltuk.
A település az ember életének közvetlen élettere. A településen a környezeti hatások integrálódnak,
összegzetten jelennek meg, természetesen a települési sajátosságok által befolyásoltan.
Környezetvédelmi szempontból a település környezetében lévő táj azon elemei a legfontosabbak,
amelyek a település helyi klímájára, átszellőzésére, növényzetére, talajadottságaira és felszíni és
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felszín alatti vizeinek minőségére hatással vannak. A tájelemek változásai a települési környezet
minőségére kedvező, vagy kedvezőtlen hatással lehetnek.
Baracs település Fejér megye Dunaújvárosi Járás területének meghatározó települése. Meghatározó
a mezőgazdaság és az állattartás a településen. A környezetet terhelő tevékenységek elszórtan,
lakóépületek között egyaránt találhatók, melyek a település környezeti állapotát kedvezőtlenül
befolyásolhatják.
A települési környezet minőségét a későbbiekben bemutatott föld-, víz-, levegőtisztaság-védelem,
valamint a jelentős hatások (zajterhelés, hulladékok) elleni korszerű védelem és a koordinált érdekei
együttesen határozzák meg.
Baracs községre vonatkozóan adatszolgáltatásból eredően részletezzük a szükséges, és már
megvalósult – környezetvédelem szempontjából lényeges – adottságokat.


A település kiépített vezetékes gázellátással rendelkezik



A csapadékvíz fő gyűjtője a településen áthaladó Nagyvenyim-Baracsi ér, Kokasdi-ér, valamint
ezeken keresztül a Duna, a település területén az elvezetés felszíni nyílt árokrendszerrel történik



A kiépített ivóvíz-hálózatra a lakossági bekötések száma megközelítőleg 100%. A település saját
vízbázissal rendelkezik, mely vízkivétel 4 rétegvizes kútból történik.



A település kiépített kommunális szennyvízelvezető-hálózattal rendelkezik, a hálózatra való
rákötések növelése szükséges.



A településen megoldott a települési hulladékok közszolgáltatás keretében történő szervezett
elszállítása. A szelektív hulladékgyűjtés érdekében a településen a lakosság számára műanyag
gyűjtőzsákok vannak biztosítva.



Középületekben megújuló energia használata

Megállapítható, hogy a hiányzó és fejlesztésre/kialakításra javasolt elemek megvalósítása jelentősen
javíthat Baracs település környezeti állapotán és a település pozitív megítélésén.
1.17.2. Talaj
A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az
ásványokra, ezek természetes és átmeneti forrásaira és folyamataira. A védelemnek magában kell
foglalnia a talaj termőképessége, szerkezete, víz- és levegőháztartása, valamint élővilága védelmét is.
Baracs település a Közép-Mezőföld megnevezésű kistáj területén helyezkedik el. A kistáj 97 és 204 m
közötti tszf-i magasságú, lösszel fedett hordalékkúp-síkság. Területén a löszre jellemző
lepusztulásformák (löszdolinák, löszmélyutak, löszkutak) találhatóak, valamint a terület eróziósderáziós völgyek sűrű hálózatával tagolt.
Baracs lejtős területein a helytelen szántóföldi művelésből kifolyólag jelentkezhet vízerózió.
A település teljes közigazgatási területe földtani veszélyforrás területként nyilvántartott.
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1.17.3.Felszíni és a felszín alatti vizek
A vizek védelme a felszíni és felszín alatti vizekre és azok készleteire terjed ki. A környezet
igénybevétele - így különösen a vízviszonyokba történő beavatkozások - esetén biztosítani kell, hogy
a víz, mint tájalkotó tényező fennmaradjon, a vizi- és vízközeli élővilág fennmaradásához szükséges
feltételek, valamint a vizek hasznosíthatóságát elősegítő körülmények ne romoljanak.
Baracs település vízellátását 5 db mélyfúrású kút biztosítja, melynek tulajdonosa az Önkormányzat,
üzemeltetője a Dél-Mezőföld Víziközmű Üzemeltető Kft.
A település a 219/2004. (VII. 21.)
Kormányrendelet előírásaival összhangban,
a módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet szerint érzékeny területen
helyezkedik el a felszín alatti vizek állapota
szempontjából.
Baracs települési környezetében a felszín
alatti
vizek
terepszint
alatt
való
elhelyezkedését a térképvázlat szemlélteti.
A településen a felszín alatti vizek
elhelyezkedése 4 méternél nagyobb
mélységben jelentkezik, a település döntő
részén 4-8 m között adódik.
A felszín alatti vizek kémiailag főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegűek, de a
Dunaújvárostól délnyugatra fekvő részeken a nátrium is megjelenik. Keménységüket általában 15-25
nk° közötti érték jellemzi. Szulfáttartalmuk északnyugati területeken 60-300 mg/l közötti érték,
Pusztaszabolcs környékén 300 mg/l feletti értéket is meghaladja, míg délkeleten 60 mg/l alatti érték a
jellemző. A nitrátosodás a területen helyenként előfordul, mezőgazdasági területek környezetében
jellemző. A rétegvizek mennyisége nem haladja meg az 1 l/s.km2 mennyiséget. Mind mélységük, mind
vízhozamuk erősen változó, de döntően 50-200 m közötti mélységre tehető.
A kistáj területén csak kisebb vízfolyások találhatóak. Az északnyugati részen a Dinnyés-Kajtoricsatorna keresztezi (35 km, 923 km2), amely a Velencei-tó levezetője. Legnagyobb mellékvize a
Sárosdi-víz (26 km, 182,5 km2). A keleti részéből az Adonyi-öblözet Északi-övcsatornája (7 km, 286
km2) gyűjti össze és vezeti le a Dunába a lefolyó vizeket. A Dunába torkollik még a NagyvenyimBaracsi-ér (13 km, 75 km2), a Nagykarácsonyi-ér (6 km, 216 km2), a Kertkanális (9 km, 29 km2), a
Dunakömlődi-csatorna (11,3 km, 170 km2). A Nádor- (Sárvíz-) csatornába torkollik a Lóki-víz (17 km,
78 km2), a Tinódi-víz (6 km, 63 km2), valamint a Kolozsvári-csatorna (17 km, 173 km2).
Lf=1 l/s.km2; Lt=6 %; Vf=120 mm/év.
A kistájon folyó főbb vízfolyások vízjárási adatait az alábbi táblázatba foglaljuk össze:
Vízfolyás

Vízmérce

Dinnyés-Kajtoricsatorna

AbaSárkeresztúr

LKV

LNV

KQ

KÖQ
3
m /s

NQ

(182) 240

0,02

1,60

15

cm
-10
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Amint látható, a vízfolyások szélsőséges vízjárásúak. Kisvizük ősszel, árvizeik elsősorban a hóolvadást
követően tavasszal és kora nyáron szokásosak. A vízfolyások vízminősége I. osztályú, a
mellékvízfolyásokon III. osztályú szakaszok vannak.
Az árterületek kiterjedése 106,7 km2, amiből 4,5 km2 belterület, 53,3 km2 szántó, 47,6 km2 rét és
legelő, 1,3 km2 pedig erdő. Tizenhat természetes tava együtt közel 100 hektár felszínű, melyből a
legnagyobb a Sárkeresztúri Sárkány-tó (27,6 ha). Ezen felül a kistájon található még 11 mesterséges
tározó (420 ha felszín), és 11 halastó (975 ha felszín).
1.17.4. Levegőtisztaság és védelme
Baracs település az ország szennyezett levegőjű zónájába tartozik. A légszennyezettségi
agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló módosított 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint a térség
az 5. zónacsoportba tartozik (Dunaújváros környéke).
A zónacsoportra vonatkozó levegőminőségi kategóriák:
kén-dioxid
F

