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BEVEZETÉS

Celldömölk közel 12 000 lakosú kisváros
Vas megye északkeleti szélén. A NyugatDunántúl fejlett régiói közötti „holt
térben” elhelyezkedő város térségi
közlekedési kapcsolatai jelenleg nem a
legjobbak, de még így is 1 órán belül
elérhető a városból Ausztria, Győr,
Szombathely, Zalaegerszeg vagy a Balaton
térsége.
A stagnáló gazdasági helyzet, a szocialista
időkben működő ipari üzemek kiürülését
az elindított városfejlesztési politika még
nem tudta ellensúlyozni, de megkezdődött
a
város
új
lehetőségeinek
és
népességmegtartó erejének keresése. Turisztikai fejlesztések indultak el, új üzemek telepedtek le a
városban. A város 2008-ban készült Integrált Városfejlesztési Stratégiájában elhatározott fejlesztések
legtöbbje az elmúlt években megvalósult. Új Polgármesteri Hivatal, Vulkánpark és megújított
közterek jelzik a város fejlődését. A megvalósult beruházások fenntartása, továbbfejlesztése a
következő évek megoldandó feladatai közé tartoznak.
Az új Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozásával a város vezetése a következő évek
fejlesztési feladatait fogalmazza meg a helyzetfeltáró, elemző vizsgálatok alapján.
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza a megalapozó vizsgálat részletes
tartalmi követelményeit. A rendelet 5. § szerint a tartalom elemei összevonhatók,
átcsoportosíthatók, indokolt esetben egyes elemei elhagyhatók, illetve azokat a település méretének,
sajátosságainak, a településhálózatban betöltött szerepének, valamint az adott témakörnek
megfelelő részletezettséggel kell kidolgozni. Az integrált
településfejlesztési stratégia megalapozó vizsgálata a
rendeletben meghatározott tartalmi követelményektől
ennek megfelelően néhány pontban eltér, mivel a
stratégia megalapozásához nem szükséges bizonyos, a
stratégia szempontjából kevésbé releváns fejezetek
részletes kidolgozása. Így a rendelet szerinti I.14.1.2.,
I.14.2.2, I.14.3., I.14.4. és I.14.5 és pontok önállóan nem
jelennek meg, bár egyes elemeit más alfejezetek
tartalmazzák.
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1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK ÉS TÉRSÉGI KAPCSOLATOK, A VÁROS
HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN
1.1.1 A település regionális szintű feladatai
A Nyugat-dunántúli régió az ország nyugati határszélének három megyéjét, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala
megyék területét foglalja magába. A régió határos Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával és Szlovákiával.
Keleti irányban a közép-dunántúli régióval, míg déli irányban a Dél-dunántúli régióval szomszédos. A Régió 11 183
km2-es területével az ország területének a 12%-án terül el, ennek 30%-át Vas megye foglalja el. Az ország
településeinek ötöde, népességének mintegy tizede (985 ezer fő 2013-ban) él a régióban. Egyedüli magyar
régióként öt megyei jogú városa van, melyek jelentős térszervező erővel bírnak: Győr, Szombathely, Zalaegerszeg,
Sopron és Nagykanizsa. A régiót 25 statisztikai kistérség fedi le, Vas megyében 9 statisztikai kistérséggel. Annak
ellenére, hogy a Nyugat-Dunántúl népességét tekintve Magyarországon a kisebb régiók közé tartozik, gazdasági
teljesítő képessége tekintetében messze felülmúlja az országos átlagot, különösen a vidéki átlagot. A Budapestet,
mint fővárost is magába foglaló Közép-magyarországi régió után a második helyen áll.
A Nyugat-dunántúli régió közlekedési helyzetét alapvetően meghatározza a négy országgal határos
elhelyezkedése (szlovák, osztrák, szlovén, horvát határszakaszok) és településszerkezete. A régiót három
transzeurópai közlekedési folyosó érinti. A IV. számú folyosó Európa nyugat felét köti össze a Balkánnal, míg az V.
páneurópai közlekedési folyosó és ennek alága (V/B) az adriai kikötők és Kelet-Európa között teremt kapcsolatot.
A VII. számú a Duna folyam vízi útjait jelöli, melynek mentén található a Győr-Gönyűi kikötő. A Nyugat-Dunántúl
hazánk nyugat-európai közlekedési kapuja, kiváló logisztikai lehetőségei kedvező földrajzi fekvéséből adódnak.
Mind nemzetközi közúti-vasúti kapcsolatokkal, mind vízi és légi kikötőkkel, közlekedési csomópontokkal
rendelkezik.
A Nyugat-dunántúli régió településhálózatának szerkezetét rendkívüli változatosság jellemzi, amelynek elsődleges
oka a domborzati viszonyokra, a közlekedési hálózat történelmi és meglévő struktúrájára vezethető vissza. A régió
északi részének településhálózata a természeti (domborzat, vízrajz) viszonyok és a termelési hagyományok miatt
kevés hasonlóságot mutat a déli területekkel. A régión belül dél felé haladva a domborzat egyre intenzívebbé
válik, ennek megfelelően a településhálózat is jóval elaprózottabb.
c, a térség gazdasági centrumának Győr számít. A régió elsősorban a kiváló helyzeti és helyi energiáinak
köszönheti az országos átlag feletti gazdasági teljesítményét. Az elmúlt évtizedben erőteljes beruházási
tevékenység indult meg, tőkeerős külföldi befektetők telepedtek le, amit a rendkívül kedvező földrajzi
elhelyezkedés is segített. A gazdasági nyitottság, a globális hálózatok és gyorsforgalmi úthálózatok elérhetősége,
az innovációs centrumok kapacitása, valamint a humán erőforrás és az információs és kommunikációs
technológiák jelenléte alapján legkiemelkedőbb Győr, de ipari központok alakultak ki a nagyobb városokban és
közvetlen térségükben is.
A KSH 2010-es adatai szerint a bruttó hazai termék (piacai beszerzési áron) rangsorában a régiókat tekintve
Nyugat-Dunántúlt csak a Közép-Magyarországi régió előzi meg, akárcsak az egy főre eső bruttó hazai termék
esetében. A bruttó hazai termék az EU 27 tagállam átlagának 64%-a, mely szintén a második legjobb mutató
Magyarországon.
A Nyugat-dunántúli Régió munkaerőpiaci és foglalkoztatottsági adatait tekintve az országos átlaghoz képest
kedvező helyzetben van: a foglalkoztatottsági ráta 3,5%-kal nagyobb (58,98%), mint az országos átlag (55,4%).
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A régió egyike a K+F teljesítményét legdinamikusabban bővíteni képes régióknak, bár a kutatás-fejlesztési
potenciálja tekintetében még mindig elmarad a gazdasági súlya, vagy akár csak a népessége által képviselt
országos részesedéstől.
Turizmus tekintetében Nyugat-Dunántúl a második legnagyobb turisztikai piaci részesedéssel rendelkezik
Magyarország régiói közül. Ezt alapvetően a három turisztikai területének köszönheti: az egészségturizmusnak
(mely elsősorban a régióban megtalálható fürdőkre épít), a kulturális turizmusnak (színvonalas programok,
fesztiválok, történelmi értékeket felvonultató települések) és az ökoturizmusnak (kerékpáros turizmus, helyi
termékek). A régióban a turizmus fontos szerepet tölt be a gazdasági életben. A turizmus szinte minden ága jó
kikapcsolódási lehetőségeket nyújt, a régió gazdag és változatos turisztikai vonzerőkkel, attrakciókkal rendelkezik,
településeinek közel kétharmada valamely üdülőkörzetbe tartozik, illetve üdülési-idegenforgalmi adottsággal bír.
A fontosabb turisztikai területek közül ki kell emelni az egészségturizmust, amelynek alapját a gyógy- és
termálvizek gazdagsága képezi. A régióban számos település rendelkezik gyógyfürdővel, köztük Celldömölk is. A
vallási turizmus terén is kiemelkedik a régió. Jelentősebb zarándok- és búcsújáróhelyek pl. Máriakálnok,
Celldömölk, Homokkomárom vagy Bucsuszentlászló. A Nyugat-Dunántúl borászati és gasztronómiai értékekben,
specialitásokban is gazdag. A régióban 77 település tartozik történelmi borvidékhez, illetve minősül
bortermőhelynek. A történelmi borvidékek közül a Pannonhalma-Sokoróaljai és a Soproni teljes egészében itt
helyezkedik el, több pedig átnyúlik más régiókba. Valamennyi borvidéken vannak borutak, borfesztiválok,
bornapok, borversenyek. A helyi Turisztikai Desztináció Menedzsmentek (TDM szervezetek) egyre több térségben
jönnek létre, melyek a helyi turizmus fellendítését tűzték ki célul. Az 1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma a
kereskedelmi szálláshelyeken a Nyugat-Dunántúlon belül Zala megyében éri el a legmagasabb értéket.

1.1.2 A település megyei és kistérségi szerepe
Vas megye területe 3 336 km2, amely az ország területének mindössze 3,58%-a, ez alapján a harmadik legkisebb
kiterjedésű megye az országban. Vas megye lakónépessége 2013-ban mintegy 255 ezer fő. Ez az ország
népességének 2,57%-a, a Nyugat-Dunántúli Régió népességének pedig 25,88%-át teszi ki.
Településrendszer
Vas megye településhálózatának legfőbb jellemzője aprófalvas jellege. A megyében összesen 216 település van.
Ez az ország településeinek 6,9%-a, a régió településeinek 33,3%-a. Sajátos település-struktúráját jellemzi, hogy
216 településéből 127-ben alacsonyabb a lakosság száma, mint 500 fő. Ez a települések 59%-át teszi ki. A
meglehetősen elaprózódott település-struktúra és magas település-sűrűség jele a magas, 100 km2 területre jutó
településszám (6,5/100km2), ami közel kétszerese az országos értéknek (3,4/100km2).
A megye urbanizáltsági fokára jellemző, hogy a lakosság 56,2%-a él városokban, ez mintegy 7 százalékponttal
alacsonyabb érték, mint az országos átlag. Kistérségi szinten is jelentősek a különbségek: markánsan kiemelkedik
a Szombathelyi kistérség 72,1%-kal;, az Őrségben, Őriszentpéteri kistérségben pedig város híján ez az érték 0%.
A kilenc városi rangú település egyike sem éri el a 100 ezer fős lakosság számot, egyedül Szombathely lélekszáma
haladja meg az 50 ezer főt, további négy város (Sárvár, Körmend, Celldömölk, Kőszeg) lakosságszáma több mint
10 000 fő. Szentgotthárd népessége majdnem eléri ezt az értéket. Vasváron, Csepregen és Répcelakon a lakosság
nem éri el az 5000-es lélekszámot sem.
A megyében jelenleg kilenc statisztikai kistérség található. Kistérségekben erősen eltérő a települések abszolút
száma. A legtöbb település a Szombathelyi kistérségben van (40) a legkevesebb (15) pedig a Szentgotthárdi és a
Kőszegi kistérségekben. Relatív értelemben nincs ilyen nagy különbség a kistérségek között. Jellemzően a Sárvári
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kistérségben az átlagosnál alacsonyabb, míg a Csepregi kistérségben azt jóval meghaladó településsűrűséget
találunk.
Demográfia
Népességszám népsűrűség
A megye népessége 2013-ban 255 ezer fő. A népesség területi elhelyezkedése a megyében - a sajátos
településhálózati adottságok következtében - rendkívül kiegyenlítetlen. A megye déli, délnyugati és délkeleti
aprófalvas térségeiben igen alacsony a népsűrűség, míg a Szombathelyi agglomerációban és Kőszeg környékének
gyorsan urbanizálódó településeiben viszonylag magas. A kedvezőtlen népesedési mutatók gyakorlatilag a megye
egész területét jellemzik, de a természetes fogyás mértéke mégsem teljesen homogén, e tekintetben léteznek
területi differenciák az egyes térségek között.
A Celldömölki kistérség Vas megye legkeletibb részén helyezkedik el, 474 km2 területtel a megye harmadik
legnagyobb kistérsége. Összesen 28 település, ebből két város – Celldömölk és Jánosháza – és 26 község alkotja. A
kistérség központja Celldömölk.
A kistérség települései: Boba, Borgáta, Celldömölk, Csönge, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd,
Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton,
Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc,
Szergény, Tokorcs, Vönöck (28). Celldömölk város lakossága közel 12 ezer fő, a 28 települést magában foglaló
Celldömölki Kistérség lakossága mindösszesen közel 27 ezer fő.

1.1-1. ábra A Nyugat-Dunántúli régió városhálózata és aprófalvak a régióban, 2014
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1.1.3 A település vonzáskörzetének bemutatása 1
Celldömölk városa a teljes városi igazgatási és
szolgáltatási palettát lefedi. A környező települések
esetében gazdasági, igazgatási, és szolgáltatási
központ, amely szerepkör a következő időszakban
várhatóan még tovább fog erősödni.
A ténylegesen fennálló területi struktúrák alapján
deklarálható, hogy Celldömölk, saját lakosságával
együtt mintegy 28 ezer ember életének szervezője,
közvetlen befolyásolója, illetve ellátója.
A járás közúti közlekedési helyzete összességében
kedvezőtlen. Bár Jánosháza határában halad az E66
nemzetközi főút, a magyar 8-as főút, s négy települést
érint a jelentős forgalmú 84-es főút, továbbá a két főút
körforgalmú kereszteződése is Jánosháza határában
van, azonban a kistérség belső területeit és központját
főutak nem érintik, azok a nemzetközi és átmenő
forgalom számára feltáratlanok.
1.1-2. ábra A Celldömölki járásközpont elérhetősége
percben (Forrás: TeIR)
A közúttal ellentétben a vasúti elérhetőség kedvező, Celldömölk vasúti csomópont, ahol villamosított fővonalból
(Szombathely-Székesfehérvár-Budapest) ágazik ki a Pápa-Győr felé vezető vonal. Kisebb vasúti csomópontnak
minősül Boba, ahol elágazás van Tapolca - Zalaegerszeg felé.
A járás népességének 43%-a falvakban él, a kistérség falvai, hasonlóan a megyéhez és a régióhoz, döntően
aprófalvak. A területen 17 törpefalu, azaz 500 fő alatti község van, csak Jánosháza lélekszáma haladta meg az ezer
főt.
A járás központjában, Celldömölkön vasúti csomóponti, kereskedelemi, igazgatási szerepéből adódóan a
foglalkoztatásban az ipar és a tercier szektor a meghatározó ágazat. A szolgáltatás területén foglalkoztatottak
aránya kiugróan magas értéket mutat, néhány Celldömölk közvetlen vonzáskörzetébe tartozó vasutas faluban, így
például Bobán, Kemenesmihályfán, Merseváton. A mezőgazdaság részaránya csupán néhány községben (Borgáta,
Csönge, Osttfyasszonyfa, Szergény) közelítette meg az egyharmadot.
A kistérségi mezőgazdaságot megalapozottá teszik a jó természeti adottságok. A kedvező talajadottságú
Kemenesalját hagyományosan az intenzív növénytermesztés és állattenyésztés jellemzi, míg a Kemeneshátra az
extenzív gazdálkodás, az állattenyésztés jellemző. A térség erdősültsége összességében közepes mértékű,
fatömeg és fahozam tekintetében a gyenge kategóriába tartozik.
Mezőgazdasági tevékenység gyanánt, de a turizmusra is tekintettel említést érdemel még a Ság-hegyen folyó
szőlőművelés, miként a Kemeneshát keleti lejtőin és a Kis-Somlyó hegyen is jelentős szőlőkultúra található.