nitrogén-dioxid
C

szén-monoxid
D

szilárd (PM10)
D

benzol
F

Az A-tól F irányába javuló minősítést alkalmazó besorolás szerint az F kategóriába olyan területek
tartoznak, melyek esetében a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, míg az
E értékkel jellemezhető területek esetében a légszennyezettség jellemzően az alsó méréshatár és a
légszennyezettségi határérték között van. D csoportba azon területek tartoznak, ahol a
levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a
levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték, a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1.
pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetében a célérték között van. A C
kategória esetén a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van.
Fejér megye levegőjének minősége a mért gáz halmazállapotú komponensek (kén-dioxid, benzol)
tekintetében jónak mondható. A szilárd halmazállapotú komponensek (ülepedő por, szállópor),
valamint a nitrogén-dioxid, szén-monoxid tekintetében már rosszabb a helyzet. A közlekedés okozta
légszennyezés a 7-es, a 8-as, a 62-es, a 63-as, a 81-es, a 811-es, az E 71-es utak, valamint az M6-os és
az M7-es autópálya által érintett települések esetében a legzavaróbb.
Baracs településen főbb közlekedési útvonalként a 6-os út halad át a Duna menti területen, továbbá
az M6-os autópálya szintén keresztezi a település közigazgatási területét.
A fűtési szezonban azokon a településeken jelentkeznek jelentősebb légszennyezettségi gondok, ahol
a vezetékes gáz kiépítése még nem történt meg. A településen a gázhálózat kiépített, a rácsatlakozás
folyamatos, ezáltal a hagyományos fa- és széntüzelés csökkenésével arányosan mérséklődik a kéndioxid (SO2), szén-dioxid (CO2) és egyéb szennyezőanyagok emissziója.
Éppúgy, mint az egész országban, Fejér megyében is egyre nagyobb gondot okoz a
pollenszennyezettség, ezért a parlag területek gondozásáról, kaszálásáról az ingatlan tulajdonosának
folyamatosan gondoskodni szükséges.
Baracs település vonatkozásában automata, vagy manuális állomás által rögzített légszennyezettségi
mérési adat az elmúlt tíz év távlatából nem áll rendelkezésünkre.
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A levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra, létesítményekre (a
továbbiakban: légszennyező forrás) a jogszabályi meghatározások és az elérhető legjobb technika
alapján a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket,
levegővédelmi követelményeket állapít meg.
A levegővédelmi követelményeket a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet – a levegő védelméről –, a
légszennyező forrásokra vonatkozó kibocsátási és imissziós határértékeket a 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet – a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeiről – határozza meg.
A nagyobb hőteljesítményű (140 kWth és ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő
teljesítményű) tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről
az 53/2017. (X.8.) FM rendelet tartalmaz előírásokat. A fűtőmű, erőmű nagyságrendű
teljesítményekre (50 MWth felett) külön jogszabályok rendelkeznek, azonban ilyen létesítmény Baracs
településen nem található. A 140 kW névleges teljesítmény alatti tüzelőberendezések esetében az
eljáró illetékes hatóság a települési önkormányzat jegyzője.
Jelentősebb bűzkibocsátó forrásként (diffúz) a területen található állattartó létesítményeket
szükséges megjelölni. Ezek Baracs külterületén, a belterületi határtól több mint 200 méternyire
helyezkednek el.
A településen egyéb jelentős légszennyezéssel járó, vagy bűzkibocsátó forrásról – melyet jelen
tervezési folyamatban vizsgálni lenne szükséges – nincs tudomásunk.
1.17.5. Zaj- és rezgésterhelés
A zaj- és rezgésvédelemről szóló jogszabály alapján a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket a
területrendezés során érvényre kell juttatni. A területfejlesztés, terület-rendezés zaj szempontú
környezetvédelmi igényeinek megfogalmazásához a következők vizsgálata szükséges:
–
–
–

a meglévő, jelenlegi állapot feltárása, elemzése, értékelése,
a vonatkozó követelmények, szabályozási előírások ismerete,
a területfejlesztés, területrendezés várható hatásainak elemzése és a helyi építési,
szabályozási követelmények megfogalmazása.

A környezeti zaj- és rezgésvédelmi követelményeket 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet tartalmazza,
mely többek között előírja, hogy a területrendezés során a környezeti zajt, illetve rezgést kibocsátó,
illetve a zajtól, rezgéstől védendő létesítményeket úgy kell tervezni, egymáshoz viszonyítva
elhelyezni, hogy a jogszabályban előírt követelmények teljesüljenek. Előírja továbbá a meglévő
létesítményekre vonatkozóan, hogy a határértéken felüli kibocsátást, terhelést fokozatosan meg kell
szüntetni.
A rendelet meghatározza a létesítéssel kapcsolatos követelményeket is. E szerint zajt kibocsátó
berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy környezeti
zajkibocsátása nem haladhatja meg a jogszabályban előírt zajterhelési határértékeket.
Zajvédelmi problémák esetében az eljáró elsőfokú hatóság a települési önkormányzat jegyzője, aki
helyi szinten tudja kezelni az esetlegesen előforduló határérték túllépéseket és dönteni tud elsőfokú
eljáró hatóságként a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletének határértékei alapján.
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Zajtól védendő terület

Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre (dB)
nappal 06-22 óra

Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre (dB)
nappal 22-06 óra

45

35

50

40

55

45

60

50

Üdülőterület, különleges területek közül
az egészségügyi területek
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias,
falusias, telepszerű beépítésű) különleges
területek közül az oktatási létesítmények
területe, a temetők, a zöldterület
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a
vegyes terület
Gazdasági terület

A tervezési területen települési szintű zajvédelmi vizsgálat, zajtérkép korábban nem készült, így
ennek részletes vizsgálata nem lehetséges.
Zajvédelmi szempontból – hasonlóan a levegővédelmi hatásokhoz – a mezőgazdasági tevékenységet
szükséges kiemelni. Ennek vizsgálata a tevékenységre vonatkozó környezeti hatásvizsgálat és
egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során történik.
A településen több mezőgazdasági telephely és lakótelken folytatott ipari, szolgáltatási vagy
iparszerű állattartási tevékenység megtalálható, melyek zajkibocsátással rendelkezhetnek.
1.17.6. Sugárzás védelem
Baracs település közigazgatási területén jelenleg ilyen jellegű érintettség nem áll fenn.
A településhez legközelebb eső sugárzásvédelmi szempontból jelentős létesítmény az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt., mely Baracs településtől dél-nyugati irányban kb. 35 km távolságban található.
Tekintettel a létesítmény Baracs településtől lévő viszonylag nagy távolságára és hogy a szállítási
útvonalak sem érintik a települést, így ennek részletesebb vizsgálata nem indokolt.
1.17.7. Hulladékkezelés
A hulladék az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során keletkező, a
keletkezés helyén feleslegessé vált, ott közvetlenül fel nem használható anyag, amelynek kezeléséről
külön kell gondoskodni.
A hulladékok keletkezésük és fajtájuk alapján az alábbiak szerint csoportosíthatók:
―
―
―
―
―
―

települési (kommunális) szilárd hulladékok;
termelési hulladékok;
veszélyes hulladékok;
építési-bontási hulladékok;
biológiailag lebomló hulladékok;
lomhulladékok;

A hulladéktermelő köteles gondoskodni a hulladékok előírásszerű – lehetőség szerint szelektív –
gyűjtéséről, tárolásáról, a területről történő kiszállításáról, valamint ártalmatlanításáról, melynek
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elsődleges célja, hogy megakadályozza a hulladék talajba, felszíni és felszín alatti vízbe és levegőbe
jutását.
Baracs település területén keletkező települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történő
begyűjtéséről (begyűjtetéséről) a település Önkormányzata a 10/2016. (XI.18.) számú helyi rendelet
által szabályozott módon gondoskodik. A kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről – előírásainak megfelelően történik.
A községen keletkező települési szilárd hulladék elszállítását közszolgáltatási szerződés értelmében a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.)
által megbízott Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató
Nonprofit Kft. végzi. A szolgáltatásba bevont belterületi ingatlanokon 60-80-110-120-240, ill. 1100
literes gyűjtőedényekben történik a keletkező hulladék gyűjtése. A közszolgáltatási szerződés
értelmében a hulladék gyűjtése heti 1 alkalommal, a szelektív hulladék gyűjtése havi 1 alkalommal
történik, továbbá a közszolgáltató évente 1 alkalommal díjmentes lakossági lomtalanítást és
elektronikai hulladék begyűjtést is végez. A keletkező települési szilárd hulladék elsődlegesen a
Dunaújvárosba kialakított hulladéklerakóra kerül szállításra.
A település rendelkezik kiépített szennyvízhálózattal, azonban a keletkező kommunális szennyvíz egy
részének gyűjtése egyedileg, háztartásonként aknás rendszerrel történik az 1.16-os fejezetben
ismertetett módon.
A kommunális szennyvizek a 1995. évi LVII. törvény – a vízgazdálkodásról –, valamint a 455/2013.
Korm. rendelet alapján már nem folyékony hulladéknak, hanem szennyvíznek minősülnek, így erre
vonatkozóan nem terjed ki a hulladékgazdálkodási törvény hatálya. A szennyvízelvezetés, -gyűjtés
vízgazdálkodási jogkörbe tartozik.
Az ún. „szippantott szennyvíz” (nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz) begyűjtésére
vonatkozóan a 16/2013. (XII.31.) számú önkormányzati rendelet alapján a Liquid-Porter Kft.-vel (1077
Budapest, Bethlen Gábor utca 3. 2. em. 24.) kötött szerződést az Önkormányzat.
A lakosságnál keletkező állati hullák jelenleg már nem minősülnek hulladéknak. A 1069/2009/EK
rendelet értelmében az állati hullákat állati eredetű mellékterméknek szükséges tekinteni, és erre
jogosult hasznosító ártalmatlanító részére szükséges azt átadni. Az állati hullák elszállítását az ATEV
Fehérjefeldolgozó Zrt. végzi.
Az állati hullák begyűjtésére és ideiglenes tárolására ún. települési gyűjtőhely létesíthető. Települési
gyűjtőhelyet a települési önkormányzat vagy az általa megbízott vállalkozó működtethet. Az ilyen
létesítményeket az üzemeltető nyilvántartásba vétel céljából a járási hivatalnak bejelenti. Baracson
települési állati hulla gyűjtőhely nem került létesítésre. A településhez legközelebb eső ilyen
telephely Solton található.

1.17.8. Vizuális környezetterhelés
Baracs település Fejér megye délkeleti sarkában, a Dunaújvárosi járásban fekszik. Területének
nyugati része erdős, délkeleti oldalán a Duna folyam határolja, míg a többi irányban nagyrészt
mezőgazdasági hasznosítású terület található. Határát keleten a Duna, Kisapostag és Dunaújváros,
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északon Nagyvenyim, nyugaton Mezőfalva, délnyugaton Daruszentmiklós, délen Dunaföldvár
települések jelentik.
A jelenlegi település két településrészre oszlik meg (Templomos, Apátszállás). A központi Apátszállás
részre a szabályos tömböket létrehozó derékszögű, egymést keresztező utcahálózat a jellemző. A
házak nagy többsége egyszintes családi ház hozzá tartozó udvarral, kerttel és melléképületekkel. A
két településrész fő utcáját azonban még a hagyományos szalagtelkes elrendezés jellemzi.
A településen két templom található (katolikus), 1 Templomos területén, 1 Apátszálláson.
A község természeti adottsága – keleti részén folyik a Duna folyam - jó lehetőséget biztosít vízi
túrákra, halászatra.
A tájképvédelmi érintettség kapcsán a használaton kívüli, szükségtelen létesítmények fokozatos
megszüntetéséről és a terület rehabilitációjáról a továbbiakban is szükséges gondoskodni.
A tájképvédelmi övezetbe eső területeken csak a tájjal harmonizáló, a tájképi megjelenést nem
romboló létesítmények helyezhetőek el, ill. szükség szerint vizuális takarással, növényzet
telepítésével szükséges megoldani a tájba illesztést.
A település délkeleti területén a Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó ökológiai folyosó található,
valamint a település északi részén és a repülőtér területén magterület található.
A település közigazgatási területe egyéb természetvédelmi, vagy élővilágvédelmi érintettség alatt álló
vagy Nemzeti Parki területeket nem érint.
1.17.9. Árvízvédelem
Baracs település az átfolyó vízfolyások által árvíz és belvízvédelmi szempontból is kritikus helyzetben
lévő település.
A település árvízvédelmi szempontú érintettségét a 1.18.2 fejezetben ismertetjük részletesebben.
1.17.10. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
Összefoglalóan megállapítható, hogy Baracs településen elsősorban a meglévő, ill. a tervezett
mezőgazdasági tevékenységhez kötődő létesítmények környezetterhelése tekinthető jelentősnek,
melyek elsősorban talajvédelmi és levegőtisztaság-védelmi szempontból kritikusak.
A település környezetvédelmi státusza szempontjából kritikus pontokat az alábbiakban foglaljuk
össze:
― A településen meglévő mezőgazdasági tevékenységű területek funkcionálnak, már betelepült
gazdálkodókkal, külterületen a későbbiekben ennek bővülése, további jelentős mértékű
fejlesztése nem várható. A mezőgazdasági területek erősen szennyezettek műtrágyával, mely
helyeken kialakuló többlet nitrátok az esőzések alkalmával a környező vízfolyásokba, tóba
kerülnek.
― A településen fontos a kiépített szennyvízhálózatra való csatlakozás maximalizálása, az egyedileg,
aknás rendszerrel való gyűjtés minimalizálása, megszüntetése. Nem megfelelő gyűjtőaknák
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kialakítása esetén talaj és felszín alatti vízszennyezés jelentkezhet, ezért a szennyvízelvezetésre
való rácsatlakozás növelésére lenne szükség.
― A település rendelkezik kiépített földgáz-hálózattal, de a fűtés részben továbbra is fatüzeléssel
történik. A fatüzelés a fűtési időszak alatt jelentősen növeli a légszennyező anyagok légköri
mennyiségét, ezért a földgáz-hálózatra való rákötés növelése javasolt.
― A kiépített ivóvízhálózatra való csatlakozás nem teljeskörű, a 100%-os hálózati rákötöttség
elérése a cél
A tervezési terület állapotát, minőségét, a meglévő és tervezett funkciók működését döntően
befolyásoló hatótényező a légszennyezés, ezért a területrendezés és –fejlesztés során kiemelt feladat
a jelenlegi helyzet javítása, ezzel egyidejűleg új terhelések kialakulásának megelőzése, illetve
megakadályozása.
A különböző közterület használatok – az időszakos és alkalmi rendezvények – engedélyezésekor a
jegyzőnek, mint első fokú hatóságnak az ideiglenes használat módját helyi rendeletben lenne
célszerű rögzíteni. Meglévő üzletek, kereskedelmi és vendéglátó egységek lakosság nyugalmát zavaró
tevékenységét, működését ugyancsak a helyi rendeletben kell korlátozni.
Összességében a település részletes környezetvédelmi szabályozását javasolt lenne helyi
környezetvédelmi rendeletben rögzíteni, melyet megalapozó vizsgálatok (zajvizsgálat, imissziós
mérések, forgalomszámlálás, mintavételezések, stb.), és részletes környezetvédelmi program alapján
lehetne kidolgozni.
A település szabályozási tervét a fentebb ismertetett kritikus környezetvédelmi szempontú
érintettségek figyelembevételével, a lehetséges településfejlesztési eszközök alkalmazásával
szükséges elkészíteni.
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1.18. KATASZTRÓFAVÉDELEM
1.18.1. Építésföldtani korlátok
Földrajzi és morfológiai jellemzők
Baracs igazgatási területe – a településre és környezetére jellemző felszíni formák értékelése alapján
– Magyarország tájai között teljesen önálló nagytájként elkülönített Alföldhöz sorolt. A nagytájon
belül elkülönített középtájak közül a település igazgatási területe a már korábban elfogadott földrajzi
meghatározásként használt Mezőföld középtájhoz tartozó. Az alföldi síkságnál magasabb abszolút
helyzetű középtájat az önállóbb sajátosságú területrészekhez alkalmazkodva is megbontják. Így a
középtáj részleteit alkotó kistájak közül a Közép-Mezőföld nevezetű részleten belüli elhelyezkedésű a
település egésze. A tájkataszter összeállításának szempontjai, valamint a kistáj természetes
határvonalai alapján megállapítható, hogy Baracs a kistáj keleti részén – annak határvonala mentén –
található.
A település alatti – felszínhez közeli – földtani felépítést a fiatal geológiai korú laza üledékek általános
jelenléte előfordulása jellemzi. A földtörténet idősebb képződményeit jelentő átmeneti és szilárd
kőzetek nem ismeretesek a felszín közelében, így valójában csak a negyedidőszaki (pleisztocén és
holocén korú) laza üledékek előfordulása meghatározó. A tágabb környéken igen jelentős vastagságú
negyedidőszaki rétegsorozat feküjét alkotó felső-pannóniai korú átmeneti kőzeteket is csak a
településen mélyített vízkutató fúrások tárták fel változatos (20-100 m-es) fedettséggel.
A vízkutató fúrások által részben feltárt több száz méteres vastagságú felső-pannóniai korú
kőzettömegre települt azon pleisztocén korú takarósáv, amely kiszélesedett patakos völgytalpak
kivételével általános területi előfordulással mutatkozik. E sáv jelenléte és állapota határozza meg a
településre jellemző építésföldtani viszonyokat, hiszen a napjainkig kialakult épített környezet
teherviselő közegét alkotja. A takarósáv alapvetően olyan (kőzetliszt vagy közismertebb néven
említve lösz) változatokból, valamint sávosan előforduló homokból épül fel, amelybe a patakos
völgyek, valamint a napjainkban is jelen lévő eróziós tevékenység eredményeként kisebb völgyek
vágódtak be. A lösz felületén alakult ki a holocén korú termőtalaj, míg a völgyekben a lösz
áradmányaiból álló agyagos völgytalpi üledékek keletkeztek. A lösz felszínén – elsősorban az
igazgatási terület északi és nyugati részletében – szeszélyes vastagsággal mutatkozik meg a felszínen
azon holocén korúnak tekintett futóhomok, amelyet a történelmi időkben a helyiek építési célokra is
termeltek.
A Baracsra jellemző rétegtani viszonyok valamint a morfológiai jellemzők olyan hegységszerkezeti
helyzetre utalnak, hogy a település igazgatási területén a morfológiai formák és rétegtani jellemzők
alapján csak fiatal geológiai szerkezet jelenléte mutatható ki. Legmeghatározóbb szerkezeti elem az
igazgatási terület keleti határának közelében ismert Duna árok, mely valójában egy közel É-D-i irányú
fiatal geológiai korú törésvonal. A földtani kutatások és térképezések eredményei szerint a
hegységszerkezeti elem napjainkban nem jelenthet veszélyeztetést az épített környezetre, mivel
nyomvonalában és környezetében több tízezer éve nem volt tektonikus esemény, tehát település
keleti határának környezetében a folyam eróziója alakította ki a morfológiai formákat. Ennek
ismeretében a mélység irányából induló földtani veszélyforrást jelentő események és folyamatok
kialakulása nem várható. A település igazgatási területe tektonikai szempontok alapján tehát
nyugodtnak minősül, viszont a teherviselő kőzettér olyan a laza üledéksorozat, amely az eróziós
hatásokra nagyon érzékenyen reagál.
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Földtani viszonyok - Csúszás-, süllyedésveszélyes területek
A település jelenlegi épített környezete alatti teherviselő kőzettér alapvetően a pleisztocén
időszakban képződött laza üledékekből álló rétegsorozat, tehát annak állapota jelenthet
veszélyeztetést az építette környezetre. Az idősebb képződmények mindenütt olyan számottevő
fedettséggel találhatók, hogy az azokban lezajló természeti folyamatoknak valójában nincs
érzékelhető vagy bizonyított hatása az épített környezetre.
A XX. század második felében megvalósult a magyarországi felszínmozgásos események és korábban
kialakultak ismeretében az érintetté vált helyszínek áttekintését biztosítva történt az Országos
Felszínmozgásos Kataszter összeállítása. Elsősorban az épített környezetben kialakult veszélyeztetést,
továbbá esetleg jelentős károkozást eredményező gravitációs tömegmozgások kerültek
számbavételre a kataszter összeállításakor. Az eseményekről nyilvántartólap készült a mozgástípus és
az esemény sajátosságait is ismertetve.
Az Országos Felszínmozgásos Kataszterben Baracs igazgatási területére vonatkozóan nem került sor
mozgásos helyszín rögzítésére. A jelenlegi morfológiai kép a Duna jobb partján azonban utaló arra,
hogy korábban több olyan gravitációs tömegmozgás – rogyások és csúszások – alakították ki azon
terepszintet, amelyet az emberi jelenlét tovább formált. Az egykori mozgások helyei az Erdősor u. és
Nefelejcs utca közötti sávban, valamint a Halász utca környezetében jelölhetők ki. Kialakulásuk a
folyamnak tartósan jelen lévő erodáló és alámosó hatásaként történt, azonban az események
időpontjára nincs adat. A fosszilis – tehát nem aktív – mozgásos területeken az emberi jelenlét
részben (Halász u. és környéke) vagy szinte teljesen (Erdősor u. nyugati oldala) felszámolta az egykori
frontszakadások nyomvonalait. Az elmúlt több mint 100 évben nem alakultak ki olyan események
már az előbbiekben jelzett területeken, hogy azok felvételre kerüljenek az országban lezajlott
gravitációs tömegmozgásokat nyilvántartó kataszterekben.
A település földtani és morfológiai adottságai nem megváltoztathatók, tehát az épített környezet
kialakítása során alkalmazkodni kell a természeti folyamatokhoz. A napjainkban egyre inkább
jellemzővé vált hirtelen és koncentrált csapadékhullások következményeként a lakóterületen olyan
„villám árvizek” kialakulása lehetséges, melyek a levonulási útvonalban lévő építmények állagát
veszélyeztethetik. A napjainkban egyre gyakrabban megismétlődő események ellen az elfolyási
útvonalak nyitottságával lehet közvetten védekezni. Ezen megfontolásból a településen a
mélyvonalakban ne legyenek újabb építési helyek.
A település igazgatási területén jelenleg nincs olyan területrész vagy földrészlet, ahol építési célú
területalkalmatlanságot jelezne a hatásviselő kőzettér valamint a terepszint. A felszínen nincsenek
olyan szakadási vonalak vagy zökkenések, melyek szerint a terepszint alatti kőzettérben olyan
állapotváltozás érvényesülne, amelynek következményeként a közel jövőben nagy tömegű
gravitációs tömegmozgás jelentkezésére kellene számítani. Építési tilalom elrendelés szükségtelen a
jelenlegi állapotok alapján.
A leginkább mozgásveszélyesnek tekinthető Duna jobb parti területrészen az egykori fosszilis vagy
történelmi mozgásokkal kialakított területrészen, csak egy szűk sávban lehetett kúszásos terepi
jelenségeket felismerni (Halász utcától keletre). Kiemelendő, hogy a területrész helyenkénti sűrű
beépítettsége miatt az egykori mozgások tereplépcsőit napjainkra jelentős mértékkel felszámolták,
vagy a növényzetnek folyamatos takaró hatása miatt azok napjainkra már nem pontosíthatók. Csak
az aktuális morfológiai formák utalnak arra, hogy hol vannak azon tereplépcsők, amelyeknek
kialakulása felszínmozgásos kataszterben nem szereplő szeletes földcsúszásokkal történt. Az Erdősor
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utcától nyugatra megvalósult jelentős mértékű beépítettség eredményeként inkább csak az eróziós
károkozások, valamint az azzal összefüggésben keletkező hámlások jelentenek közvetett
veszélyeztetést az épített környezetre. A Duna melletti üdülőterületen – leginkább a folyam irányába
lejtő – egyes telkeken megpróbálkoztak a teraszosítással, de a mesterséges terepfelületek nagy
többsége a karbantartás hiánya miatt változó mértékkel felszámolódott. A mesterséges teraszok
felszámolódása nem a terepszint alatt – teherviselő kőzettérben – zajló folyamatok eredménye,
hanem az üdülőterületi egységen tapasztalható hiányos felszíni vízelevezetés eredménye, mivel a
saját anyagából kiképzett teraszok spontánul és szakmai elvárások nélkül létesültek és már kisebb
áztatás hatására megkezdődik szétesésük.
A Duna melletti településrészen – az üdülőterületen – található meredek vagy helyenként függőleges
állapotú kőzetfalak nem mutatnak olyan repedezettséget, mely omlásos mozgások előjele lenne.
Hosszú távra előre tekintve azonban megfontolandó, hogy a falak peremvonalán lévő fás
növényzetet el kell(ene) távolítani, mivel a több évtizedes fák jövőben megvalósuló kidőlése esetén
az ostorcsapások már az építményeket is elérhetik. A településrészre általánosságban javasolandó
még, hogy legyen rendezett a felszíni vizek közterületi gyűjtése és elvezetése, mivel a jelenlegi
eróziós és hámlásos jelenségek tovább fejlődése esetén – a nem rögzített elfolyási vonalak
környezetében lévő – egyes telkeken a továbbiakban kisebb csúszások is kialakulhatnak.
A település külterületén a 0166/4 hrsz-ú földrészleten tapasztalhatók még olyan állapotok, melyek
szerint a jelenlegi terepszinten a kagylósodás mellett időszakosan megújuló kúszás érvényesülése
állapítható meg. A terepi jelenségek kialakulása a szántó területről szabályozatlanul érkező felszíni
vizek eróziójának és átfolyásának következménye. A jelenlegi események nem jelentenek közvetlen
veszélyeztetést az épített környezetre – az M8 autópálya itteni töltése is konszolidálódik –, de a
terület az időszakosan aktív földtani veszélyforrás jelenléte miatt építési célra csak külön feltételek
teljesítése esetén lehet alkalmas ugyanúgy, mint a Halász utca alatti területsáv.