1

Készült Celldömölk Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (2007-2015) felhasználásával.
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A gazdasági mutatókat illetően a kistérség szinte minden összehasonlításban a megyei és a régiós átlag alatti
pozíciót foglal el. A gazdasági aktivitás szintje jelentősen elmarad a megyei értékektől, ennek oka, hogy a helyi
foglakoztatás jellemzően nagyüzemekhez kötődik (MÁV, ipari üzemek, mezőgazdasági szövetkezetek), amelyek
léte nem kényszerített új megélhetési stratégiák keresésére, tevékenységük jellege pedig nem generál beszállítói
hátteret, valamint az elaprózott településszerkezet is ez irányba hat. A külföldi érdekeltségű ipari üzemek
letelepedésével a kistérség gazdasági bázisa stabilizálódott, de hosszú távon belső erőforrásainak feltárása és
hasznosítása adhatja meg számára a fejlődés dinamikáját.
A kistérségben a feldolgozóipar cégei (gépipar, elektronika, textilipar, vegyipar) együttesen jelentős erőt alkotnak,
különösen a foglalkoztatás terén fontos szerepet töltenek be, de magas a mezőgazdaság reprezentáltsága is.
A mező- és erdőgazdálkodási termékek feldolgozására a kistérségben a celldömölki malom, illetve négy vágóhíd
áll rendelkezésre. Az élelmiszeripari feldolgozáshoz szinte korlátlanul áll rendelkezésre alapanyag (gabona, liszt,
tojás, vágóbaromfi, sertés). Az erdőgazdálkodási termékek feldolgozása Celldömölkön, Jánosházán, illetve
Kemenesmagasiban történik.
A térség gazdaságilag legerősebb pólusai Celldömölk és az ugyancsak városiasodó Jánosháza. Celldömölkön
jelentős vasúti közlekedési csomópont, s ezzel összefüggésben maga a MÁV Zrt. révén ez a gazdasági ág az egyik
fő helyi munkáltató. 1999-től közel 30 hektáros területen tíz betelepült cég alkotja a Celldömölki Ipari és
Logisztikai Parkot. A vasúthoz hasonló nagyságrendet képvisel a foglalkoztatásban az elektronikai alkatrészeket
gyártó CELLCOMP Kft., fontos szereplő a sütőipari gépgyártó König Maschinen Kft., de jelentős a városban a
textilipar (Bakó Trex Kft., Fodat Kft., Glovitalia Ruhaiprai és KereskedelmiKft.) és a nyomdaipar (Antók
Nyomdaipari Kft., Apáczai Kiadó Kft.) szerepe is. 2005-ben az osztrák tulajdonú Wewalka cukrászüzem is létesített
üzemet Celldömölkön.
A járás iparának és munkaerővonzásának másik centruma Jánosháza, mely a textilipari Eybl Kft., a bőripari SetonLindgens Kf.t, a galvanizálással foglakozó Galisz Kft., a faiparban érdekelt Rauch és Konnex, valamint két további
varroda és a Leier betonelemeket gyártó üzemének megnyitásával stabil gazdasági bázissal bír.
A két központi szerepet betöltő település mellett néhány község sajátos adottságát sikerrel ki tudja használni
(Mesteri és Borgáta - termálfürdők, Ostffyasszonyfa – Pannónia Ring autóverseny-pálya, Csönge – „ipari park”Binder radiátorgyártás, Egyházashetye – Berzsenyi-örökség és helyi közösségi aktivitás).
A gazdasági potenciállal bíró települések határában zöldmezős beruházások fogadására alkalmas önkormányzati
vagy magántulajdonú ingatlanok elsősorban a jó közlekedési infrastruktúrával bíró települések (Pl.: Jánosháza,
Karakó) esetében jelenthetnek valódi kitörési lehetőséget.
Az igénybe vehető szolgáltatások köre és színvonala a kistérségben alacsony, ami érvényes a piaci (pl.:
kereskedelem) és az intézményi szolgáltatásokra is, ennek oka elsősorban az alacsony népességszámra és a közeli
centrumok vonzó hatására vezethető vissza. A kereskedelem, ellátás, oktatás területén jelentős még Celldömölk
esetében is Sárvár, Pápa és Szombathely vonzása.
Tizenöt településen nincsen sem óvoda, sem iskola, öt községben csak óvoda (Szergény, Egyházashetye, Csönge,
Mersevát és Vönöck), három helyen (Kemenesmihályfa, Kenyeri és Nagysimonyi) óvoda és tagiskolaként alsó
tagozatos osztály működik, s csupán öt település (Celldömölk, Jánosháza, Kemenesmagasi, Ostffyasszonyfa, Boba)
tud 14 éves korig teljes intézményi hátteret nyújtani fiataljai számára. A járás két középiskolája (a gimnázium,
illetve a műszaki szakközép- és szakiskola) Celldömölkön működik megyei összevetésben viszonylag alacsony
(lakosságszámra és pedagóguslétszámra vetített) diáklétszámmal.
Az egészségügyi intézmény és ellátórendszer általánosságban kielégítő szintűnek minősíthető.
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A fogorvosi ellátás helyben mindössze Celldömölkön és Jánosházán megoldott. A járás északi községeiben lakók
ezt az ellátást legközelebb a település-együttesen kívül, Répcelakon tudják igénybe venni.
A térség idegenforgalmi adottságai összességében kedvezőek (különösen a termál, kiránduló és a falusi turizmus
tekintetében), ugyanakkor jelenleg nincs kiemelkedő vonzóerő, a meglévők pedig nem párosulnak megfelelő
fogadóképességgel, marketinggel. Az utóbbi 10 év nagyobb turisztikai jelentőségű beruházása a 2005-ben
megnyitott Vulkán Fürdő, illetve 2013-ban a Kemenes Vulkánpark létrehozása. A szálláshely-kapacitás elsősorban
a két termálfürdőhöz (Borgáta, Mesteri) és a turizmusra mind nagyobb figyelmet fordító Celldömölkhöz (JUFA)
kötődik, de szerényebb lehetőségeik mellett elismerésre méltó egyes falvak (Egyházashetye, Ostffyasszonyfa,
Köcsk, Kissomlyó stb.) erőfeszítéseinek és vendégéjszakában lemérhető eredményeinek nagysága is. Ennek
ellenére a turisták száma alacsony, de javuló tendenciát mutató.

1.1.4 A település dinamikai típusának meghatározása
Celldömölk, Kemenesalja központja, több mint 750 éves múltra tekint vissza. A település ősi, központi magját, a
dömölki apátságot először egy 1252-ben kelt oklevélben említik, de sem az alapítója nevét, sem az alapítás idejét
nem ismerjük pontosan. Az apátság közelében két település is kialakult. Jobbágyainak és szolgálóinak faluját
Pórdömölknek, később Egyházasdömölknek, a nemesek faluját Nemesdömölknek nevezték. Az apátságban bencés
szerzetesek tevékenykedtek. Az egyházi működés a török hódoltság idején szinte teljesen szünetelt, majd az 1681es országgyűlési törvénycikk nyomán Nemesdömölköt artikuláris helynek jelölték ki, ahol evangélikus templomot
építettek.
A 18. század elején az apátságba visszatértek a szerzetesek és létrehozták Kismáriacellt. A bencés apátság már a
16. század előtt is búcsújáró hely volt, csodatévő hírében álló kegyszobrát a törökök elől elmenekítették. Az
ausztriai Máriacellből az ottan kegyszobor másolatát hozta magával Koptik Odó apát, és lendítette fel ezzel újra a
hitéletet. A kegytemplomot, amely máriacelli mintára épült, 1748-ban szentelték. 1755-ben épült a kálvária,
átadásával
teljessé
vált
a
búcsújáróhely.
Kiscell
apátsági
székhellyé
lépett
elő.
A település 1768-ban sóhivatalt kapott, 1790 decemberében II. Lipót vásártartási kiváltságot biztosító oklevelet
bocsátott ki és mezővárossá nyilvánította Kiscellt. A város egyre inkább benépesült, iparosai, kereskedői, híres
vásárai és sóraktára révén hamarosan a környék központja lett. 1830-ban Kiscellben alakult meg az ország az
ország egyik első vidéki társasköre, a Kemenesalja Casino. A 19. század közepén közigazgatásilag megerősödve
járási székhely lett, majd az 1867-es kiegyezést követően tovább fejlődött.
A vidéket ekkor érte el a vasút, Kiscell a századfordulóra személy- és áruforgalmával vasúti csomóponttá,
áruelosztó és átszállóhellyé vált. A város népessége szinte robbanásszerűen nőtt. Az 1828-ban még csak kétszáz
lakosú település 1870-re eléri a háromezer, a századfordulóra pedig az ötezer lelkes létszámot. A vasutas város
jelentette az alapját a kapitalizálódásnak, sorra jöttek létre a pénzintézetek és a gazdasági társaságok.
Ezzel együtt fejlődött az oktatás, 1887-ben kezdődött a szervezett iparos képzés, 1912-ben alapították a polgári
iskolát. A két település Kiscell és Nemesdömölk 1904-ben Celldömölk néven egyesült majd 1950-ben Alsóság is a
település részévé vált., amit ezek után a megye hivatalosan nagyközséggé nyilvánított. 1978-ban kérték a
település várossá nyilvánítását, ekkor Izsákfa is csatlakozott. Celldömölk 1979. január 6-án kapott városi rangot,
napjainkban közel 12 ezer lakosával Kemenesalja központja.

1.1.5 A település funkció komplexitása
Celldömölk a magyarországi városok funkcionális típusai közül alapvetően a vasúti csomópont szerepkörű városok
közé sorolható. A járáson belül a térkapcsolatok általában jók, de vannak komoly problémák is. Celldömölk a teljes
városi igazgatási és szolgáltatási palettát lefedi, de a földrajzi értelemben erősen megnyúlt járásban nem képes
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teljesen vonzásában tartani a térség egészét. A környező települések esetében gazdasági, igazgatási, és
szolgáltatási központ, amely szerepkör a következő időszakban várhatóan még tovább fog erősödni.

1.1.6 A település foglalkoztatási szerepköre
Celldömölk járási és regionális szerepkörét a mezőgazdasági művelés, a bencés kolostor egyházi, szakrális
tevékenysége, a vasútépítés és a vasúti szállítmányozás fejlődése, illetve az 1960-70-es évek központi
ipartelepítési és lakásépítési programjai erősítették. A regionális szerepkört azonban gyengíti, hogy a 8-as és a 84es közutak a várost elkerülik, mely a vasúti szállításra is hatást gyakorol, illetve a rendszerváltás, és ezzel együtt a
határok megnyílása óta mellőzött helyzetben van, a nagyobb forgalmú és gazdaságú térségek holt terében
található a nyugati határvidék, Győr, Tatabánya és Székesfehérvár között.
A település hagyományosan mezőfalu volt, túlnyomórészt mezőgazdasági termeléssel foglalkoztak az itt élők. A
XIX. század fordulójától azonban fokozatosan vasutas várossá fejlődött és egészen a rendszerváltásig a vasút
jelenléte határozta meg a város és a kistérség arculatát. A vasút mellett logisztikai parkok, átrakók és raktárak
létesültek, ezzel egyetemben viszont a kereskedelem, a feldolgozó- és szolgáltató ipar háttérbe szorult.
A kistérség gazdasági szerkezetében a feldolgozóipar és a mezőgazdaság tölt be jelentős szerepet, a szolgáltató
szektort háttérbe szorítva.
Mezőgazdaság
A mezőgazdaság kiemelt szerepkörét a térség jó természeti adottságai teszik megalapozottá. A mezőgazdasági
területek aránya a térségben tíz százalékponttal magasabb a régió és a megye mutatójánál, ezen belül a szántó
területek aránya magasabb.
Ipar
Celldömölk nem rendelkezik nyersanyag- ill. energia-forrással, ezért elsősorban a feldolgozóipari termelés
jellemző.
A kistérségi területfejlesztési koncepció 2012-ben készített helyzetelemzése szerint Celldömölk „a helyi ipar kis
fellegvára”. A városban egy közel 30 hektáros, ipari park cím viselésére jogosult terület található. Jelentős vasúti
közlekedési csomópontként a MÁV Zrt. és a vasúti építő cég, a SWIETELSKY Kft. révén ez a gazdasági ág az egyik
jelentős helyi foglalkoztató. A város nagyobb foglalkoztatói közé elektronikai alkatrészeket gyártó (CELLCOMP
Kft.), sütőipari gépgyártó (KÖNIG MASCHINEN Kft.) és textilipari, illetve nyomdaipari cégek (Apáczai Nyomda,
Antók Nyomda) tartoznak.
Szolgáltatások
A szolgáltatási szektor –ahogyan az a kistérségben is tapasztalható– kifejezetten gyenge, adódóan a centrum
települések elszívó erejéből. Ugyanez jellemző a kereskedelemre is. Celldömölkön a szolgáltató vállalkozások
lakosságarányos száma nem éri el a megyei átlagot, ám az utóbbi években a szolgáltatást nyújtó vállalkozások
gyarapodási üteme volt a legdinamikusabb.
Ingázás
A kistérség gazdasági térben való elhelyezkedésének alapvonása, hogy az erős vonzást kifejtő gazdasági
pólusoktól, nagy- es középvárosoktól viszonylag távol esvén azok gazdasági erőtere nem fejt ki különösen erős
hatásokat a helyi gazdaságra. A külső kapcsolatokat, kötődéseket illetően leginkább Sárvár hátasa kimutatható: a
kisvaros ipari üzemeibe mintegy ezren ingáznak a kistérség - három-négy távoli falu kivételével – szinte minden
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településéről. A térségen kívülre ingázás nagysága egyéb települések irányába (Szombathely, Papa, Repcelak)
jócskán száz alattira becsülhető minden esetben. Sárvár hátasa a mezőgazdasági termékek piacaként,
megrendelőjeként is jelentős (baromfi, takarmány). A kereskedelmet illetően: a két kistérségi centrum Celldömölk
és Jánosháza mellett Sárvár, Pápa es Szombathely (kereskedelmi egységeinek vonzása) jelentős.

Celldömölk

1.1-3. ábra Naponta ingázó foglalkoztatottak egyenlege (%) 2011
(forrás: KSH Népszámlálás)
megjegyzés: az összes más településről bejáróból kivonva az összes más településre eljáró számát, osztva az
összes foglalkoztatott számával
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1.2 TERÜLETFEJLESZTÉSI
VIZSGÁLATA

DOKUMENTUMOKKAL

VALÓ

ÖSSZEFÜGGÉSEK

1.2.1 Kapcsolódás az Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK)
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) kijelöli a kormányzati fejlesztéspolitika 2030-ig,
illetve 2014-2020-ig terjedő időtávban tervezett stratégiai céljait és prioritásait. Az Országos Fejlesztési Koncepció
és az Országos Területfejlesztési Koncepció kettősségét az OFTK felszámolja. Az Országgyűlés az 1/2014.(I.3.)
határozattal fogadta el a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót.
A koncepció szerint Magyarország 2030-ban Közép-Európa gazdasági és szellemi központja, lakosságának
biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő versenyképes gazdasággal,
azzal összefüggésben gyarapodó népességgel, megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti
állapottal. A jövőkép eléréséhez gazdasági- társadalomstratégiai fordulatra, a cél elérését biztosítandó már
megkezdett lépések folytatására van szükség. Ennek érdekében az OFTK a 2030-ig szóló időtávra négy hosszú távú
célt fogalmaz meg:
1.
2.
3.
4.

Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés
Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom
Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme
Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet

Az átfogó célok elérése érdekében az OFTK tizenkét, az átfogó célokénál szűkebb, specifikus ágazati és terület célt
tűz ki. A specifikus célok Magyarország lehetséges kitörési pontjaira, a fordulatot igénylő területek köré épülnek
az alábbiak szerint:
1. Gazdasági növekedés, versenyképes, exportorientált, innovatív gazdaság
2. Gyógyuló és gyógyító Magyarország, egészséges társadalom (egészség és sportgazdaság)
3. Élhető és életképes vidék, egészséges élelmiszer-termelés és ellátás
4. Kreatív tudástársadalom, korszerű gyakorlati tudás, K+F+I
5. Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, romaintegráció
6. Jó állam: nemzeti közművek és közszolgáltatások, szolgáltató állam és biztonság
7. Nemzeti stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk védelme
8. Az ország makroregionális gazdasági és térszerkezeti csomópont
9. Többközpontú növekedésünk motorjai: városok és gazdasági térségek, azaz:
10.Vidéki térségek értékalapú felemelése
11.Egységes integrálódó társadalom és gazdaság, egyenlő létfeltételek az ország egész területén
12.Elérhetőség és mobilitás megújuló rendszere
 Területpolitikai irányok és teendők – térszerkezeti jövőkép
A térszerkezeti jövőképből kirajzolhatók azok a funkcionális térségek, melyek arculatában meghatározó – vagy a
jövőben szándékoltan azzá válik – egy-egy nemzeti szinten is jelentős gazdasági, társadalmi vagy környezeti
feladat ellátása. Az adott térség elsősorban e feladatellátással kapcsolódik a nemzeti szintű társadalmi és területi
munkamegosztásba. A funkciók kívánt térségi és településhálózati szemlélteti az 1. ábra. A hatékonyabb, a hazai
sajátosságokra épülő fejlődést szolgáló térszerkezet kialakítása az alábbi fő elvekre épül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Makroregionális térkapcsolatok feltárása
Többközpontú fejlődés
Város-vidék együttműködés
Természeti erőforrásainkat védő térszerkezet
Beruházásösztönző térszerkezet
Periférikus térségek becsatolása az ország társadalmi-gazdaság vérkeringésébe
Autonóm térségek
Új középszint: új megyei szerepek
Város és vonzáskörzete, mint funkcionális alapegység
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Celldömölk az OFTK-ban meghatározott
funkcionális
térségeken
belül
a
jó
mezőgazdasági adottságú területek közé
tartozik, a gazdasági-technológiai magterület
része.
 A területpolitika és a vidékfejlesztés
szempontjai, valamint nemzeti prioritásai
Magyarország alapvetően vidékies típusú
ország, az ország területének túlnyomó
többsége
vidéki
térségnek
minősül
tájhasználatban, gazdaságában és népességi
jellemzőiben. Az elmúlt évtizedek trendjei
hazánkban általában a vidéki térségek
leértékelődéséhez vezettek. Számos vidéki
térségünk
válságba
került,
népessége
elvándorol, vagy elöregszik, a mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozás népességeltartó képessége alacsony és
ennek szerepét a gazdasági diverzifikáció egyelőre nem tudta pótolni.
1.2-1. ábra Funkcionális térségek
(Forrás: OFTK)

A fenti szakpolitikai keretekbe illeszkedő vidékpolitika funkciója a vidéki térségek fenntartható fejlődésének
biztosítása, melynek elemei:
−
−
−

a táj, a természeti értékek és erőforrások védelme és fenntartható használata, az ökoszisztéma
szolgáltatások megőrzése, a környezetminőség javítása,
egészséges és biztonságos élelmiszer előállítás és- ellátás,
megélhetés, kedvező életfeltételek és életminőség biztosítása a vidéki népesség számára.
A vidékpolitika jövőképe szerint a vidéki
települések
és
térségek
gazdasági
funkciójukban megerősödött, a működő és
fejlődő helyi gazdaságra, benne az európai
többfunkciós,
ökoszociális
funkciókat
(tájfenntartás, természeti erőforrások és
biodiverzitás megőrzése, népességmegtartás
és foglalkoztatás) teljesítő, jó minőségű,
egészséges
élelmiszereket
előállító
mezőgazdaságra és azzal szoros kapcsolatban
lévő
élelmiszer-feldolgozásra
épülő,
közösségeiben megújult, a helyben lakóknak
perspektívát nyújtó, minőségi életfeltételeket
biztosító területek.
1.2-2. ábra Vidéki térségek (Forrás: OFTK)

−
−
−
−

Átfogó vidékpolitikai célkitűzések:
Város-vidék kapcsolatok megújítása a kölcsönös együttműködésre, előnyökre alapozva.
Vidéki települések, falvak, tanyák fejlesztése, gazdasági létalapjuk megerősítése.
Vidéki gazdaság, kiemelten az agrár- és élelmiszergazdaság helyi gazdaságfejlesztésbe illeszkedő
fejlesztése, erősítése, foglalkoztatási szerepének növelése, a helyi gazdaságfejlesztése.
A vidéki munkaerő, különösen a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők megtartásának és
megtelepedésének támogatása.
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Celldömölk a vidéki térség része, ezen belül is speciális vidékfejlesztési feladatot jelentő, aprófalvas térség. Az
ország településhálózatának mintegy harmada 500 főnél kisebb lélekszámú aprófalu. Társadalmuk kiemelten
sérülékeny, többségüket rendkívül kedvezőtlen demográfiai és társadalmi folyamatok jellemzik, amely a gazdasági
teljesítményükre is negatív hatással van. A demográfiai és a társadalmi problémák halmozottan jelentkeznek azon
aprófalvak esetében, amelyek térszerkezeti, településhálózati szempontból és gazdaságilag is perifériális
térségben, a gazdasági centrumoktól távol találhatók. Számos aprófalu küzd közlekedési, elérhetőségi
nehézségekkel, s ez a munkába és az iskolába járást is ellehetetleníti. A társadalmi és infrastrukturális problémák
következtében e térség települései különösen ki vannak téve a klímaváltozás negatív hatásainak.
Fejlesztéspolitikai feladatok:
− A napi munkába járás, ingázás igényeihez maximálisan illeszkedő akadálymentes és fenntartható
közösségi közlekedés fejlesztése, a hiányzó térségi kapcsolatok kiépítése különösen a zsáktelepülések,
határ menti települések esetében.
− Az aprófalvak gazdasági létalapját biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése.
Helyi, autonóm ellátási, energetikai rendszerek kialakítása.
− A szociális és önellátó gazdaság kialakulásának, tartós és fenntartható működésének ösztönzése.
− A helyi népesség szociális, egészségügyi, adminisztrációs igényeinek minél kevesebb utazással történő
kielégítése, rendszeres mobil szolgáltató rendszerek kiépítésének támogatása.
− A klímaváltozás elleni védekezés elősegítése az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével és az agrárium
átalakításával (pl. szárazságtűrő, a helyi ökoszisztémába illeszkedő növények elterjesztése).
− A helyben élő tehetséges fiatalok mentorálása. Hosszú távú programmal szükséges őket segíteni
taníttatásuk és elhelyezkedésük során. Helyben maradást és letelepedést segítő programokkal az
értelmiség helyben tartásának segítése.
− Helyi közösségek kialakulásának, fejlesztési programjaik közös kidolgozásának segítése, a kultúrához való
egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, kulturális örökség megőrzése.
− Az aprófalvak falusi turizmushoz, öko- és aktív turizmushoz kapcsolódó infrastruktúrájának és a
kapcsolódó szolgáltatások kínálatának térségileg összehangolt fejlesztése.
− Az aprófalvas térségekben található nagy számú üresen álló ingatlan felmérése, koncepció kidolgozása a
hasznosításukra.


Vas Megye az OFTK-ban

A megye határ menti fekvése kiváló alapot biztosít az osztrák és a szlovén határ menti együttműködéshez. A
megyeszékhely, agglomerálódó térségével együtt a településhálózat domináns centruma; mellette, aprófalvas
térségek és belső perifériák jellemzik térszerkezetét. A vasúthálózat sűrű, ugyanakkor az észak-déli irányú
közlekedési tengely kiépítettsége, a Budapest–Győr–Bécs–Pozsony súlypontok elérhetősége még nem éri el az
elvárható színvonalat. Hasonlóképp nem kielégítő egyes megyén belüli térségek megközelíthetősége. Az átlagos
iskolázottság, a diplomások aránya és az idegen nyelvek ismerete alapján a népesség jól képzett. A K+F, illetve a
gazdasági igényekre reagáló felsőfokú képzés terén a megye erős lemaradással küzd. Gazdaságában a szakképzett
munkaerőt igénylő ágazatok jelentősek, húzóágazat a gépipar, kiemelten a járműgyártás. Az egy főre jutó GDP
2010-ben az országos átlag 85,7%-a volt. Kiváló turisztikai adottságok, nemzetközi jelentőségű gyógyfürdők,
országos jelentőségű kulturális és természeti adottságok jellemzik.
Fejlesztési irányok:
−
−
−

Észak-déli, kelet-nyugati irányú nemzetközi közúti és vasúti közlekedési tengelyek fejlesztése és azokhoz
kapcsolódóan a megyén belül a települések elérhetőségének javítása, valamint a fejlesztések
eredményeként Szombathely-Körmend térségében a logisztikai tevékenység bővítése.
Szektorokon és határokon átívelő gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási és képzési együttműködések
támogatása, ezen belül kiemelten a Pannon Járműipari és Mechatronikai Centrum fejlesztése:
Szentgotthárd, Szombathely, Zalaegerszeg).
Komplex humánerőforrás fejlesztési program a helyi alap-, közép- és felsőfokú képzések összehangolt
fejlesztésével, a meglévő kapacitások – szombathelyi egyetemi központ, az egészségügyi főiskolai képzés
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−
−
−
−
−

−

és az ELTE Gothard Obszervatórium – erősítésével, a K+F teljesítmény növelése, kiemelten az alkalmazott
kutatásban.
Megújuló energiák fenntartható hasznosítása (termál-, bio-, szél- és napenergia).
Kiemelt térségi brand-ek kialakítása a turisztikai szektorban: Őrség, Kőszeg - Írottkő, Savaria, Pannon
fürdővilág.
A gyógyfürdőkre (Bükfürdő, Sárvár), a történelmi hagyományokra (Savaria Karnevál, Szent Mártonkultusz) és az épített (Kőszeg) és természeti (Őrség, Írott-kő) örökségre egyaránt építő turizmusfejlesztés.
Az agrárium fejlesztése a helyi termelői piacok megteremtése mellett a magasabb hozzáadott értéket
jelentő helyi élelmiszer-feldolgozás erősítésével.
A kistelepülések, belső perifériás térségek (pl. Vasi Hegyhát, Kemenesalja, Őrség felzárkóztatása)
népességmegtartó-képességének javítása infrastrukturális fejlesztések és térségi alapon szervezett
közszolgáltatások révén, valamint a belső erőforrásokra alapozott helyi gazdaságfejlesztése
eredményeként (pl. helyi termékek értéknövelő fejlesztése és közösségi alapú foglalkoztatás).
Az osztrák, szlovén határ menti kapcsolatok bővítése, különös tekintettel a közös munkaerő-piac
kihívásaira, illetve a természeti értékek közös fenntartható hasznosítására, valamint aktív részvétel a
transznacionális együttműködésekben.

1.2.2 Kapcsolódás a Vas Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz és Programhoz
Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014 júniusában készült el, jóváhagyta a Vas Megyei Közgyűlés a
45/2014. (VII. 18) sz. határozatával.
A Koncepció a megye jövőképének meghatározása után bemutatja a megye célrendszerét (átfogó és stratégiai
célok), vizsgálja a célrendszer koherenciáját, koncepcionális szinten lefekteti a területfelhasználás alapelveit,
meghatározza a fejlesztések eszköz- és intézményrendszerét.
A megye fejlesztésének ÁTFOGÓ céljai:
 foglalkoztatás szinten tartása és bővítése
 a gazdaság teljesítőképességének javítása
 munkaerő képzettségi szintjének javulása
 természeti és kulturális erőforrásának fenntartható biztosítása
 belső periférián lévő kistelepülések teljes társadalmi-gazdasági leszakadásának megakadályozása, a
népességmegtartás feltételeinek javítása
A megye fejlesztésének STRATÉGIAI célja (a stratégiai célok időhorizontja középtávra, azaz a 2020-ig terjedő
időtávra vonatkoznak)


A térség versenyképességének javítása
- Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ keretében tervezett járműipar-mechatronika-gépipar
területén szervezett együttműködés
- a nemzetközi beszállítói kapcsolatok erősítése, export-értékesítés ösztönzése, különösen a kis- és
középvállalati szektorban
- befektetés-ösztönzés
- a vállalkozások letelepedéséhez szükséges infrastrukturális feltételek szerinti fejlesztése
- tulajdonosi felelősséggel rendelkező, stabilan működő, összehangolt vállalkozás-fejlesztési
intézményrendszer működtetése
- a gazdaság igényeivel összhangban lévő felsőfokú- és szakképzési rendszer működtetése
- a felsőoktatásban a Nyugat-dunántúli régió vonatkozásában térségszintű kompetenciaközpontok
kialakítása
- a munkavállalók egészségi állapotának fejlesztése
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 Természeti erőforrások fenntartható hasznosítása
- a mezőgazdaságban a foglalkoztatás intenzív tevékenységek, így a zöldség és gyümölcstermesztés és
feldolgozás bővítése
- megújuló energiák fenntartható hasznosítása
- környezeti állapot javítása (hulladék-újrahasznosítás rendszerének megszervezése, talajszennyezés
mérséklése, természeti katasztrófák megelőzése érdekében a szükséges ár- és belvízvédelmi, csapadékvízelvezetési infrastrukturális fejlesztések megvalósítása)
- a vízi-közműrendszerek indokolt rekonstrukciója
- vonzó települési környezet kialakítása a városokban


Vidéki térségek fejlesztése
kistelepüléseken a humán szolgáltató rendszerek térségi alapon szervezett működtetése
a foglalkoztatás bővítése és a gazdasági önellátó funkciók körének szélesítése érdekében a helyi termékek,
élelmiszerek előállításának és feldolgozásának ösztönzése
szociális gazdaság jól működő szervezeteinek kialakítása a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításával
(mezőgazdasági foglalkoztatás, biomassza termelése és energetikai hasznosítása, hulladék-feldolgozás és
újrahasznosítás, táji- és építészeti értékek fenntartása, kulturális hagyományok megőrzése)
lakófunkciók minimális infrastrukturális feltételeinek megteremtése (közúti normális megközelíthetőség,
szélessávú telekommunikációs hálózatokhoz való elérhetőség, megfelelő ivóvíz nyújtása, szennyvízkezelés
megoldása)



Megyén belüli és kívüli kapcsolatok erősítése
nagytérségi közlekedési kapcsolatok megvalósítása
a térségközpontok megközelíthetőségének javítása
kerékpáros közlekedés rendszer fejlesztése nemcsak a városi közlekedésen belül, hanem településközi
közlekedésben is, ami igényli a kerékpárutak építését
osztrák, szlovén határ menti kapcsolatok bővítése

-

-

HORIZONTÁLIS jellegű fejlesztési célok
- fenntartható környezet- és tájhasználat
- barnamezős területek hasznosítása
- hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonása a fejlesztésekbe, illetve a fejlesztések hatásainak
szétterítése
- korszerű információs és kommunikációs technológiák alkalmazása
FEJLESZTÉSI CÉLRENDSZER KÜLÖNFÉLE SAJÁTOSSÁGOKKAL RENDELKEZŐ TERÜLETI RÉSZEGYSÉGEKRE
 Szombathelyi agglomeráció térsége:
- Nyugat- Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ fejlesztéseinek megvalósításával és a
kapcsolódó közlekedés fejlesztésének révén a munkaerővonzás-körzet kiterjesztése
- biztosítani kell a megfelelő színvonalú kulturális és rekreációs kínálatot


Sárvár- Celldömölk- Jánosháza térsége:
- kiemelten fontos a településeken a turisztikai piaci pozíciók erősítése, a szolgáltatás kínálat bővítése
- a termelő szektor helyi erőforrásokon alapuló fejlesztése
- az állattenyésztés versenyképes fenntartása
- jó lehetőségek nyílnak logisztikai, vagy feldolgozóipari termelési központok létesítésére a közlekedéshálózatfejlesztés eredményeként



Körmend- Vasvár- Szentgotthárd térsége:
- a közlekedési hálózati fejlesztések eredményeként javuló logisztikai pozíciók kihasználása
- a helyi gazdaság megerősítése, különös tekintettel a mezőgazdaságra és helyi termékek kisipari
feldolgozása
- fontos a helyi értékeken és termékeken alapuló turizmus feltételrendszerének javítása
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-

Belső periférián lévő kistelepülések:
törekedni kell arra, hogy ezeken a kistelepüléseken a jövőben is maradjon lakófunkció
meg kell őrizni az épített örökségi értékeket és épületállományt

A TERÜLET FELHASZNÁLÁS ALAPELVEIT LEFEKTETŐ KONCEPCIÓ
- a barnamezős fejlesztéseket a zöldmezős beruházásokkal szemben előnyben részesítő
területhasználat;
- a közkincset képező természeti és kulturális értékek megőrzése mellett ezen értékek és a
közszolgáltatások értékmegőrző elérhetősége, hozzáférhetősége, akadálymenetesítése
- a fejlesztések helykiválasztása, a területi közigazgatás és a közszolgáltatások szervezése szolgálja a
fenntarthatóságot, az értékmegőrzést és a biztonságot
- az utazásra fordított idő csökkentése, az utazás biztonságos és fenntartható módjának, valamint
akadálymentesítésének biztosítás
a helyi környezettudatosság, a táji értékek iránti felelősség, a helyi adottságokhoz igazodó térségi
gazdaság és társadalom kialakításának szolgálata
a közlekedés és az áruszállítás környezeti, műszaki, közbiztonsági károkozásának és kockázatának
csökkentése
- a fejlesztéseknek a meglévő területekhez kapcsolása, a települések közti területek lehetőség szerinti
természet közeli állapotban tartása, illetve fenntartható mezőgazdasági hatása
A FEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE:
- vállalkozás-fejlesztés
- emberi erőforrás fejlesztés
- egészséges környezet fejlesztése
- közlekedés-fejlesztése
- nemzetközi együttműködések: megyén belüli és kívüli kapcsolatok erősítése
- szociális, egészségügyi alapszolgáltatás fejlesztése
- foglalkoztatás bővítése a kistelepüléseken
- turisztikai térségek komplex fejlesztése
- folyóvizek menti területek összehangolt fejlesztése

1.2.3 Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való kapcsolódás
 Celldömölki kistérség Területfejlesztési Koncepciója 2012-2017
A koncepciót 2011-ben Finta Krisztián kistérségi menedzser aktualizálta. A koncepció főbb megállapításai:
Településhálózat, térszerkezet, térkapcsolatok:
- a kistérségben 28 település található
- jobban ki lehetne használni a kistérségi társulási adta lehetőségeket
- fel kell ismerni, hogy előrelépés, különösen EU tagjaként, csak a partnerségen keresztül lehetséges
Demográfia:
- népességszám csökkenés
iskolázottsági mutató a Vas megyei átlag alattiak
- a népesség gazdasági aktivitása a megyében magasabb, mint országosan
A gazdaság területi folyamatai:
- gazdaságilag legerősebb pólusai Celldömölk és Jánosháza
- növénytermesztés: takarmánynövények, búza és apró magok
- szarvasmarha-tartás kiemelkedő jelentőségű a területen
- mező- és erdőgazdálkodási termékek feldolgozására a celldömölki malom és a három vágóhíd áll
rendelkezésre
- idegenforgalom: termál, kiránduló és a falusi turizmus
- a szolgáltatások szférája kifejezetten gyenge a kistérségben
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SWOT analízis
ERŐSSÉGEK















kistérség Vas megyében fekszik, az osztrák határtól 4060 km-es távolságban.
nagy forgalmú 8-as es 84-es út érintik a kistérséget
Egy vasúti fővonal átszeli, egy pedig érinti a kistérséget,
Celldömölk vasúti csomópont
kistérség természeti adottságai kedvezőek
kistérség környezeti állapota igen jó, turisztikai vonzerőt
jelent
vízbázisok elegendőek, a belvíz es az árvízvédelem
alapvetően megoldott
az élelmiszeriparnak korlátlanul rendelkezésére áll az
alapanyag
ipari park Celldömölkön
a hagyományos tevékenységek és a népi mesterségek
élő hagyományai és aktív művelői ma is megtalálhatóak
jók az adottságok a bogyós gyümölcsök termesztésére
borturizmus kialakítására kedvezőek a feltételek
az idegenforgalmi adottságok jók
ideális lovaglási feltételek
termálvizekben gazdag kistérség

GYENGESÉGEK











LEHETŐSÉGEK








növelni szükséges a falvak népességmegtartó
képességét
egyensúlyra kell törekedni a munkaerő piacon
javítani kell a közlekedési infrastruktúrát
együttműködés a szomszédos kistérségekkel
az iparban nagy súllyal jelen lévő külföldi tőke
bekapcsolódhat a fejlesztésbe
új befektetők számára vonzó feltételek kialakítása
külső vállalkozói tőke érdeklődésének fokozódása

lakónépesség csökkenése
fiatalok korában erős elvándorlás
a népesség aktivitása alacsony
kevés a főközlekedési út
alacsony a városiasodás foka
alacsony a szolgáltatási szektor súlya a gazdaságban
általános tőkehiány
alacsony szintű a munkaerő-kereslet
alacsonya diplomások aránya
viszonylag magas a bérmunka jellegű ipar

VESZÉLYEK









ha továbbra is csökken a lakosság elöregedése, akkor
nagy lesz a teher a TB és a nyugdíjfolyósítási
rendszeren
részben megoldatlan szennyvíz elhelyezés és tisztítás,
valamint a hulladék elhelyezési problémái, rövidtávon
szennyezik a talajt, a talajvizet, károsítják a bioszférát
a kevésbé tudásigényes tevékenységek nagy súlya a
magasabb képzettségűek elvándorlásához vezet
a tőkehiány miatt a marketing tevékenységek
lehetőségei korlátozottak
a külső és belső tőke hiányában a gazdag kulturális
örökség veszélybe kerül
az Önkormányzatok nehéz pénzügyi helyzete, a
fejlesztési pályázatokhoz szükséges önerő hiánya
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1.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
1.3.1 Országos Területrendezési Terv (OTrT)
Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei
területfelhasználásának feltételeit, a műszaki- infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét. Az OTrT a
területfelhasználási kategóriákat két csoportra osztja: legalább 1000 ha területű térségek (erdőgazdálkodási,
mezőgazdasági, vegyes területfelhasználású, illetve települési térség) és területi korlát nélkül ábrázolt térségek
(vízgazdálkodási térség, építmények által igénybe vett térség).
A települési térségbe a település belterülete, valamint a belterületen kívüli beépített és beépítésre szánt területek
tartoznak.
Erdőgazdálkodási térségbe olyan meglévő erdőterületek és erdőtelepítésre alkalmas területek tartoznak,
amelyeknek erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés
környezetvédelmi szempontból is szükséges vagy indokolt.
Mezőgazdasági térségben elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók.
Vegyes területfelhasználású az a térség, ahol a mezőgazdaságnak és erdőgazdaságnak egyaránt meghatározó
szerepe van, és a mezőgazdasági területek és erdőterületek mozaikossága jellemző.
Vízgazdálkodási térségbe Magyarország felszíni vízrajzi hálózata (vízfolyások és tavak) és parti sávja tartoznak.
Celldömölk közigazgatási területén belül települési térség (500-750 ha közötti nagyságú), mezőgazdasági és
vegyes területfelhasználási térség található. Mezőgazdasági térség a település közigazgatási határa mentén
jellemző, illetve a település belterületének déli határában. A fennmaradó területek vegyes területfelhasználásúak.
Vízgazdálkodási területként a Cinca és a Kodó patak, a Merseváti-övárok,valamint a Marcal folyó van feltüntetve.
A várostól északra húzódik a 86. sz. főút, keletre a 83. sz, nyugatra a 84. sz. főút, délre pedig a 8. sz. gyorsforgalmi
útvonal. Celldömölk vasúti kapcsolatai jók, itt halad át a Győr – Celldömölk, Székesfehérvár – Szombathely
országos törzshálózati vasúti pálya, mely a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként funkcionál. Az
országos kerékpárút-törzshálózat keleti-nyugati irányban a település északi részén halad át.

1.3-1. ábra Az OTrT szerkezeti terve
(2. sz. melléklet – kivágat)
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1.3.2 Vas Megye Területrendezési Terve
Vas Megye Területrendezési Tervét 2010 novemberében készítette a Pestterv Kft., melyet a 19/2010. (XI.29) sz.
rendelettel hagytak jóvá.

1.3-2. ábra Vas Megye TRT – Térségi Szerkezeti terv – kivágat

A megyei terv az országos tervben jelölt települési térséget városias települési térségbe sorolja, pontosan
lehatárolva a települési térség kiterjedését. A fennmaradó terület mezőgazdasági térség, illetve erdőgazdálkodási
térséget határol le a Ság hegy körül. illetve a központi belterület és Izsákfa közötti sávban. Az országos tervben
jelölt nyomvonalas létesítményeket a megyei terv tovább pontosítja a településtől északra, kelet-nyugati irányban
kijelölt főút fejlesztés tervével, illetve erről az útról leágazva Jánosháza felé, a 8. sz. főútba csatlakozva észak-déli
irányú elkerülő út fejlesztés terve szerepel. Az északi elkerülő út nyomvonalán az országos kerékpárúttörzshálózat nyomvonala halad, az észak-déli tervezett elkerülő mellett pedig a térségi kerékpárút hálózat
nyomvonala jelenik meg tervezett kerékpárút hálózati elemként. Vízgazdálkodási térségként a Cinca és a Kodó
patak, a Merseváti-övárok és a Marcal folyó kerültek kijelölésre.
A megyei terv térségi övezetei és azok érintettsége Celldömölk tekintetében:
TÉRSÉGI ÖVEZET
II/1. sz. m.: Magterület övezete
II/1. sz. m.: Ökológiai folyosó övezete
II/1. sz. m.: Pufferterület övezete
II/2. sz. m.: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete
II/3. sz. m.: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete
II/3. sz. m.: Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
II/4. sz. m.: Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
II/4. sz. m.: Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
II/5. sz. m.: Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete
II/6. sz. m.: Történeti települési terület övezete
II/7. sz. m.: Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
II/8. sz. m.: Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete
II/9. sz. m.: Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
II/10. sz. m.: Együtt tervezhető térségek övezete
II/11. sz. m.: Rendszeresen belvízjárta terület
II/11. sz. m.: Nagyvízi meder övezete
II/12. sz. m.: Földtani veszélyforrás területének övezete
II/13. sz. m.: Vízeróziónak kitett terület övezete

ÉRINTETTSÉG
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A megyei övezetek által érintett területek és az azokra vonatkozó irányelvek, ajánlások

■ Magterület övezete
■ Ökológiai folyosó övezete

Magterület övezete, ökológiai folyosó
övezete, puffer terület övezete

Vas Megye Területrendezési Tervének (VMTrT)
megyei övezetei
II/1.

adottságú
■ Kiváló termőhelyi
szántóterület

Kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület övezete

II/2.

adottságú
■ Kiváló termőhelyi
erdőterület

Kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület övezete, erdőtelepítésre
alkalmas terület övezete

II/3.

Az övezetre vonatkozó előírások rövid ismertetése
Magterület övezete a Sághegyi Tájvédelmi körzet, a belterülettől
keletre eső, a vasút két oldalán húzódó szántó- és erdőterületk, illetve
a településhatár és a Kodó-patak közti terület vasúttól keletre fekvő
területe. Ökológiai folyosó része a Kodó-patak menti terület a vasúttól
nyugatra húzódó szakasza a tervezett elkerülő útig, illetve a
településhatár délnyugati csücske.
Az ökológiai hálózat övezeteiben tájidegen műtárgyak, tájképileg
zavaró létesítmények nem helyezhetők el, és a táj jellegét
kedvezőtlenül megváltoztató domborzati beavatkozás, valamint a
természetvédelem céljaival ellentétes fásítás nem végezhető.
Magasépítmények elhelyezése kerülendő, illetve csak látványterv
alapján a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával engedélyezhető.
Az ökológiai hálózat mezőgazdasági művelés alatt álló területein csak
környezetkímélő extenzív gazdálkodás folytatható. Az övezetek
területén műveléság-változtatás - művelés alól kivonás és a művelés
alól kivett terület újrahasznosítása - csak a természetvédelmi hatóság
engedélyével lehetséges.
Az övezet által érintett területek: a település keleti szántóterületei, a
cinca-patak déli határoló területei, a Kodó-patak menti sáv és az északi
elepüléshatár és a belterület közötti terület.
Az OTrT előírásai szerint kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség
hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési
hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az övezetbe eső kiváló termőhelyi
adottságú földterületeken elsődlegesen a mezőgazdasági művelés
feltételeit kell biztosítani, a beépítésre szánt területi kijelölés
kerülendő. A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezetében
figyelmet kell fordítani az agrártérszerkezetet előnyösen formáló,
mozaikos, kis területigényű talaj- és mezővédő fásítások (fasorok,
erdősávok) megőrzésére és telepítésére.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete az Alsóság és Izsákfa
közötti terület, a településhatár délnyugati határában lévő Ennyi-erdő
és a Boba felé vezető úttól északra elterülő erdőfolt.
Az OTrT övezetre vonatkozó szabályozás szerint egyrészt a külszíni
bányatelek
megállapítása,
illetve
bányászati
tevékenység
engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehetséges, másrészt beépítésre szánt terület csak
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, területrendezési hatósági
engedély alapján jelölhető ki.

CELLDÖMÖLK INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

I I. kötet: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

26

■
Térségi
jelentőségű
tájképvédelmi terület övezete

Országos jelentőségű tájképvédelmi
terület övezete, térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület övezete

II/4.

Területfelhasználásra,
építmények
és
közművezetékek,
közműépítmények tájba illesztésére és a bányászati tevékenységre
vonatkozó
előírások
szólnak
az
övezetre.
Továbbá
a
településtörténeti, településszerkezeti és település értéket képviselő
településrészekre, objektumokra ír elő a szabályozási tervben
érvényesítendő feladatokat. A tájképvédelmi övezetbe tartozó
települések rendezési terveihez a tájrendezési terv keretében
tájképvédelmi fejezet készítése szükséges.

Celldömölk teljes közigazgatási területe történeti települési terület.

■ Történeti települési terület

II/6.

Történeti települési terület
övezete

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe a Ság hegy és
annak környezete, a Kodó-patak és a Marcal folyó menti területek
tartoznak.

Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell
jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a védendő
területegységeket - különösen a történeti településközpontot, a
történeti kertet, a jelentős régészeti lelőhelyet, az országos és helyi
védelem alatt álló területeket, valamint ezek környezetét,
védőövezetét - foglalja magában. A szabályozási tervre vonatkozóan
határoz meg további előírásokat.
A megye az övezetet érintő – az OTrT által meghatározott országos
övezetre vonatkozó előírások mellett további előírásokat fogalmaz
meg.
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Az övezetbe a Cina-patak környezet tartozik.

■ Kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség-védelmi terület

A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület
övezet pontos kiterjedését a településrendezési tervekben kell
rögzíteni a környezetvédelmi és vízügyi szakhatóság bevonásával a
219/2004. (VII. 21.) számú Korm. rendeletben rögzítettek
figyelembevételével. Az eltérő környezeti érzékenységű lehatárolt - területekre meghatározott területhasználati
szabályokat a településrendezési tervek övezeti szabályai
meghatározásánál érvényesíteni kell. A felszín alatti vízbázisok
védőterületén
a
területhasználatra
és
a
különböző
tevékenységekre
vonatkozó
szabályokat
az
érvényes
kormányrendelet és ágazati rendeletek alapján kell megállapítani.
A vízbázisokat veszélyeztető szakszerűtlenül kialakított üzemelő és
felhagyott hulladéklerakók felszámolásáról gondoskodni kell.

Az ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezetének kijelölése
során figyelembe kell venni, hogy külszíni művelésű bányatelek
csak a magterület és az ökológiai folyosók területén kívül jelölhető
ki.

II/13.

A település teljes közigazgatási területe ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezetébe tartozik.

■ Vízeróziónak kitett terület övezete

A település teljes közigazgatási területe ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezetébe tartozik.

Vízeróziónak kitett terület övezete

II/9.
Asványi nyersanyag-gazdálkodási
terület
övezete
■ Asványi nyersanyag-gazdálkodási
terület övezete

Kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség-védelmi terület

II/7.

Vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések
veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a
települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési
szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell
meghatározni, amely a vízerózió mértékét csökkenti.
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A megyei terv határozattal elfogadott mellékletei



(Vas Megye Közgyűlésének 193/2010.(XI.26.) sz. határozata Vas Megye területrendezési tervének megyei
szabályozási ajánlásairól)
HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TÉRSÉGI ÖVEZET
A. sz. m.: Erdőtelepítésre és mezőgazdasági művelésre másodlagosan alkalmas területek övezete
B. sz. m.: Együtt tervezhető térségek övezete, Megyei TRT által kijelölt térségek
C. sz. m.: Szélerőmű elhelyezésére vizsgálat alá vonható terület övezete
D. sz. m.: Új beépítésre szánt terület kijelölést korlátozó –összesítő- övezet
E. sz. m.: Történeti települési terület övezetét pontosító lehatárolás
F. sz. m.: Földtani veszélyforrás terület övezetét pontosító lehatárolás – csúszásveszélyes terület
G. sz. m.. Vízeróziónak kitett terület övezetét pontosító lehatárolás

alkalmas
területek övezete
■ Mezőgazdasági művelésre másodlagosan
alkalmas területek övezete

■ Erdőtelepítésre másodlagosan

Erdőtelepítésre
másodlagosan
alkalmas
területek övezete, mezőgazdasági művelésre
másodlagosan alkalmas területek övezete

Vas Megye Területrendezési Tervének
határozattal elfogadott mellékletei
A

terület
■ Szélerőmű elhelyezését korlátozó
területek

■ 3,5-4 és 4-4,5 m/s – preferálható

Szélerőmű elhelyezésére vizsgálat alá
vonható terület övezete

C

ÉRINTETTSÉG







Az övezetekre vonatkozó előírások rövid
ismertetése
Erdőtelepítésre másodlagosan alkalmas területek a déli településhatár
mentán kerültek kijelölésre. Mezőgazdasági művelésre másodlagosan
alkalmas területek a települési területet körülvevő és a kiváló
termőhelyi adottságú szántóterület övezete között került
meghatározásra.
Erdőtelepítésre másodlagosan alkalmas terület övezete az
„erdőtelepítésre elsődlegesen alkalmas területet” kiegészítő övezeti
kategória.
Az övezet létrehozásának célja, hogy a települések erdősítésre igénybe
vehető területi alapjai tovább növekedjenek. A településrendezési terv
készítése során az erdősítendő területek kijelölésénél figyelembe kell
venni az övezet által érintett területeket. Célszerű az erdősítésre
másodlagosan alkalmas területet is a településszerkezeti terven
erdőterületbe sorolni, amennyiben ez a besorolás nem ellentétes más
a
településfejlesztési
koncepcióban
már
elfogadott
településfejlesztési és rendezési cél teljesítésével.
Szélerőmű elhelyezésére preferálható területek a mezőgazdasági és
erdőterületek, valamint a települési területek közötti foltokban
találhatók.
A szélerőművek elhelyezésére a település (több település közös, vagy
kistérség) rendezési tervében lehet területet kijelölni.
Celldömölk területe a szélerőmű elhelyezésére vizsgálat alá vonható
terület övezetébe tartozik, az évi átlagos szélsebesség (m/s) területi
eloszlása 50 m magasságban kritérium szerint a 3,5-4 és 4,-4,5 m/s
övezetébe, vagyis a preferálható terület övezetébe tartozik.
A településrendezési tervezés során a települési tervek mélységének
megfelelő pontosítás szükséges.
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■ Új beépítésre szánt terület
kijelölését
korlátozó - összesítő - övezet
■ Történeti települési terület
övezetét pontosító lehatárolás

A megyei közgyűlési határozat tartalmazza az új beépítésre szánt
terület kijelölését korlátozó - összesítő - övezet tervlapját. A tervlap
együttesen - összevontan – ábrázolja azokat a megyei rendelettel
jóváhagyott övezeteket, amelyek által érintett területen az OTrT
előírások alapján új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. A
tervlap a rendelettel jóváhagyott övezetekhez képest területi
többletet nem foglal magába, a könnyebb tájékozódást szolgálja.

Történeti települési terület övezete Celldömölk településközpontja.
Az OTrT 3/6-os és a megyei területrendezési terv II/6-os tervlapját az
országos rendezési terv előírásainak megfelelően megyei szinten
pontosítja.

F

Az övezetbe a Ság hegy területe tartozik.

■ Vízeróziónak kitett terület

G
Vízeróziónak kitett terület övezetét
pontosító lehatárolás

Az új beépaítésre szánt terület kijelölését korlátozó övezet a Ság
hegy területe, a szántó- és erdőterületek, a ökológiai hálózathoz
tartozó területek.

E

■ Csúszásveszélyes terület

Földtani veszélyforrás terület övezetét
pontosító lehatárolás - csúszásveszélyes
terület

Történeti települési terület övezetét
pontosító lehatárolás

Új beépítésre szánt terület kijelölését
korlátozó - összesítő - övezet

D

A lehatárolt területeken a területfelhasználás és a területhasználat
szabályainak meghatározásánál a csúszásveszély elhárítására fokozott
figyelmet kell fordítani. Az alkalmazott tervi megoldásokat - e települések
településrendezési terveiben mérnökgeológiai és geotechnikai alátámasztó
munkarészben kell összefoglalni.
Az övezet területén fontos feladat a felszín növényborítottságának
megőrzése és növelése, valamint a csúszás veszélyeztetettsége
fokozódásával járó beavatkozások korlátozása.

Vízeróziónak kitett terület övezetébe a patakok és folyók menti
területek tartoznak.
Az előírások vonatkoznak a településrendezési terv kidolgozása
során készítendő vízrendezési munkarészre, a víggazdálkodási tervek
készítésére, a területhasználatra, az utak nyomvonalvezetésére.
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A megyei terv és a települési szintű (településszerkezeti terv) kapcsolata

A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek
kijelölése során az erdőgazdasági térséget legalább 85%-ban erdőterület, a mezőgazdasági térséget legalább 85%ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni (a mezőgazdasági térségben nagyvárosias
lakóterület és vegyes terület nem jelölhető ki). Vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
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1.4 A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK –
CELLDÖMÖLK FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ – VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI
Celldömölk szomszédos települései: Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Mersevát, Külsővat, Adorjánháza,
Egeralja, Csögle, Nemeskocs, Köcsk, Kemeneskápolna, Mesteri és Tokorcs.
A települések rendezési tervei közül Adorjánháza, Kemenesmihályfa és Tokorcs tervei álltak rendelkezésre.
• Kemenesmihályfa

Kemenesmihályfa község településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét 2006
februárjában fogadták el (készítette: Altus Savaria Tervező Iroda). A településszerkezeti terv tervezett elemei
között szerepel a település déli határában húzódó országos főút, illetve az arról déli irányba leágazó főút terve,
amely a Celldömölki észak-déli elkerülő út helyét biztosítja. A 8452. jelű összekötő út nyugati oldalán gazdasági,
kereskedelmi, szolgáltató, keleti, vasúttal határos oldalán pedig országos gáztartalék-telep területe került
kijelölésre.
• Adorjánháza

• Tokorcs

Adorjánháza településrendezési tervei közül a helyi építési szabályzat állt
rendelkezésre, melyet Adorjánháza Község Önkormányzata képviselő-testületének
14/2008 (X.6.) ÖK. rendeletével fogadott el.

Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/1991./XI.29./
rendeletével fogadta el Tokorcs község rendezési tervét. Rajzi mellékletek nem
állnak rendelkezésre.
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1.5 HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSAI
1.5.1 A hatályos Településfejlesztési Koncepció és Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai
Celldömölk Város Településfejlesztési Koncepciója 2005 júliusában került jóváhagyásra a 160/2005.(VII.6.)
Önkormányzati határozattal. A koncepció készítése óta eltelt tíz évben a társadalmi, gazdasági környezet
megváltozott, de a koncepcióban kitűzött célok megvalósítása a városnak továbbra is célja.
A város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2008-ban készült. Főbb megállapításai az alábbiakban olvashatók.
Sajátosságok:
•
•

Vas megye egyik legnagyobb vasúti csomópontja
apátsági székhely

A város SWOT analízise
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ERŐSSÉGEK
Természetföldrajzi szempontból gazdag terület
Idegenforgalmi látványosságok
Kulturális kínálat, történelmi város, évszázados
hagyományok
Részese a termál turizmusnak
Kistérségi központi szerep
Nemzeti és nemzetközi ismertség
Széles érdeklődési körü civil szektor
8. Kereskedelmi, egészségügyi hálózata révén a
település kiterjedt vonzáskörzettel áll kapcsolatban
LEHETŐSÉGEK
A 84. sz főút közelsége
Pannóniaring (Ostffyasszonyfa) közelsége
Közlekedési koncepció segítségével megvalósuló
rendszerezett közlekedési rendszer
Belváros rekonstrukciója
Élményfürdő és kapcsolódó létesítményfejlesztés
(Vulkán fürdő)
Kerékpárút fejlesztése
Együttműködés a Nemzeti Park Igazgatósággal, az
ökoturizmus lehetőségeinek kiaknázása terén
Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása, a
térség adottságainak bevonásával
A testvérvárosi kapcsolatok intenzívebb kihasználása a
gazdasági és idegenforgalmi kapcsolatok erősítésére

Akcióterületek:
1. Városközpont
2. Kiscelli lakónegyed
3. Kiscelli gazdasági terület

GYENGESÉGEK
1. Makro-regionális kapcsolatok tekintetében viszonylag
periférikus fekvés
2. Elöregedő és csökkenő népesség
3. Közúti, vasúti megközelíthetőség nem optimális
4. A helyi és helyközi közúthálózat fejlesztésre szorul
5. Szűk keresztmetszetű úthálózat
6. Kulturális központok kedvezőtlen anyagi, technikai
működési feltételei
7. Viszonylag egyoldalú gazdaságszerkezet
VESZÉLYEK
1. A térség háttérbe sorolódik az országos idegenforgalmi
prioritások sorában
2. Jelenleg túlterhelt belváros
3. Nem hatékony turisztikai marketing tevékenység
4. A turisztikai vonzerők nem válnak turisztikai termékké

4. Turisztikai fejlesztési övezet
5. Alsóság lakónegyed
6. Izsákfa lakóterület

Jövőkép kijelölése, fejlesztési irányok:
− a problémák és gátló tényezőkön felül rögzítésre kerüljenek a legfontosabb koncepcionális célok;
− a koncepció alapján meghatározóak legyenek a fejlesztési programok, projektek;
− a város hosszú távú stratégiai célja stabil, kiszámítható gazdasági növekedés megvalósítása a
fenntarthatóság biztosítása és a foglalkoztatottság színvonalának javítása mellett, vonzó, élhető városi
környezet kialakítása
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Legfontosabb fejlesztési irányok:
1. vonzó befektetési és működési környezet megteremtése
2. turisztikai potenciál kihasználásának ösztönzése
3. közterek fejlesztése, vonzó lakókörnyezet
4. közmű és úthálózat, valamint kommunikációs infrastruktúrafejlesztés
5. energiahatékonyság növelésem környezetvédelmi beruházások
6. energiahatékonyság növelése, környezetvédelmi beruházások
7. proaktív innovációs és oktatási politika
8. magas szintű, modern, aktív egészségügyi ellátás biztosítása, szociális felelősségvállalás erősítése
9. térségi központi funkció erősítése
Fejlesztési területek:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

A városközpont komplex rehabilitációja. (köz- és zöldterület fejlesztés, gazdasági funkciók erősítése)
Új közösségi és rendezvényterek kialakítása, a közösségi terek funkcionális bővítése
A belváros igazgatási és kereskedelmi központ jellegének megerősítése.
Az akcióterület vállalkozásainak dinamizálása.
A helyi identitás erősítése, hagyományok elmélyítése.
Közterületek, utak, járdák, terek, parkolók és köztéri bútorok megújítása.
Zöldterületek építése, bővítése, lakossági igénybevételnek való átadása.
Jövedelemtermelő fejlesztési projektek megvalósítása
Városfejlesztési menedzsment divízió létrehozása a városüzemeltetési társaságon belül.
A klasszikus kulturális rendezvénytípusok kínálatának bővítése (artmozi)
Tervszerű, évadot megelőző rendezvényszervezés és marketing, újszerű turisztikai szolgáltatások
kialakítása.
Tömegsport és versenysport fejlesztése, ifjúsági rendezvények bővítése.
Az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségének és színvonalának növelése.
A turizmus fogadási feltételeinek megteremtése
Turisztikai vonzerőleltár készítése, marketingfejlesztés.
A város turisztikai célú megközelítésének és információszolgáltatásának javítása. (Városjelző és információs
táblák elhelyezése, információs pontok felállítása, városi honlapra a szükséges tartalmak feltöltése idegen
nyelven is.)
Különböző városi nagyrendezvények továbbfejlesztése, illetve meghonosítása.
Szabadidő-, sport-, és turisztikai infrastruktúra kiépítése, fejlesztése a városban.