Földtani veszélyeztetettség területi lehatárolása
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1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség
A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003 (XII.9.)
KvVM-BM együttes rendelet szerint a település erősen veszélyeztetett.
Baracs település az átfolyó vízfolyások által árvíz és belvízvédelmi szempontból is kritikus helyzetben
lévő település.
Baracs település árvizekkel erősen veszélyeztetett („A” kategória – „ha a hullámtéren lakóingatlannal
rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize
szabadon elönthet”) a 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet előírásai alapján.
A település területét a Duna folyam nagyvízi medre érinti a 74/2014. (XII.23.) BM rendelet besorolása
alapján. A közigazgatási terület mellett elhaladó Duna folyam vízjárásának változásai döntő részben
hozzájárulnak a település árvíz- és belvíz veszélyeztetettségéhez. Ezen felül az időjárás szélsőségessé
válásával szintén kialakulhat árvizes, illetve belvizes havária szituáció, ezért a megfelelő, hatékony és
tudatosan tervezett védekezés elengedhetetlen. Ennek érdekében javasolt a helyi vízkárelhárítási
terv és az árvízvédelmi létesítmények kiépítése.
A nagyobb mértékű mezőgazdasági földművelés következtében az eróziós tevékenységek még
erőteljesebbé válnak, ezért szükséges a védekezésen belül a csapadékvíz-elvezető árkok folyamatos
karbantartása, a mezőgazdasági területek műtrágyával történő kezelésének helyettesítése.
1.19. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY
A település alatti kőzettér építési célú felhasználásához igazodóan már a történelmi időkben
megkezdődött a helyi szilárd ásványi nyersanyagok bányászata. A külterület északi határvonala
környezetében az egykori művelési helyekre emlékeztetően találhatók azon felhagyott fejtések,
melyeknél a volt bányafalak napjainkban már kisebb – néha már nem is igazán felismerhető –
tereplépcsőket alkotóan mutatkoznak. A múlt század utolsó évtizedeiben még az országos
nyilvántartásban is szerepelt a legjelentősebb baracsi termelési helyszín, mint Kokasdi-dűlőben lévő
külfejtés. Alapvetően olyan finom szemű homokot termeltek, melyet helyben és a környéken építési
célokra használtak (vakoló és habarcs alapanyag).
A löszt is számos helyen termelték elsősorban vályogvetési célokra. A volt termelési helyek nagy
részét a belterület bővülése – a tégla általánossá váló használta eredményeként – fokozatosan
felszámolta. A lösz külterületi fejtési helyeinek jelentős részét napjainkra feltöltötték, a
mezőgazdasági művelés során a bevágási helyeket szinte teljesen felszámolták. Csak a település
belterületének keleti részletében találhatók már olyan alacsony tereplépcsők, amelyek utalnak a
valamikori anyagnyerésre.
A Duna mentén, a jelenlegi árterületen végeztek olyan kis mértékű durva homok és homokos kavics
termelést, amelynek helyeit az utóbbi évtizedek áradásai felszámolták. A folyam által lerakott
homokos kavics előfordulása valójában nem kitartó elterjedésű, így a Duna által végzett feltöltés és
egyengetés már alig észrevehetővé tette a volt anyagnyerési helyszíneket.
Napjainkban nincs országos kataszterben szereplő, vagy hatósági engedélyek alapján üzemelő
bányászati helyszín a településen. A közelmúltban végzett homok és kavicskutatások nem tártak még
fel olyan előfordulást, amely bányászati célú területhasználathoz szükséges, tehát ásványvagyon
védelmi szempontok alapján a településrendezési eszközökben külön övezet szerepeltetése nem
indokolt.
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1.20. VÁROSI KLÍMA
Éghajlat meghatározása
Hazánk éghajlata igen
változékony
ennek
elsődleges oka a globális
rendszerekben keresendő,
hazánk
területére
egyaránt hatással van a
kiegyenlítettebb
hőmérséklet
járású,
csapadékosabb
óceáni
éghajlat, a száraz és
szélsőséges hőmérsékleti
értékekkel jellemezhető kontinentális éghajlat, illetve a nyár folyamán száraz, a tél során pedig
csapadék mediterrán éghajlat. Az éghajlat alakulásának másik fontos oka pedig a Kárpát-medencét
határoló hegységek éghajlat módosító hatásában keresendő. Hazánk alapvetően a nyugat, észak
nyugati szelek övében fekszik, ez határozza meg csaknem mindenhol a jellemző szélirányt is.
Az ország egészének és egy területének az éghajlata sem határozható meg egyértelműen valamely
globális tényezővel önállóan. A Pézceli György féle besorolás alapján Baracs területe mérsékelten
meleg –száraz éghajlatú.
Éghajlat jellemzői
A település éghajlati tényezőinek leírásakor a kistájra jellemző adatokra hagyatkozhatunk. A kistáj
viszonylagos homogenitása miatt az információk koncepcionális szinten elégséges információval
szolgálnak a település éghajlati jellemzőinek leírásához.
Szél
A széljárás egyenletesnek mondható, Észak és Észak-Nyugati szelek kissé gyakrabban fordulnak elő, a
területre jellemző módon. A szélsebesség átlagosan 2-2,5 m/s körüli.
Napsütés
A kistájra jellemzően az évi átlagos napsütötte órák száma 2000 8 körül várható (országos
összehasonlításban magasnak mondható). Ez az érték nyári időszakban átlagosan 780-800, míg télen
megközelítőleg 180 óra feletti értéket jelent. A globálsugárzás átlagos évi összege 4500-4600 MJ/m2
9
körüli, mely az országosan átlagos érték. A benapozás és ezzel együtt a földfelszínt elérő sugárzás
mértéke a morfológiának köszönhetően nem egyenletes eloszlású, azonban jelentős különbség a
morfológiából adódóan nincsenek. (lásd morfológia vizsgálatok).