Szegregációs program:
Lakhatási problémák megoldása:
− meglévő rossz állapotú lakásokat és környezetüket rehabilitálni szükséges
− önkormányzati szociális lakásos komfort fokozatának növelése
− szociális bérlakás biztosítása és a különböző helyi támogatások nyújtása (lakásvásárláshoz,
lakásbővítéshez)
− lakbértámogatás, lakásfenntartási támogatás és adósságkezelési támogatás a lakhatás megőrzése
érdekében
− a rászorulóknak kamatmentes szociális kölcsön mellett jelentős vissza nem térítendő támogatás
− további bérlakások fizikai állapotának javítása
Oktatási integrációs program:
− oktatás-nevelési intézmények akadálymentesítettsége a városi bölcsőde kivételével nem megoldott
− az intézmények egyike sem követ szegregáló oktatás-nevelési gyakorlatot
− nem rendelkezik hatályos Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel
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−
−

halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatási szegregációjának csökkentése, oktatási
diszkrimináció visszaszorítása
a hátrányos helyzetű munkanélküli lakosok számára hiányszakmákra épülő képzések megtervezését,
indítását, elérhetőségét vállalja az önkormányzat

Munkaerő-piaci integrációs program:
− képzési, átképzési és munkahely teremtési programok
− közmunka program
− hátrányos helyzetű lakosság képzettségi szintjének emelése
− a várt eredmény az, hogy 80 hátrányos helyzetű közül min. 60 fő sikeresen fejezze be a tanfolyamot
Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés:
− közintézmények akadálymentesítése
A városfejlesztési divízió az alábbi célokat kell, hogy megvalósítsa:
Általános célok:
1.
2.
3.
4.

Gazdasági hatékonyság növelése az akcióterületen
A városrehabilitációs projektek koordinációja
Hosszú távon az önkormányzat költségvetésének tehermentesítése
Lakossági és civil szféra igényeinek feltérképezése, becsatornázása

Konkrét célok:
1. A városrehabilitációs projektek megvalósításának a koordinációja, belső projektmenedzsment feladatok
ellátása
2. A városfejlesztési akció(k) tervszerű és szabályos végrehajtása
3. Az akcióterületen végbemenő önkormányzati vagy „saját” fejlesztések tervezésének és lebonyolításának
felügyelete
4. Az akcióterületen végbemenő, támogatott magán fejlesztések előkészítésének és lebonyolításának
felügyelete
5. A terület vagyonelemeivel kapcsolatban újszerű, aktív, hatékony és gazdaságos vagyongazdálkodás, hasznosítás előkészítése
6. Az akcióterületi terv végrehajtása során a közvagyon megőrzése, fejlesztése és a kapcsolódó szolgáltató és
közfeladatok megfelelő színvonalon történő ellátásának biztosítása
7. A magánszféra és az önkormányzat fejlesztéseinek összehangolása az akcióterven belül és esetleg azon túl
is, a magántőke hatékony bevonás a projektbe
8. Az akcióterületen végbemenő magánfejlesztések szakmai felügyelete
9. A projekt-finanszírozáshoz kiegészítő források megszerzése
10. A menedzsmenthez kapcsolódó önkormányzati költségek csökkentése
11. A fejlesztésekhez kötődő lakossági kapcsolattartás, lakossági fórumok szervezése a város rehabilitáció
sikeres megvalósítása érdekében
Az IVS készítése óta megvalósult főbb célok:
−
−
−
−
−

Szentháromság tér térburkolás
Kemenesalja Művelődési Központ felújítása
új városháza építése
szakiskola felújítása
Vulkánfürdő

−
−
−
−

kemping a fürdő mellett
új szálloda a fürdő területén
Vulkánpark és geológiai tanösvény
gazdasági
területfejlesztések
(előközművesítés)
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1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
A hatályos településrendezési terv alábbi módosításai vannak folyamatban, a Képviselőtestület, továbbá a
rendezési terv készítője által jóváhagyva, a megkötendő szerződések előkészítés alatt:

EURO-SILÓ Kft
9553 Kemeneskápolna
Fő u. 9.

949/1;
949/2;
949/3;
949/4; 949/6

KÖNIG Maschinen Kft
9500 Celldömölk
Széchenyi u. 54.

274/4

TERÜLET
(ha)
0,12
0,06
0,06
0,06
0,06
4,75

CELLI-„Sághegyalja” Zrt
9500 Celldömölk
Sági u. 216.

0306

1,05

CELLI-„Sághegyalja” Zrt
9500 Celldömölk
Sági u. 216.

0355/1

5,91

KEZDEMÉNYEZŐ NEVE

HRSZ

LEÍRÁS

ikres beépítési mód módosítása oldalhatárossá
teljes területének a gazdasági Gksz-sz/1 övezetbe
sorolása, a Bartók Béla utca tervezett folytatásának,
illetve a Radnóti utca páros oldalának a saját
ingatlanát érintő, javasoltan lakótelkekre osztandó
szakasza elhagyásával
a telek jelenlegi Má (általános mezőgazdasági)
övezeti besorolásának, nagyobb, 40-50 %-os
beépítettséget engedő, gazdasági övezetté való
módosítása
szomszédos, Gip övezet 40 %-os beépíthetőségének
kiterjesztése
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1.6 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEK
1.6.1 Hatályban lévő településrendezési eszközök
•
•
•

Településfejlesztési Koncepció - 160/2005.(VII.6.) Önkormányzat határozat
Településszerkezeti terv - 269/2006 (XI.8.) Önkormányzati határozat (Schőmer Műterem Kft.)
Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv - 34/2006 (X.8.) Önkormányzat Rendelet

A HÉSZ és a szabályozási terv belterületi szelvényei (B-3, 7, 11, 12, 18, 20, 22, 30) az elmúlt években módosultak
az 1/2009 (I.30.), a 29/2013 (XII.20.) és a 33/2012 (XI.29.) számú önkormányzati rendeletekkel.
A hatályban lévő településrendezési eszközök - a jelenleg érvényben lévő építési törvény és annak végrehajtását
szabályozó kormányrendeletek alapján - átdolgozása szükséges lenne.
A 2005-ban kidolgozásra került Településfejlesztési Koncepció 2015-ig fogalmazta meg a fejlesztés fő irányait, ez
alapján készült a város Integrált Településfejlesztési Stratégiája. A koncepcióban megfogalmazott tervek jelentős
része megvalósult.
A településrendezési terv (Településszerkezeti terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat) nagyon
gondosan kidolgozott anyag, mely átfogóan rendezi a városfejlesztés fő irányait. A javasolt területhasználatok
átértékelése viszont mindenképp fontos lenne, több olyan megvalósult beruházás van, melynek tovább építési
lehetőségét a mai területhasználati besorolás nem támogatja (pl: Vulkán park gazdasági övezetben van). A túlzott
lakóterületi fejlesztési területeknek nincs realitása.
A 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 33. pontjának átmeneti rendelkezései alapján, a város területrendezési tervét
az év végéig (2015) a mai formájában lehet módosítani, későbbiekben az új (2012. június 30-tól) érvényben lévő
OTÉK tartalmi, és a 314/2012-es kormányrendelet tartalmi és egyeztetési eljárása szerint kell kidolgozni. Ha a
város rendelkezik új Településrendezési tervvel lényegesen egyszerűbben módosíthatja a tervi anyagait a
jövőben, alkalmazhatja a tárgyalásos, egyszerűsített eljárást is, melyek lehetővé teszik, hogy a tervek 2-3 hónap
alatt jóváhagyhatók legyenek.

1.6.2 Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemei
Az érvényben lévő Településrendezési Terv a 10 éve jóváhagyott Településfejlesztési Koncepcióra alapozva készült
el. A fejlesztési koncepció idején gazdasági fellendülés jellemezte az ország, illetve a város életét, így a
településrendezési tervben nagy területi, intézményi fejlesztések elhatározását rögzítették, de a város
térszerkezeti helyzetének javítását - természetesen- csak távlati lehetőségként jelezték.
Térszerkezet, városszerkezet
Celldömölk az országos I. és II. rendű úthálózat elemeihez közvetlenül nem kapcsolódik. A városon azonban északdéli és kelet-nyugati irányban is van átmenő teherforgalom. Ezek alapján egyrészt probléma a város kapcsolati
rendszerének javítása a nagyobb utak felé, másrészt a városi főtengelyek tehermentesítése az átmenő
forgalomtól. A TRT a belvárost tehermentesítő utak új nyomvonalait jelöli ki. Északon a Sárvár-Pápa összekötő út
új nyomvonalának van terület biztosítva, a várostól nyugatra két új, a városközpontot tehermentesítő út
nyomvonalának helyét tartalmazza a terv. A két tehermentesítő út csomópontjában Nemesdömölk északnyugati
részén „városkapu” intézményközpont kiépítését tervezték.
A Celldömölk mellett lévő fontos, országos vasúti csomópont, rakodó pályaudvarok jelentősen befolyásolták a XX.
század második feléig a város fejlődését, a település térszerkezeti helyzetét. A településrendezési terv a
vasúthálózat megmaradásával számol, még a városon átmenő iparvágány nyomvonalát is megőrzi, Celldömölktől
délre ehhez kapcsolódik a gazdasági területek kijelölése. De a teherpályaudvarok, vasúti területek átértékelése a
TRT készítése idején nem volt időszerű.
A TRT-ben a városrészek részleges összeépítését fogalmazták meg az egyes területegységek sajátos karakterének
megtartása mellett. A településrészek között új, nagyterületű fejlesztési területeket jelöltek ki, ezeknek csak kis
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része épült be. A turisztikai fejlesztések egy része megvalósult, megépült a termálfürdő I. és II. üteme, mellette
üzemel a szálloda, a lakóterületi és gazdasági területek fejlesztésére kijelölt területek nagy része azonban jelenleg
is mezőgazdasági terület.
• Területhasználat
Lakóterületek
A településrendezési terv nagy területen lakóterületi fejlesztést prognosztizált, de nem a népességszám növekvő
tendenciáiból indult ki, hanem a családnagyságok beszűkülése (2,6 fő/család helyett 2,3 fő/család értékkel
számolva) és a minőségi lakáshiányra számolva jelölt ki 670 új lakótelek kialakítására alkalmas területet.
A TRT 2005-ben új, kertvárosias lakóterületek kialakításának lehetőségét teremtette meg az alábbi területeken:
Városrész
Terület
TRT
Mai állapot
Cell
Május 1 út és az iparvasút között
62 telek
az utca kialakult, beépítés
megkezdődött
Cell és Alsóság iparvasút és a tervezett elkerülő út
275 telek
nem valósult meg
között
mellett, Sport utca mellett
Alsóság
Puskin, Martinovics, Móricz utca
266 telek
1 telek beépült
mellett
nem valósult meg
Izsákfa
északi részen
73 telek
nem valósult meg
A Celli városrészben társasházas formában 64 új lakás épült.
Intézmények, intézmény és település központ, illetve településközpont vegyes területek
Városközponti helyek
A meglévő, városi szövetbe ágyazott intézményterületek mellett a TRT új „alközpontok”, kijelölését javasolta:
Városrész
Terület
TRT
Mai állapot
Cell
A város É-i határán,
3,8 ha
a területen jelentős fejlesztés nincs, az Eltz
„városkapu”
kastélyban szükség lakások vannak
Cell és Alsóság között
Sági út mellett
7,8 ha
Penny Market épült, van üres terület
tervezett elkerülő mellett,
1,0 ha fürdő terület, szálló épült, van szabad terület
üdülőterületi központ
Alsóság
iskola mellett
megvalósult
Hegyi utca déli terület
0,7 ha
van szabad terület
Táncsics utca keleti részén
0,4 ha
Izsákfa
központ
0,5 ha
Alapfokú oktatási, nevelési intézmények
Óvodák: Míg 1990-ben 7 óvoda működött, 2005-re már csak 4 óvoda volt. A településrendezési terv Alsóságban
tartott fenn óvoda építésére alkalmas területet. A tervi vizsgálatokból kiolvasható, hogy a város központi
területein és Alsóságon kívül az óvodák elérése az ideális 500 méteren túl van.
Általános iskolák: 3 általános iskola található Kiscell városrészben és 1 iskola van Alsóságon. A három városi iskola
közel fekszik egymáshoz, köztük a közlekedési kapcsolatok javítását, a szomszédos területeken szabadidős és
sportterületi fejlesztést terveztek. Az iskolákat az elmúlt években fejlesztették. Az Alsósági iskola mögött új fedett
tornaterem épült.
Középfokú oktatás: A járás és Celldömölk középiskolai ellátása megoldott.
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Berzsenyi Dániel Gimnázium, 16 tanterem
Műszaki szakiskola, 12 tanterem
Ádám Jenő Zeneiskola

bővítést, felújítást terveztek, mely még nem valósult meg
a TRT új helyszínt javasolt az iskolának

Egészségügyi ellátás
Bölcsőde ellátás: A városban a Vasvári Pál utcában működik bölcsőde és öregek otthona egy épületben. A TRT a
bölcsődei férőhelyek bővítését fogalmazta meg, a bölcsőde felújítása megtörtént. A javaslatok között szerepelt az
idősek számára külön épület biztosítása.
Városi Kórház: A rekonstrukcióra javasolt épület szerepe az országos ellátásban megváltozott, a város a meglévő
osztályok fenntartását szorgalmazza.
Szakorvosi rendelő: A Kossuth Lajos utcai rendelőintézet telepítése idején jó helyen volt, de mára a szakorvosi
ellátás ebben az épületben megszűnt.
Tüdőgondozó, körzeti rendelők, mentőállomás: az intézmények fejlesztése a tervben nem szerepelt.
Kereskedelem
A tervben a városias zártsorú és az intenzív beépítésű területeken az utcai épületek földszintjein kiskereskedelmi
üzletek kialakításának lehetősége szerepel, továbbá a tervben nagyobb bevásárló helyek felépítésére jelöltek ki
területeket a Sági út Kiscell és Alsóság közötti szakaszára, valamint a Pápai út mellett a város északi részén a
malommal szemben. Ezek egy része beépült. Az új Tesco áruház a városi szövetben került kialakításra, nem jelölt
területeken Kiscell városrész déli részén.
Művelődés
Múzeum
A Kemenes Vulkánparkot a Ság-hegy lábánál az elmúlt években hozták létre, ennek helye a TRT-n nem szerepelt.
A Sághegyi Múzeumban a Ság hegy természeti világa, hely- és kultúrtörténete állandó kiállításon tekinthető meg.
A településszerkezeti tervben tervezett skanzen fejlesztése nem valósult meg.
Településközpont vegyes területhasználatba sorolt területek között szerepel a városközpontban a kegytemplom,
plébánia, kálvária és a templomban kialakított tárház. Zöldterületen áll a román stílusú romtemplom a város
nyugati határában.
Kultúrház
A Kemenesalja Művelődési központ a városközpontban nemrégiben újult meg, fejlesztése, átépítése nem
szükséges.
Igazgatási intézmények
Az új Polgármesteri Hivatal épületének övezeti besorolását a 2005-ben készült TRT nem tartalmazza. A nívós
építészeti kialakítású épület a kálváriával szemben a Hollósy téren épült fel. A településszerkezeti terv készítői az
új Polgármesteri Hivatalt a Művelődési Központ mellett javasolták elhelyezni.
Üdülő területek, turisztikai fejlesztési területek
A településrendezési terv nagy területeket jelölt ki üdülőterületi fejlesztés céljára Alsóság és Kiscell között. A
telkes üdülőházas és hétvégiházas területek kialakítása nem kezdődött el, de a termálfürdő és környékének
fejlesztése ma is folyamatban van. A fürdő mellett új szálloda épült.
Turisztiai fejlesztési célra még rendelkezésre áll szabad terület a Vulkánpark és a fürdő mellett. A Ság hegyen a
geopark és borút kiteljesítését tervezték.
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Gazdasági területek
A gazdasági területek jelentős része a városszéleken található. A városi szövetbe ékelődtek a könnyűipari cégek
telephelyei (kesztyűgyár, ruhaipari szövetkezet). A településrendezési terv gazdasági területfejlesztésként
elsősorban a két településrész közötti ipari parkok területét tartalmazza. További területfejlesztések a meglévő,
városszéli iparterületek területei mellett találhatók.
Gazdasági területfejlesztésre kijelölt területek
Városrész
Terület
TRT
Cell
Pápai út északi részén
5,4 ha
Pozsony út keleti részén
10,6 ha
elkerülő út mellett
3,6 ha
Cell és Alsóság Hársfa utca mellett
17,5 ha
között
Alsóság
Termelő
szövetkezet 5,7 ha
területe

Mai állapot
Wewalka üzem mellett még van fejlesztési terület
A betonkeverő üzem és az elektromos alállomás
mellett van fejlesztési terület
nem épült ki
Cellcomp területe mellett van szabad terület
részleges hasznosítás

Közlekedési területek
MÁV területek, pályaudvarok
A városban fontos vasúti csomópont van, két nagyobb pályaudvar mellett egyéb vasúti tulajdonú területek is
találhatók (kertészet, járműjavító telep, stb.). A településrendezési terv a személypályaudvar melletti területek
rendezési lehetőségét vetette fel nagyobb buszvégállomás kialakítása érdekében.
Buszvégállomás, Volán telep
A buszvégállomás kibővítésére tett javaslatot a rendezési terv. A Kolozsvári utca melletti autóbusz és
tehergépjármű telep távlati kitelepítését fogalmazták meg.
Különleges területek
Temetők
A városban három temető található, ezek fejlesztési, rendezési javaslatát a településrendezési terv tartalmazza.
Sportterületek, rekreációs területek
A legnagyobb összefüggő sportterület a „liget”, ennek fejlesztését a terv lehetővé tette. A TSZT új rekreációs
területet jelölt ki a Sági út mellett, a tó körül.
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CELLDÖMÖLK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
269/2006 (XI.8-)Önk. határozat

1.6-1. ábra Celldömölk Településszerkezeti terve
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CELLDÖMÖLK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

BELTERÜLET

1.6-1. ábra Celldömölk Településszerkezeti terve - belterület
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1.7 A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA
Celldömölk Város területe 52 km2, lakónépessége 2011-ben 11 398 fő volt (Körmend: 11 761 fő, Sárvár: 15 204
fő), népsűrűsége 217,6 fő/km2. Társadalmi, gazdasági, infrastrukturális szempontból nem elmaradott település és
nem tartozik az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések közé sem.

1.7.1 A népesség főbb jellemzői
1.7.1.1 Demográfia
Celldömölk város állandó népességének száma alapján Vas megye 10 városa közül a 4. legnagyobb városnak
számít.
Az állandó népességének száma csökkenő tendenciát mutat az országban tapasztalható tendenciának
megfelelően.
Állandó népesség száma (fő)

Állandó népesség száma (fő) KSH adatok
megyei
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1.7-1. ábra Állandó népesség számának alakulása 2000 és 2013 között
(Forrás: KSH)
A férfiak és nők aránya az életkor előrehaladtával a nők túlsúlyát mutatja. A 2007-ben készült IVS szerint „változás várható a
nemek arányában”, mert az akkor 18 év alattiaknál a nők száma kevesebb volt. Ez az arány a 2011-es népszámlálási adatok
szerint sem változott. (férfi: 1056 fő, nő: 834 fő 2011-ben).
Naptári év
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.

Férfi
5322
5367
5174
5104
5310
5238
5189

Nő
5935
5880
5782
5719
5958
5918
5879

Összesen
11257
11247
10956
10823
11268
11156
11068

1.7-2. ábra Celldömölk lakónépessége az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) (fő)
(Forrás: KSH)

A népesség életkor szerinti összetételéből is látható, hogy a gyermekvállalási hajlandóság mérséklődése révén
csökken a 14 év alattiak aránya. Eközben a javuló életminőségnek köszönhetően az időskorúak aránya növekszik.
Naptári év
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.

0-2 éves
326
286
284
256
256
246
253

3-5 éves
303
311
314
326
292
288
257

6-13 éves
871
861
858
852
861
867
868

14 éves
137
133
101
112
115
95
99

15-17 éves
451
429
411
376
349
329
322

1.7-3. ábra Állandó népesség korösszetétel szerinti megoszlása (fő)
(Forrás: KSH)

18-59 éves
7138
7086
6946
6853
6762
6650
6519

60-x éves
2498
2586
2654
2702
2760
2820
2881
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1.7.1.2 Népesség

Lakosság száma(fő)

Celldömölkön – mint ahogyan az országra jellemzően-, a halálozások száma meghaladja az élveszületésekét. 2000
és 2013 között összességében 2004 fő hunyt el (Körmend: 1256 fő, Sárvár: 1839 fő), míg 1370 gyermek született
(Körmend: 1105 fő, Sárvár: 1411 fő), ami 634 fős természetes fogyást jelent. Az állandó népesség számának
fogyását alapvetően ez okozza, de a fogyásban közrejátszik az is, hogy az elvándoroltak aránya is magasabb, mint
a bevándoroltaké. Az adatok értékelésénél azonban érdemes azt is figyelembe venni, hogy a KSH az elvándoroltak
között tartja nyilván azokat is, akik celldömölki állandó lakcímük megtartása mellett létesítenek más településen
ideiglenes lakcímet, tehát az ő esetükben valójában nincs szó tényleges elvándorlásról.
200
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2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Élveszületések

112

117

112

98

94

109

103

112

76

99

81

73

91

93

Halálozások

165

124

144

146

132

151

138

123

111

152

165

136

161

156

Csökkenés

53

7

32

48

38

42

35

11

35

53

84

63

70

63

1.7-4. ábra A születések illetve halálesetek száma (forrás: KSH)

Celldömölk vándorlási egyenlege - a fentebb említettek szerint - negatív, azaz 2000 és 2013 között összességében
5699 fő vándorolt be, míg 6275 fő vándorolt el, ami 576 fős hiányt jelent (Körmend: 701 fő, Sárvár: 314 fő
vándorolt el). A vizsgált időszakban két év volt, amikor nagyobb volt a városba be-, mint az elvándorlás, ez a 2007es és 2011-es évek voltak.

Lakosság száma (fő)

Az öregségi mutató – azaz a száz 0-14 évesre jutó 60 évesnél idősebb fő száma – folyamatosan növekszik, az
öregedő társadalmi tendenciát tükrözve (2013-ban száz gyermekkorúra 193,7 60 évesnél idősebb fő jutott).
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412

450

433

455

415
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498
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462

366
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459

Csökkenés/növés

42

29

65

36

69

59

2

-8

90

130

58

-44

29

19

1.7-5. ábra Odavándorlások száma (forrás: KSH)

Az utóbbi évek tendenciája nem kedvez a demográfiának, az évről évre növekvő halálozások és a csökkenő
élveszületések számának, azaz a természetes fogyás különbözete nő. Ez egyértelműen igazolja a lakosság
elöregedését.
A háztartások és családok főbb adatainak alakulásából látható, hogy a háztartások száma 2001 és 2011 között
növekedett, a családok száma ezzel ellentétben csökkent. A családok mérete nem változott, száz háztartásra
átlagosan 285 családtag jut. A háztartások 70-a családháztartás, 30%-uk pedig nem családháztartás. A
családháztartások száma 2011-ben 3189 db. A családok 81%-a egy családból áll, ebből 20% egyedülálló szülő
gyermekkel. A két családból álló háztartások aránya 2,1%. Az 1359 db nem családháztartásból 1261-ben, vagyis
92,7%-ukban egyedülálló személy alkotja a háztartást.
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1.7-6. ábra Öregségi mutató változása 2000-2013 között

1.7-7. ábra Öregségi mutató a járás településein 2013-ban
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2001
száz háztartásra jutó
háztartások
családok
száma
személy foglalkoztatott száma

4 382

264

119

száz családra jutó
száz
15
családra
összes évesnél
jutó
fiatalabb
családtag
gyermek

3 511

288

101

54

2011
száz háztartásra jutó
háztartások
családok
száma
személy foglalkoztatott száma

4 548

242

107

Egy családból álló háztartás

száz családra jutó
száz
15
családra
összes évesnél
jutó
fiatalabb
családtag
gyermek

3 259

283

99

46

Több családból álló
háztartás

házaspár
és
élettársi
kapcsolat
együtt

egy szülő
gyermekkel

együtt

együtt

ebből: két
családból
álló

2 594

525

3 119

70

70

Nem családháztartás
Családháztartás
összesen

összesen

ebből:
egyedülálló

1 359

1 261

3 189

Összesen

4 548

1.7.1.3 Nemzetiségi összetétel
A 2011-es népszámlálás alkalmával a Celldömölkön élő lakosság 88,1%-a vallotta magát valamilyen
nemzetiséghez tartozónak. Az népesség 85,4%-a magyar, 1,2%-a cigány (romani, beás), 0,8%-a német
nemzetiségűnek vallotta magát, míg az egyéb nemzetiséghez tartozók (horvát, lengyel, örmény, román,
szlovák) aránya 0,2%. Egyéb nemzetiséghez tartozónak 35 fő vallotta magát (0,3%).
1.7.1.4 Képzettség
1%
11%

általános iskola első évfolyamát sem végezte el

10%

általános iskola, 1-7. évfolyam

25%

31%

általános iskola, 8. évfolyam
középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel
érettségi

22%

egyetem, főiskola stb. oklevéllel

1.7-8.ábra A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint (forrás: KSH)

A 2011-es népszámlálási adatokat vizsgálva megállapítható, hogy Celldömölk iskolai végzettség tekintetében az
országos átlagtól elmarad (az országos átlag zárójelben feltüntetve). A város lakosságának 11%-a szerzett
felsőfokú képzésen oklevelet (19,0%), harmada szerzett érettségi vizsgát (49,0%), a lakosság negyede általános
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iskolai végzettséggel rendelkezett (25%), 22%-uk érettségi nélkül, de valamilyen szakképesítést nyújtó oklevéllel
rendelkezett. A lakosság 10%-a azonban az általános iskola 8 évfolyamát sem végezte el, 1%-uk pedig az általános
iskola első évfolyamát sem végezte el (0,6%).
10-x éves
általános iskola első
évfolyamát sem végezte
el
0,3

15-x éves
legalább általános iskola
8. évfolyamát elvégezte

18-x éves
legalább érettségit
szerzett

25-x éves
egyetemi, főiskolai
oklevéllel rendelkező

96,7

46,8

12,9

1.7-9. ábra Celldömölk népessége iskolai végzettség szerint a megfelelő korúak százalékában
(Forrás: KSH)

1.7.1.5 Foglalkoztatottság
A 2011-es népszámlálás szerint Celldömölk gazdaságilag aktív
korú lakosságának 43,1%-a állt foglalkoztatásban (Körmend:
45,4%, Sárvár: 47,1%), 3,6%-a volt munkanélküli (Körmend:
3,5%, Sárvár: 3,3%), 31,3% inaktív kereső (Körmend: 28,1%,
Sárvár: 28,3%), 21,3%-a pedig eltartott (Körmend: 22,7%,
Sárvár: 21,2%).
A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
2011-ben 63,9%, 2001-ben ez 65,2% volt, az országos érték
2011-ben 57,9% volt. Tehát 2001-hez képest a
foglalkoztatottak aránya csökkent, az országos átlaghoz
képest azonban magasabb.

1.7-10. ábra Regisztrált munkanélküliek száma, 2011
(Forrás: TeIR)

A regisztrált munkanélküliek száma 2000 óta növekedő
tendenciát mutatott, 2009-ben volt a legmagasabb, majd 2013-ig az érték csökkent. A munkaképes korú
népesség 4,1%-a volt nyilvántartott álláskereső. Az összes munkanélküli népességből 180 napnál hosszabb ideje
regisztrált munkanélküliek aránya 47,2% volt, ez alacsonyabb, mint az országos arány (49,9%).
A gazdaságilag nem aktív népesség arány a lakónépességen belül 2001 óta kis mértékben csökkent, akkor 53,1%
volt, 2011-ben pedig 52,7%. Az országos átlag 2001-ben 59,7%, 2011-ben 54,6%. Tehát a gazdaságilag nem aktív
népesség aránya az országos tendenciához hasonlóan csökkent.
A munkanélküliségi ráta 2001-ben 2,8%, 2011-ben pedig 3,6%, vagyis a munkanélküliek aránya növekedett,
miközben az országos átlag 2001 óta csökkent (2001-ben 6,5%, 2011-ben 5,7%).
Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték az országos tendenciának megfelelően 2011-ig folyamatosan
növekszik, majd 2012-től csökken, ebben az évben Celldömölkön ez az érték 1 298 ezer forint.
A regisztrált vállalkozások száma 2013-ban 1 611 db, mely 2011-hez képest növekedést mutat.
1.7.1.6 Jövedelmi viszonyok
Celldömölkön 2012-ben a száz lakosra jutó adófizetők száma 48,8 fő volt. Ez az országos átlaghoz (43,5 fő) képest
valamivel magasabb.
Az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem a városban 2012-ben 686 435,5 forint volt, az országos átlag
680 194,5 forint. Ezek az értékek 2000 óta folyamatosan növekedtek, majd a gazdasági válság óta stagnálnak.
2008-ban az országos átlag 648 938,8 forint volt.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 2013-ban 446 fő volt, mely a lakónépesség
4%-a. Az érték 2006 és 2009 között folyamatosan nőtt, ezután az érték 2013-ig csökken.
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Az aktív korúakon (16-59 év) belül rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők száma 2001-ben 30,2% volt,
ez elhanyagolható mértékben változott 2011-re, ekkor 30,3% volt. A képet tovább árnyalja a legfeljebb általános
iskolai végzettségű, rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya, amely 2001-ben 25,1% volt, 2011ben pedig 14,7%.
1.7.1.7 Életminőség
Az életminőségre vonatkozó részletes adatok a településre nem állnak rendelkezésre, így a Vas megyei adatok
tükrében írható le a helyzetkép.
A születéskor várható átlagos élettartam a megyében 2013-ban férfiaknál 71,61 év, a nőknél 79,01 év. Az átlag
életkor 2014-ben férfiaknál 40,8 év, a nőknél 44,7 év volt. A 2011-es népszámlálás alkalmával a lakosság tartós
betegségre, valamint fogyatékosságra vonatkozóan adott válaszai alapján Vas megyében 10 ezren éltek
valamilyen fogyatékkal és 36,4 ezren tartós betegséggel. A 12 megnevezett testi, mentális vagy értelmi
korlátozottságra adott, valamint ismeretlennek tekinthető vagy egyéb fogyatékosságként figyelembe vehető
válaszok összegzése szerint legtöbben mozgássérültek voltak.

1.7.2 Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
2007-ben elkészült Celldömölk Integrált Városfejlesztési Stratégiája, melynek részeként elkészült a település
Antiszegregációs terve. A terv az IVS-ben azonosított városrészek szerint, elsősorban területi összehasonlításban
vizsgálta a településen azonosított esélyegyenlőségi problémákat és a szegregációs folyamatokat. Az IVS
városrészekre vonatkozó helyzetelemzése kimutatta, hogy melyek a város rosszabb státuszú területei, ahol a
népesség társadalmi összetétele és a terület fizikai jellemzői is kedvezőtlenebbek. Celldömölk esetében
városszövetbe ágyazott szegregált terület meglétéről beszélhetünk, emellett a városban veszélyeztetett,
szegregálódó területek is lehatárolhatók. Ilyenek a roma népességet magas arányban koncentráló városi
szegregátumok, telepek. A 2001-es népszámlálási adatok alapján egyetlen szegregátum volt lehatárolható, ez a
Kiscell városrész lakóövezetének délnyugati részén található, Kisdobos utca – Úttörő utca – Április 4. utca –
településhatár által határolt terület volt.