8
9
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Hőmérséklet
Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4 °C 10körüli, a vegetációs időszaké 17,3-17,4 °C alakul. A 10°C
középhőmérsékletet meghaladó napok száma 194-196.. A fagymentes napok száma, 190-205 (a
Dunához közeledve növekszik). A legmelegebb nyári napok hőmérsékletének sokévi átlaga 34 °C, a
leghidegebb téli napoké átlagosan -16 °C.
Csapadék
A csapadék évi összege 540mm vagy az alatti mm, a nyári félévé jellemzően 320-340 mm között
ingadozik, a területen a hótakarós napok száma 30-34 között ingadozik mely 20-24 mm hótakarót
jelent. A térségben a legnagyobb 24 órás csapadékösszeg 130mm volt. A módosított Pálfai-féle
aszályindex 11az 1961-1990-es időszakban, 4,75-5 közötti, mely 2021-2050 között várhatóan 0,5-0,75
közötti értékkel változik majd.12
Éghajlati napok és várható változásuk
A területen a 1961-1990-es időszakban a forró napok13 száma éves viszonylatban 0,2-0,3 nap/év volt.
2050-ig várhatóan éves szinten ez a szám 10-15 14nappal növekedni fog.
Ugyanezen időszakban a hőségriadós napok száma 15éves szinten 3-4 nap volt, mely érték várhatóan
2050-ig 15-20 nappal emelkedik.
Település klíma
Baracs kivett területei a teljes közigazgatási
területének kicsit több mint 15%, melyet
tovább ~1,5% vízfelület egészít ki. ~11% az
erdő művelési ágú területek aránya, míg a
szántók a terület ~68%-át teszik ki. A szántók
nagy
részében
monokultúrás
növénytermesztés folyik. Gyakorlatilag a
belterületi, illetve zártkerti területek 90%
fölötti mértékben szántókkal övezettek.
A településszerkezetből, a legtöbbször
hagyományos fésűs, vagy szabadonálló
beépítési módból, a telekmorfológiából
adódóan településklíma szempontból igen
lazának mondható. A településen jellemző 1sz.
esetleg tetőtér beépítéssel találhatunk
épületeket, melyeket tömegben csupán az
igazgatási és vallási épületek haladnak meg.
10

Magyarország Kistájainak Katasztere – 4.4.21
Módosított PAI: Egy mezőgazdasági év aszályának erősségét jelöli 1-10 terjedő skálán, kiemelten súlyozza a nyári időszak
értékeit
12
NATÉR. Kitettség A Módosított Pálfai féle aszályindex várható változása 2021-2050 között ALADIN modell alapján
13
Azon napok melyekben a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 35 C-t
14
Forrás: NATÉR
15
Azon napok melyeken a napi középhőmérséklet 25 C felett van
11
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A településen jellemző tájhasználat szántóföldi növénytermesztés, illetve az erdőgazdálkodás.
A település szerkezetből adódóan az egyes települési területek között UHI16 sem mutatna jelentős
különbséget, mely külön a városi klíma kialakulásához vezetne. A települési szövet lokális klímára
gyakorolt hatása tehát elenyésző, nem beszélhetünk szoros értelembe vett városi klímáról. Fontos
azonban megemlíteni a Duna klíma befolyásoló hatását mely, valószínűsíthetően nem fejt ki jelentős
hatást a belterületek vonatkozásában (távolság).
Baracs területe a laza településszerkezet, építménymagasságok, a széles közterületi sávok, továbbá a
jelentős belterület zöldfelület miatt kedvező adottságokkal rendelkezik. Figyelembe kell venni, hogy a
hőhullámos, időszakokban érzékelt hőmérséklet (PET) kedvezőtlenebb lehet, mely egyúttal a
fiziológiai terhelés növekedésével is jár, így egészségügyi problémát jelenthet elsősorban az idősebb
lakosság esetében. A klimatikus viszonyok változása nagy mértékben terhelik majd a mezőgazdasági
területeket is, az esőzések, villámárvizek és aszályos időszakok miatt.
Adaptációs képesség
Baracs természetföldrajzi szempontból kedvező adaptációs képességekkel rendelkezik a belterületi
terület vonatkozásában, azonban a belterület közvetlen közelében elhelyezkedő nagy területeket
egyben hasznosító mezőgazdasági jellegű tájhasználat a mezőgazdasági kultúra biológiai
aktivitásának időszakosságából adódóan problémát jelenthet (porszennyezés, talajerózió, tápanyag
kimosódás). A település belterületének, jelentős közterületi zöldfelületi fedettsége, árnyékoltsága, a
belterületi telek, továbbá beépítési struktúra, vízzáró felületek viszonylagosan alacsony aránya mind
növelik a település adaptációs képességét.
A település országos viszonylatban mind a korszerkezet, mind az össztermék vonatkozásában
viszonylag kedvező adottságokkal rendelkezik, mely az egyén alkalmazkodó képességét növeli, de az
átlagos számok mellett nem szabad elfeledkezni az időseket érő hatásokról.

ÖSSZEGZÉS
Baracs belterületi településszerkezetéből, telek és építmény struktúrájából adódóan nem gyakorol
jelentőst hatást a lokális klímára, azonban a térségre jellemző klimatikus viszonyok és a klímaváltozás
várható hatásait figyelembe kell venni a település fejlesztési elképzeléseinek meghatározásakor. A
klímaváltozás várható releváns hatásai a települést illetően:
-

Átlaghőmérséklet növekedése (közepes mértékben)
Hőhullámos napok számának jelentős növekedése
Forró napok számának várható jelentős növekedése
Csapadékos napok számának várható csökkenése
Rövid idő alatt lehulló csapadékmennyiség növekedése (villámárvizek)
Aszályos időszakok mennyiségi és intenzitás növekedése

A fenti változások hatásai Baracs területén az alábbiak szerint foglalható össze:
-

16

záporok, zivatarok kapcsán, talajerózió és a talaj tápanyag kimosódása (talajromlás),
elsősorban a kedvező termőhelyi adottságú, nagytáblás monokultúrás mezőgazdasági
területeket és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó belterületi területeket érinti

Városi hősziget intenzitás
106

-

vegetációs időszakban talaj nedvességtartalma tovább csökkenhet (nagy mezőgazdasági
területek)
villámárvizek kialakulása, a csapadékvíz elvezető hálózat túlterhelődik
a növekedő fiziológiai hőterhelésnek köszönhetően a csecsemő korúak és gyermekek,
továbbá az idősek számára növekvő egészségügyi kockázatot jelent

JAVASLATOK
- csapadék helyben tartása, főként közterület tervezési projektek esetében
- közterületi zöldfelületi állomány mennyiségi és minőségi fejlesztése
- belterületi fásszárú növényállomány folyamatos állag megóvása, az állomány bővítése főként
közösségi terek környezetében, továbbá a gyalogos közlekedés céljára szolgáló területek
mentén
- csapadék elvezető és szikkasztó hálózat karban tartása, szükség szerinti bővítése
- klímaadaptációs szempontból kedvező építési technológiák alkalmazása, illeszkedő népi
építészeti megoldások megismertetése és preferálása
- klímaváltozási trendeket figyelembe vevő mezőgazdasági, tó és erdőgazdálkodási gyakorlat
alkalmazása
- belterület, porvédelmének fejlesztése
- lakossági tudatosság fejlesztése
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2.

HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ

2.1.

A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése

Általában igaz, hogy a napjainkban zajló erős városiasodási folyamatban Magyarország azon
kistelepülései képesek versenyben és így fejlődési pályán maradni, melyek kedvező
geopolitikai helyzetben vannak, s e pozíciójukból képesek előnyt kovácsolni.
Baracs természetföldrajzi szempontból a Duna jobb oldalán elterülő Pentelei-löszplatón
kialakult település, amely a Mezőföldön terül el. A településhez tartozó terület a Fejér
Megyei Területrendezési Tervben foglaltak alapján kiváló termőhelyi adottságokkal
rendelkezik, ugyanakkor térségi jelentőségű tájképvédelmi területen, ökológiai folyosóban,
víz- és széleróziónak kitett területen helyezkedik el.
Közigazgatási tekintetben a település a megyeszékhely Székesfehérvártól 61 km, a
járásszékhely Dunaújvárostól mindössze 9 km távolságra fekszik. Baracs megközelíthetősége
kedvező, a település az M8 és M6 autópályák tőszomszédságában, a 6-os számú
főközlekedési út közelségében helyezkedik el, melyek észak felé Dunaújváros és Budapest,
déli irányban Dunaföldvár és Paks, valamint a Dunán átívelő Pentele-hídon át a keleti
országrész irányában, míg a 62-es úton át nyugatfelé a megyeszékhellyel adnak gyors
összeköttetést. Tömegközlekedéssel a városi rangú települések rugalmasan elérhetők.
Baracson a közműellátottság a vezetékes vízellátás vonatkozásában biztosított, a
szennyvízcsatorna hálózat kiépült, a villamos hálózat teljeskörű. A vezetékes és mobil
távközlési rendszerek kiépültek. A gázellátás teljeskörű.
A település két orvosi és egy fogászati körzettel rendelkezik, rendelőjében a háziorvosi
ellátás mellett védőnői tanácsadást is biztosítanak. A településen gyógyszertár is üzemel. A
lakosság alapellátását biztosító kereskedelmi egységek a községben megtalálhatók.
Az intézmények tekintetében a település óvodát, közösségi házat, könyvtárat, Faluházat,
Tájházat is fenntart.
A településen a mezőgazdasági termelők segítése és információval való ellátása a
falugazdász feladata. A családsegítő családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít,
és szervezési tevékenységeket végez. A közbiztonságról a körzeti megbízott gondoskodik.
A településen a zaj- és porszennyezés a közúti közlekedés hatásából fakadóan nincs, mivel
átmenő forgalom a települést nem érinti. A porszennyezés jellemzőbben a mezőgazdasági
tevékenységekkel függ össze szezonális jelleggel az időjárási viszonyok függvényében.
Zajszennyezés is legfeljebb a lakóingatlanoknál tárolt mezőgazdasági gépek zajából fakadhat.
Ipari szennyező a településen nem található.
A hagyományőrzés és -teremtés jegyében a településen élők hétköznapjait a falu számos
programja színesíti, többek között évente megrendezett eseményekkel.
Baracson számos civil szervezet, elsősorban egyesület és alapítvány segíti a szabadidő
hasznos eltöltését, a közösség szervezését.
Baracs gazdasága alapvetően mezőgazdasági tevékenységekre alapul. A legtöbb munkahely
ebben a szektorban található. A kiegészítő kereseti források nagy része is mezőgazdasági
jellegű.
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3.

HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ

3.1.

A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis

3.1.1. A folyamatok értékelése
Magyarország demográfiai jellemzői évtizedes távlatokban kedvezőtlenek, melyek nem csak
az ország egyes régióinak gazdasági teljesítményében éreztetik hatásukat, de az egyébként
prosperáló régiókon belül, akár járási, mikrotérségi szinten is egyenlőtlenségeket
eredményeznek, ami hatványozottan igaz a városi rangú települések és a falvak relációjában.
A fenti tendenciák Baracs település esetében kedvezőbbek, figyelemmel arra, hogy a
népesség az elmúlt évtized távlatában stagnáló, a legutóbbi években ugyanakkor a pozitív
vándorlási egyenlegnek köszönhetően enyhén emelkedő. Ebben a járásszékhely Dunaújváros
közelsége alapvető befolyásoló tényező. A község lélekszáma 2015. évben 3383 fő volt.
A népesség korcsoportonkénti megoszlása tekintetében említést érdemel, hogy a
településen az egyes korosztályok százalékos aránya nem mutat szignifikáns eltérést a
nagyobb területi egységek mutatóitól. Tehát mind a munkaképes korú, illetve a jövő
generációjának tekinthető 30 év alatti lakosok aránya, mind a nyugdíjas korosztály aránya
együtt mozog a nagyobb területi egységek mutatóival. Mindez hosszabb távon a település
elöregedését vetíti előre, ami társul a fiatalok elvándorlásával.
Fenti tényezők együttese eredményezi azt, hogy a település önkormányzata elsődlegesen a
településen már meglévő és elérhető szolgáltatásokat törekszik minél hatékonyabban
működtetni, azokat a lakosság összetételére is figyelemmel, az abból eredő igényeiket szem
előtt tartva igyekszik alakítani és fenntartani. Ebből fakadóan a település ellátottsága nem
rosszabb, mint a magyarországi települések átlaga.
Baracs község foglalkoztatottsági mutatói kedvezőbbek, mint a nagyobb területi
egységekben mért statisztikák. Ebben jelentős szerepe van az ingázásnak. A KSH 2011. évi
mutatója alapján az eljáró foglalkoztatottak aránya 76%. Az aktív korúak közül azok, akik
helyben nem tudnak munkát vállalni, elsősorban Dunaújvárosba, illetve Fejér megye járási
székhelyeire ingáznak.
Baracs foglakoztatotti struktúráját az előzőekben említett tényező alapvetően befolyásolja.
A KSH. adatai alapján a keresők mintegy 50%-a az ipar és építőipar területén, további 45% a
szolgáltatás jellegű ágazatokba, míg 5%-a a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazatban
került foglakoztatásra.
Különösen az idősebb korosztályok tekintetében a település megtartó képességében jelentős
szerepe van a járásszékhely közelségének, az ott található munkahelyeknek és
szolgáltatásoknak, melyek rugalmasan és rövid időn belül elérhetők. Mindez ugyanakkor a
fiatalok szempontjából kedvezőtlen, hiszen a helyben elérhető munkahelyek és
szolgáltatások hiánya az elvándorlás alapvető oka, ami hosszabb távon sem erősíti a
település társadalmi-gazdasági pozícióját.
A járásszékhely közelséges azonban más tekintetben is említést érdemel, mivel Baracs
turisztikai adottságai, így az Annamatia római kori táborhely, a Duna part és az ebben rejlő
lehetőségek, továbbá a Reptér fejlesztése a kikapcsolódás, feltöltődés, a rekreáció
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szempontjából kiaknázható potenciál. A két településrészt összekötő Nagyvenyim-Baracsi-ér
mentén elhelyezkedő halastavak fontos rekreációs területek. A rendezett zöld környezet
esztétikailag és ökológiailag is jelentős zöldfelülete a településnek. A Baracshoz tartozó
Kleinpuszta egy hektáros taván nyugodt, falusias környezetben horgászhatunk.

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső
tényezők összefoglaló értékelése
A helyzetfeltáró munkarészben szerepeltetett tények elemzését célszerű lehet SWOT analízis
módszerével bemutatni. Az elemzés során figyelembe kell venni minden olyan elemet, amely
lényeges a település jövője szempontjából, célszerűen koncentrálva azon társadalmigazdasági folyamatokra, amelyek meghatározó befolyással bírnak településeink életére.
Az erősségek és gyengeségek esetében elsősorban a település belső adottságait mutatjuk be,
míg a lehetőségek és veszélyek esetében a külső körülmények kulcs fontosságú tényezőit
jelenítjük meg. A SWOT analízis keretein belül elvégzett strukturált összefoglalás segítséget
nyújt a település döntéshozóinak a célok és stratégiák meghatározásában.
ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek
 Nem minősül jelentős munkanélküliséggel
sújtott településnek
 Megfelelő színvonalon működtetett
önkormányzati szolgáltatások
 Jól működő szociális ellátórendszer
 Jó közműellátottság
 Környezetterheléssel nem érintett település
 Járásszékhely közelsége
 Megfelelő közúti kapcsolatok
 Jó megközelíthetőség
 Környező városok gyors elérhetősége

A település lakossága folyamatosan csökken
A település népessége elöregedik
A fiatalok elvándorlása folyamatos
A település nagy közigazgatási területen
helyezkedik el, melynek hatékony
működtetése és fenntartása terhet ró az
önkormányzatra
 A lakásállomány elöregedő
 Felújításra szoruló utak, járdák
 A mezőgazdasági termékek helyben történő
feldolgozására, értékesítésére
alkalmas
infrastruktúra hiányos





LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

 A kiváló termőterületi adottságok
kiaknázhatók a mezőgazdasági termelésben
 A kedvező közlekedési pozícióból adódó
előnyök érvényesítése pl. logisztikai
szempontból
 A Duna, valamint a halastavak, mint
potenciális turisztikai adottság nyújtotta
lehetőségek kiaknázása
 A reptér nyújtotta lehetőségek kiaknázása
pl. a különféle technikai sportok, a turizmus
területén
 Megújuló energiaforrások széles körű
alkalmazása az intézmények, valamint a

 Népességfogyás felgyorsul, erősödik az
elvándorlás
 Az elöregedő társadalom egyre fokozódó
terhet ró az önkormányzatra
 A népességszám folyamatos csökkenése
miatt a megfelelő munkaerő megtalálása
egyre nehezebbé válik
 Az egyoldalú gazdaságszerkezet, a kevés
vállalkozás és azok jellege a foglalkoztatás
szempontjából potenciális veszélyt jelent egy
depresszív gazdasági periódusban, ami a
munkanélküliségi ráta gyors megugrásához
vezethet
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háztartások energiaellátásánál
A természeti és építészeti értékek
kihasználása imázsteremtés céljából
Gazdasági szereplők fejlesztéseinek segítése,
igényeik támogatása
Önkormányzati tulajdonú területek
hasznosítása helyi munkaerő igénybe
vételével
A helyben előállított termékek
feldolgozásának elősegítése
Kerékpárutak fejlesztése
Közösségi terek kialakítása, fejlesztése a
részvételi demokrácia megteremtése
érdekében
A környékbeli településekkel közös
programok szervezése
Középületek teljes körű energetikai
korszerűsítése

 A szolgáltatási szektor és a bérmunka alapú
feldolgozóipar a gazdasági visszaesések
alkalmával érzékeny ágazatok, ezért
célszerűen törekedni kell a diverzifikációra
 Az egyre kevesebb munkahely tovább növeli
a szociális ellátórendszerbe kényszerülők
számát
 A jövedelmek csökkenéséből fakadóan
visszaszoruló fogyasztás egyre szűkíti a
településen elérhető szolgáltatások számát
 A környező úthálózat és a reptér adta
potenciálokat nem sikerül kihasználni
 Elapadnak a pályázati források, ami miatt
fejlesztések maradnak el vagy időben
eltolódnak

A külső összefüggések bemutatása kapcsán fontos megemlíteni, hogy az átfogó célok
tekintetében Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciójában megfogalmazott három átfogó
cél - így a népesség megtartó képesség erősítése, az élhető környezet minőségének javítása,
valamint a kiegyenlített gazdasági fejlődés megvalósítása - kapcsolódik Baracs települési
céljaihoz. Baracs település legfontosabb célkitűzései között szerepel a foglalkoztatás
bővítése, valamint a tartós gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, melyek Fejér
megye átfogó célkitűzései közül a népesség megtartó képesség javításához és a kiegyenlített
gazdasági fejlődés megvalósításához is kapcsolódnak. Baracs önkormányzatának célja az
intézmények kiegyensúlyozott működtetése és fejlesztése, a község fejlődésének
elősegítése, a község lakói életkörülményeinek, környezetének javítása, de minimum szinten
tartása, ami a megyei programban megfogalmazott élhető környezet minőségének javítása
céllal összhangban került megfogalmazásra.

3.1.3. A településfejlesztés és –rendezés kapcsolata
A településfejlesztési célok nagy részét a település műszaki adottságai befolyásolják. A
biztonságos, élhető lakókörnyezet biztosítása az önkormányzat feladata, aminek kialakítását
a településrendezési eszközök szabályozzák. A közlekedési, településszerkezeti,
geomorfológiai, vízföldrajzi adottságokat, a természetvédelmi, épített örökség értékeit szem
előtt tartó szabályozás szükséges.
Lakóterületek
A település belterületeinek túlnyomó része falusias jellegű lakóterületi területfelhasználásba
tartozik. A meglévő apátszállási belterületen a hosszú szalagtelkek megosztásával és terület
kiegészítésével, a Széchényi utcával párhuzamosan közel 30, a Kokasdi út mentén keleti és
nyugati irányban is 150-150, a Május 1. utcai területen 110, a Templomos szalagtelkek
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megosztásával további 30, a kétoldali beépítés biztosításával és a foghíjtelkek
kihasználásával újabb 20, mindösszesen 490 db. építési lehetőség biztosított.
Dunaparti egykori zártkertek üdülő-, lakóterületi övezetbe sorolásával 200-250 építési
ingatlannal tovább bővült az építkezni vágyók telek kínálati palettáját.
Mindezek alapján az új lakások építését szolgáló telekkínálat több mint elégséges. A
realitásokra figyelemmel a települési lakóterületek bővítést nem, sokkal inkább annak
átgondolását igénylik, hogy szükséges-e ezen nagy számú építési lehetőség fenntartása,
különös tekintettel a Duna-parti, alapvetően üdülő funkcióval bíró településrészre.
Mindennek átgondolása azért is fontos, mert az építési lehetőségeket meghatározó
alapinfrastruktúra kialakítása, a közművek kiépítése, működtetése elsősorban az
önkormányzatra ró terhet.
Gazdasági területek
A helyi vállalkozások működési feltételei a jelenlegi struktúrában biztosítottak, azok a cégek
számára a megfelelő kereteket adnak fejlesztéseik megvalósításához. Ezeken a speciális,
elsősorban mezőgazdasági üzemi tevékenység célját szolgáló beépítésre szánt területeken a
mezőgazdasági termeléshez és feldolgozáshoz kapcsolódó üzemi épületek, továbbá az
ezekkel összeegyeztethető kereskedelmi, szolgáltató épületek, szükség esetén szolgálati
lakások is létesíthetők.
A falusias lakóterület – a történeti hagyományoknak megfelelően – lehetővé teszi, hogy azon
mező- és erdőgazdasági, valamint kézműipari építmény is elhelyezhető legyen, ezért a
gazdasági területek közül a terv,
– ipari,
– kereskedelmi-szolgáltató,
– illetve mező/erdőgazdasági (major) területeket különböztet meg.
Fenti területegységek közül a gazdasági majorok és az állattartó telepek kialakultak.
Igényként fogalmazódik meg a mezőgazdasági gépek tárolására alkalmas területek
megjelölése, lehetőleg a külterülethez minél közelebb. A terv új lehetőségként az M6-M8
csomópont környezetében közel 145 ha-on, illetve Templomos központjában a beépített
terület és a 6-os út között 20 ha területen kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területet jelöl.
Ugyanakkor ezen területeknek csak töredéke van az önkormányzat tulajdonában, így
ráhatása a fejlesztésükre igen csekély.
Vegyes területek
Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények e besorolási kategóriában
helyezkednek el. Településközponti vegyes területeket jelöl a hatályos terv Apátszállás és
Templomos településrészek jelenleg is településközponti szerepet ellátó területeire – illetve
intézményi vegyes terület-felhasználás tervezett a Duna-parti területrész szociális
beruházások (nyugdíjas-otthon, stb.) számára kijelölt területén.
Különleges területek
A község temetője ebben a kategóriában helyezkedik el. A temető a tervek szerint bővítést
igényel. Szintén ide sorolt a Templomosi rész tervezett sport és rekreációs területével,
valamint a Dunaparti kikötő és a lovarda területe.
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Zöldterületek
A település közhasználatú zöldfelületekkel viszonylag nagy mennyiségben rendelkezik a
belterületen, melyek jól illeszkednek a település szerkezetébe. A baracsi belterület
zöldterületei – közpark, közkert – az intézmények környezetében, részben a település
főutcáinak szélesebb zöldfelületi szakaszain, illetve az új lakóterületeken alakultak ki.
Célszerű és folyamatos feladat az utak, parkok esetében az elöregedett és eltávolított fák,
cserjék pótlása, ami azon túl, hogy javítja a településképet, ökológiai szempontból is fontos.
Mezőgazdasági területek
Mezőgazdasági területek a sajátos tájjelleg, tájhasználat, a tájkarakter valamint a táji,
környezeti értékek védelme alapján településszerkezeti egységekre tagolódnak. A
településrendezés eszközeivel is biztosítani kell a termőföldek rendeltetésszerű
hasznosítását, az épületek tájba illeszkedő kialakítását, valamint meg kell akadályozni a
földrészletek elaprózódását. A korlátozott funkciójú mezőgazdasági területeken figyelembe
kell venni az ökológiai, természetvédelmi, tájképi, valamint környezetvédelmi szempontokat
is úgy az építési lehetőségek megfogalmazásakor, ahogyan a művelési ág meghatározása
alkalmával.
Vízgazdálkodási területek
A település területét a Duna, illetve a Kokasdi és Nagyvenyim-Baracsi ér élő vízfolyások és ez
utóbbiból kialakított halastavak tagolják. A vízfolyások a szükséges karbantartások
elmaradása esetén veszélyt jelentenek a szomszédos területekre.
A vízgazdálkodási övezetekbe tartoznak:
- folyóvizek medre és parti sávja,
- vízbeszerzési területek és védőterületeik,
- ivóvízellátást szolgáló létesítmények területei,
- felszíni csapadékvíz elvezető csatornák és záportározók.
A csapadékvíz elvezetés megoldott, a Liget sori övárok átadása után a településen nincs
olyan terület, melyen rendszeresen fordulnának elő helyi vízkárok.
Közlekedési területek
Megemlítendő, hogy bár az igazgatási területet további országos jelentőségű közútfejlesztés
nem érinti, a település szándéka a repülőtér jelenlegi területének csökkentése, a
megmaradó terület hasznosítása. E tekintetben a tervezés során figyelemmel kell lenni a
területet érintő ökológiai háló adta feltételekre, az ebből faladó lehetőségekre.

3.2.

Problématérkép/értéktérkép

A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában:
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ÉS
ÉRTÉKTÉRKÉP

ÉRTÉK
VASÚT NYOMVONALA

TÉRSÉGI KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLAT

TELEPÜLÉST ÉRINTŐ GYORSFOLGALMI ÚT TERÜLET

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ POTENCIÁLIS FEJLESZTÉSI TERÜLET

NAGYOBB VÍZFELÜLETEK, MEGHATÁROZÓ VÍZFOLYÁSOK

MAGAS ARANYKORONÁJÚ SZÁNTÓ TERÜLETEK

KIVÁLÓ TERMŐHELYIADOTTSÁGÚ ERDŐ TERÜLETEK

VASÚTÁLLOMÁS - SPORT REPÜLŐTÉR - YACHT KIKÖTŐ

KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEK TERÜLETE

PROBLÉMA
ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT - ökofolyosó

ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT - magterület

NEM MEGVALÓSULT KÜLÖNLEGES REKREÁCIÓS TERÜLET FEJLESZTÉS

NEM MEGVALÓSULT KÜLÖNLEGES TEMETŐ FEJLESZTÉS

NEM MEGVALÓSULT KERESKEDELMI-SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI FEJLESZTÉS

NEM MEGVALÓSULT LAKÓTERÜLET FEJLESZTÉS

FEJLESZTÉSEKET BEFOLYÁSOLÓ RÉGÉSZETI ÉRDEK

OMLÁS ÉS CSÚSZÁSVESZÉLYES TERÜLETEK
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3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása,
térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása
Baracs jellegzetessége a táj sajátosságaiból fakadó településszerkezet. A patakok, vízfolyások
mellett helyi specifikum a templomosi halastavak rendszere, valamint a Duna vize és ártere.
Mindezek meghatározták a tagolt és nagyban különböző karakterű belterületi részek
kialakulását. A település két markáns településrésze Apátszállás (Széchenyi telep), a
derékszögű hálózatos telepített falu, a délen húzódó, a vízfolyással párhuzamosan beépült
egyutcás falurész Templomos. Mindezek mellett van jelen a tipikusan a szocialista időszak
képződményeként kialakult a Duna-parti üdülő és kert terület.
A két településrész közül a kisebb lélekszámú Templomos, a falu központi részét képező
Apátszállás sűrűbben lakott. Apátszállás és Templomos külön-külön irányítószámmal
rendelkezik, míg Templomosé a 2426, addig Apátszállásé a 2427-es postai irányítószám.
Apátszálláson egy Árpád-korból származó temetőt és a mellette lévő templom romjait is
feltártak.1850 táján e romok köveiből épült fel a falu mai temploma is. Maga a település
a 20. század elején több tanyából és pusztából szerveződött önálló faluvá. Az 1940-es évektől
betelepítéseket végeztek, hogy egy önálló települést hozzanak létre. Ekkor rengeteg
sokgyermekes, földműves család költözött a faluba, hogy új életet kezdjen. Ehhez házat és
több, kisebb parcellát is kaptak segítségül a községtől, a magyar államtól. (1943
szeptemberében különvonat hozta ide, a ciszterci rend előszállási birtokára, a mai
Apátszállásra a Borsod- és Heves megyéből származó telepescsaládok első csoportjait.)

2
.

3
.

1

1. Apátszállás; 2. Templomos; 3. Duna parti üdülő és kert terület
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Baracs település épületei alapvetően a térségre jellemző építészeti kultúra formajegyeit
hordozzák. Az egykori egyutcás településrészeken a hagyományos telekszerkezet, beépítési
mód és részben XIX. századi, XX. század eleji kertvárosias épületállomány maradt fenn.
A történeti településrészek beépítési módja alapvetően előkert nélküli, fésűs beépítés,
sorosan elhelyezett gazdasági épülettel, közel azonos telekszélességgel és telekmélységgel.
(Ady Endre, Tanácsház utca, Liget sor, Széchenyi u.)
Az utcára merőleges, hármas tagolású, soros elrendezésű, oromfalas oldaltornácos lakóház
típus változatos tömeg és alaprajzi kialakítású 1 szintes, de már inkább a 70-es éveket idéző
családiházakkal bővült.
Az épületek többnyire a hosszú oldalukkal illeszkednek az oldalhatárra, így deli homlokzatuk
előtt megfelelő méretű kert alakult ki. A legtöbb ház előkert nélkül az utcavonalon áll és
hagyományosan oromfalas homlokzattal néz az utcára.
A XX. sz. első felében jelennek meg azok, a településen ma is meghatározó szerepet játszó
intézményi épületek is, amelyek tömegükkel, formájukkal, beépítési módjukkal jelölik ki a
településközpontot.
Az egykori egyutcás szerkezet az 1950-es évektől szabályos (egyenes), oldal illetve szabadon
álló beépítésű, előkertes családi házas utcákkal, tömbökkel bővült.
A Dunaparti üdülőtelep épületei jellemzően szabadon álló módon, a domborzathoz
igazodóan változó előkerti mélységgel kerültek kialakításra.
A falusias lakóterületeket földszint, földszint + tetőteres, magas tetős kialakítás jellemzi.
Elvétve a településközpontban, lapostetős intézményi épületek is találhatóak, de a települési
arculatban nem meghatározóak.
Kiugró, a település sziluettet zavaró elem nincs a területen.

3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)
A Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási főosztály Népszámlálási szervezési osztálya
(továbbiakban: KSH) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet)
alapján adott adatszolgáltatása, állásfoglalása szerint Baracson nem található olyan terület,
mely a szegregációs mutató alapján megfelelne a tényleges szegregátum, vagy a
szegregációval veszélyeztetett terület feltételeinek.

3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)
A település mérete nem indokolja, hogy egyéb szempontból beavatkozást igénylő terület
lehatárolásra kerüljön.
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