1.7-11. ábra Celldömölk szegregátum
áttekintő

1.7-12.ábra Celldömölk szegregátum
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A 2011-es népszámlálási adatok alapján a KSH a 314/2012-es Kormányrendeletben meghatározott szegregációs
mutató alapján a szegregátumok ismételt lehatárolását. E szerint azon területek tekinthetők szegregátumnak,
ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra
vonatkozó határértéket. Az egyik áttekintő kartogramon a szegregációs mutató 35%, illetve a fölötti értéket vesz
fel. Ez a térkép azt is mutatja, hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 30-34%, az ilyen területek
szegregáció szempontjából veszélyeztetett területnek számítanak. (Jelmagyarázat: a szegregációs mutató
térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0-29% = szürke, 30-34%=világoszöld, 35-100%=sötétzöld).
A 2011-es adatok alapján a Horváth Elek utca és Nagyvárad utca közötti terület került lehatárolásra, mint

szegregátum.

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők
1.7.3.1 Történeti és kulturális adottságok
A település ősi, központi magját, a dömölki apátságot először egy 1252-ben kelt oklevélben említik, de sem az
alapítója nevét, sem az alapítás idejét nem ismerjük pontosan. Az apátság közelében két település is kialakult.
Jobbágyainak és szolgálóinak faluját Pórdömölknek, később Egyházasdömölknek, a nemesek faluját
Nemesdömölknek nevezték. Az apátságban bencés szerzetesek tevékenykedtek. Az egyházi működés a török
hódoltság idején szinte teljesen szünetelt, majd az 1681-es országgyűlési törvénycikk nyomán Nemesdömölköt
artikuláris helynek jelölték ki, ahol evangélikus templomot építettek. A 18. század elején az apátságba visszatértek
a szerzetesek és létrehozták Kismáriacellt. A bencés apátság már a 16. század előtt is búcsújáró hely volt,
csodatévő hírében álló kegyszobrát a törökök elől elmenekítették. Az ausztriai Máriacellből az ottani kegyszobor
másolatát hozta magával Koptik Odó apát és lendítette fel ezzel újra a hitéletet. A kegytemplomot, amely
máriacelli mintára épült, 1748-ban szentelték. 1755-ben épült a kálvária, átadásával teljessé vált a búcsújáróhely.
Kiscell apátsági székhellyé lépett elő. A település 1768-ban sóhivatalt kapott, 1790 decemberében II. Lipót
vásártartási kiváltságot biztosító oklevelet bocsátott ki, és mezővárossá nyilvánította Kiscellt. A város egyre inkább
benépesült, iparosai, kereskedői, híres vásárai és sóraktára révén hamarosan a környék központja lett. 1830-ban
Kiscellben alakult meg az ország egyik vidéki társasköre, a Kemenesalja Casino. A 19. század közepén
közigazgatásilag megerősödve járási székhely lett, majd az 1867- es kiegyezést követően tovább fejlődött. A
vidéket ekkor érte el a vasút, Kiscell a századfordulóra személy- és áruforgalmával vasúti csomóponttá, áruelosztó
és átszállóhellyé vált. A város népessége szinte robbanásszerűen nőtt. Az 1828-ban még csak kétszáz lakosú
település 1870-re eléri a háromezer, a századfordulóra pedig az ötezer lelkes létszámot. A vasutas város jelentette
az alapját a kapitalizálódásnak, sorra jöttek létre a pénzintézetek és a gazdasági társaságok. Ezzel együtt fejlődött
az oktatás, 1887-ben kezdődött a szervezett iparos képzés, 1912-ben alapították a polgári iskolát. A két település
Kiscell és Nemesdömölk 1904-ben Celldömölk néven egyesült, majd 1950- ben Alsóság is a település részévé vált,
amit ezek után a megye hivatalosan nagyközséggé nyilvánított. 1978-ban kérték a település várossá nyilvánítását,
ekkor Izsákfa is csatlakozott. Celldömölk 1979. január 6-án kapott városi rangot, napjainkban közel 12000
lakosával Kemenesalja központja.
1.7.3.2 Civil szerveződések
Celldömölkön a 2009-ben regisztrált civil szervezetek száma 29 db. Közülük 9 szervezet működik
sportegyesületként, 7 szervezet dolgozik egészségügyi, egészséges életmód területen, 7 kulturális szervezet, 3 a
város ügyeivel foglalkozó szervezet, illetve 2 evangélikus szervezet működik a városban, valamint a Magyar
Éremgyűjtők Egyesületének van saját városi tagozata Celldömölkön. 2011-ben számos civil tevékenységet
elősegítő Európai Uniós pályázaton nyert Celldömölk városa, többek között az esélyegyenlőségi programmal, az
informatikai rendszer megújítása mellett a kompetencia alapú oktatás fejlesztésével, illetve közösségi terek
megújításával.
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1.8 A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA
Egy település lakosainak életminőségét jelentős mértékben meghatározza a településen belül elérhető humán
közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, kultúra) hozzáférhetősége és minősége. Celldömölk humán
infrastruktúrája megfelelő, az alapellátáson túl számos egyéb közszolgáltatással látja el a város és a környező
települések lakosait is.

Celldömölk

1.8-1. ábra Általános iskola és háziorvos megléte a településen, 2013
(forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis)

1.8.1 Humán közszolgáltatások
1.8.1.1 Köznevelés
Óvodai feladatellátás
A Celldömölki járás 11 településén 12 köznevelési intézmény 14 feladatellátási helyén működik óvoda. Az egy
pedagógusra jutó gyermekek száma a járásban 2013-ban 10 gyermek.
2013-ban Celldömölkön 2 intézmény 4 feladatellátási helyén biztosított az óvodás korú gyermekek napközbeni
ellátása. A járásszékhelyen működik a járás egyetlen egyházi fenntartású óvodája, a Hajnalcsillag Evangélikus
Óvoda.
A megyei és országos tendenciáknak megfelelően Celldömölkön az óvodák száma az elmúlt tíz évben csökkent,
amely folyamat összefügg a népesség számának csökkenésével. A városban található 4 óvodában 2013-ban az
óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 400 férőhely volt, ezekbe összesen 344 volt a beírt
gyermekek száma, vagyis a városban lévő óvodai férőhelyek 14%-a kihasználatlan.
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1.8-2. ábra Az óvodai férőhelyek száma és az óvodába beírt gyermekek száma
gyógypedagógiai neveléssel együtt 2001-2013 között
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Az óvodai férőhelyek száma az
elmúlt
tíz
évben
folyamatos
ingadozást mutat, 2008 óta a
beíratott gyermekek száma nem
haladja meg a férőhelyek számát. Az
óvodai gyermekcsoportok száma a
férőhelyek számával összefüggésben
folyamatosan csökkent az elmúlt 10
évben.
A

hátrányos

helyzetű

óvodás

gyermekek száma (gyógypedagógiai
neveléssel együtt) 2012-ben 82,
2013-ban 72 gyermek volt.
A közeljövőre vonatkozóan várható
tendencia, hogy a GYED Extra
bevezetésének hatására, valamint a
2014. szeptember 1-jétől a 3 éves
kortól kötelező óvodába járás
előírásának következményeként az
óvodák (valamint a bölcsődék) iránti
kereslet növekedni fog, amely a
kihasználatlan férőhelyek feltöltését
eredményezheti.

1.8-3. ábra Az óvodai feladatellátási helyek számának változása
(gyógypedagógiai neveléssel együtt ) 2001-2013 között

Általános iskolai feladatellátás
A celldömölki tankerület 2 települése Celldömölk és Jánosháza, ahol 7 intézmény 10 feladatellátási helyén 1905
gyermek vesz részt általános iskola oktatásban.
Az általános iskolai oktatás Celldömölkön 6 feladatellátási helyen zajlik, az általános iskolai feladatellátási helyek
száma 2001 óta csökkent. 2013-ban, amikor az önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
kerültek – a feladatellátási helyek száma 3-ról 6-ra bővült. Általános iskolai oktatásban Celldömölkön 2013-ban
1164 gyermek vett részt (a gyógypedagógiai oktatással együtt). A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat több iskola összevonása következtében 2007-ben jött létre. A járás tanulóinak közel fele
ebbe az oktatási intézménybe jár. A járásban két egyházi fenntartású általános iskola működik Celldömölkön és
Jánosházán. Celldömölkön a Szent Benedek Általános Iskola egyoldalú nyilatkozat alapján vesz részt az általános
iskolai feladatellátásban, itt 2012-ben 273 tanuló vett részt az oktatásban. Felnőttoktatási tanterv szerinti
általános iskola a tankerületben nem található. A tankerületben nincs nemzetiségi nyelvi és kéttannyelvű oktatás.
A hátrányos helyzetű általános iskolás tanulók száma nappali oktatásban 2012-ben 279 fő, 2013-ban 253 fő volt.

Általános iskolai feladatellátási helyek száma
(gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db)
1.8-4. ábra Általános iskolai feladatellátási helyek
száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt ) 20012013 között
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Általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban
(gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő)
1.8-5. ábra Általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban
(gyógypedagógiai neveléssel együtt ) 2001-2013 között

A Celldömölki tankerület 2 településén 2 köznevelési intézményében és 2 feladatellátási helyen működik alapfokú
művészetoktatási iskola. A tankerületben összesen 275 tanuló vesz részt lapfokú művészeti oktatásban. A tanulók
kizárólag zeneművészeti képzésben részesülnek a tankerület intézményeiben (Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény). A többi művészeti ágban nem folyik képzés.

Celldömölk

1.8-6. ábra Az általános iskolába járók közül a más településről bejárók aránya (%)
2013 (forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis)
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Középfokú oktatás
A celldömölki tankerületben (Celldömölk és Jánosháza) 241 tanuló vesz részt a gimnáziumi oktatásban (Berzsenyi
Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola), amely 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
fenntartásába került. Egy intézmény négy évfolyamos felnőttoktatást folytat Jánosházán (Sziltop Oktatási
Nonprofit Közhasznú Kft. – Rába Gimnázium Jánosházi Tagintézménye), ide 22 fő jár.
A köznevelésben részt vevő tanulók mindegyike
állami intézmény tanulója, magán intézmény a
felnőttoktatásban vesz részt. Az állami intézmény 4
évfolyamos gimnázium.
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Középiskolai tanulók száma a nappali oktatásban ( a
hát- és nyolcosztályos gimnáziumok adataival
együtt) (fő)
Gimnáziumi tanulók száma a nappali oktatásban ( a
hát- és nyolcosztályos gimnáziumok adataival
együtt) (fő)
1.8-7. ábra Középiskolai és gimnáziumi tanulók száma a nappali
oktatásban (a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok adataival
együtt) 2001-2013 között

Celldömölkön 2013-ban 2 feladatellátási helyen
működik állami fenntartású középfokú iskola, ebből
1 db gimnáziumi feladatellátási hely és 1 db
szakközépiskolai feladatellátási hely. Celldömölkön
2013-ban (a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok
adataival együtt) összesen 322 fő vett részt
középfokú oktatásban a KSH adatai szerint, ebből
236 fő gimnáziumi és 86 fő szakközépiskolai tanuló.
A szakiskolai és speciális szakiskolai feladatellátási
helyek száma 2013-ban 1 db.
A hátrányos helyeztű gimnáziumi tanulók száma
2013-ban 22, szakközépiskolai tanúlók száma 18 és
szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók száma 51
fő.

1.8.1.2 Felsőoktatás
Celldömölkön felsőoktatási intézmény nem működik. Vas megyében csak Szombathelyen található felsőoktatási
intézmény, a Nyugat-Magyarországi Egyetem.
1.8.1.3 Egészségügy
Kórházi ellátás és szakorvosi rendelőintézet
A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk városának és Kemenesalja kistelepüléseinek, valamint a sárvári
régióból 12 községnek, így összesen 40 település lakosságának nyújt belgyógyászati, sebészeti és szülészeti –
nőgyógyászati ellátást.
A kórház 1893-ban létesült, majd a második világháború után az intaházai kastélyban 80 ágyas elmegyógyintézet
épült a kórházzal egyesülve. Az intaházai pszichiátriai részleg 1956-ban önállósult, 1972 óta vezető
tevékenységeként rehabilitációs feladatot lát el jelentős addiktológiai profillal. Az intézmény 1997 januárjában
integrálódott ismét a Kemenesaljai Kórházhoz. A kórháznak jelenleg Celldömölkön és Intaházán van telephelye.
A kórház rekonstrukciója 2002-ben önkormányzati és központi források felhasználásával valósult meg. 2006-ban
az egészségügyben bevezetett struktúra átalakítás következtében az aktív ágyak száma csökkent, az ellátási
terület viszont nőtt.
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Az egyesített kórházban évente
ellátott
betegek
száma
fokozatosan emelkedik. A járó
beteg ellátás betegforgalma
kiegyensúlyozottan magas, az
éves betegmegjelenések száma
százezer körüli. A kórházzal egy
szervezeti egységet képező
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Összes működő kórházi ágyak száma (db)

kiegészíti a fekvőbeteg ellátást.
Az ellátott betegek száma az
országos tendenciáknak megfelelően emelkedő tendenciát mutat. A szakrendelő mintegy 20 szakterületen végez
járó beteg szakrendelést. A rendelőintézeti szakellátás biztosítja a fekvőbetegek részéről felmerülő konzíliumi
igényeket is (bőrgyógyászat, reumatológia, gégészet, szemészet, neurológia stb.) A három aktív osztály
szakrendelései és az ügyeleti ellátás szervesen egészítik ki a rendelőintézeti járó beteg ellátás munkáját.
1.8-8.ábra Összes működő kórházi ágyak száma (db) 2001-2013 között

Egészségügyi alapellátás
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi
ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásáról, a védőnői ellátásról, az
iskola-egészségügyi ellátásról. Ezen felül a város a Népjóléti Szolgálaton keresztül gondoskodik a szociális és
gyermekvédelmi ellátásról (bölcsőde, házi segítségnyújtás stb.) és a szakosított ellátásról.

Működő háziorvosok száma 12.31-én (fő)
1.8-9.ábra Működő háziorvosok száma 12. 31-én (fő)
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A háziorvosok közvetlen ellátást nyújtanak a város lakosai számára. Jelenleg a felnőtt lakosság alapellátása 7 db
háziorvosi körzetben történik. A házi gyermekorvosi ellátás 2 db házi gyermekorvosi körzetben történik.

Működő házi gyermekorvosok száma 12.31-én (fő)
1.8-10.ábra Működő házi gyermekorvosok száma 12. 31-én (fő)

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás - mely a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben
az egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja - körzetéhez Celldömölk és további 27
település kapcsolódik. A háziorvosi ügyeleti tevékenységet a megyében központosított orvosi ügyelet formájában
biztosítják, háziorvosi készenlét nincs.
A fogászati ellátás 3 db fogászati körzetben történik. A településen 4 db védőnői körzet működik. Iskola
egészségügyi ellátás 5 db körzetben működik.
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Gyógyszertárak
Celldömölkön 3 db gyógyszertár működik (Celli Szent Márton Gyógyszertár, Csontváry Gyógyszertár, Kiscelli
Patika). Mindegyik gyógyszertár a Kiscelli városrész központi területén található.
1.8.1.4 Szociális közszolgáltatások
A Népjóléti Szolgálat 1986 óta működik Celldömölkön, fenntartója az önkormányzat. Az intézmény alapfeladatai:
−

−

A szociális alapszolgáltatások körébe tartozik az Idősek Klubjának működtetése, a szociális étkeztetés, a
házi segítségnyújtás, az Integrált Támogató Szolgálat és a Nappali Támogató Központ működtetése a
fogyatékkal élők részére, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a közösségi ellátás szenvedélybetegek
részére.
A gyermekjóléti és egészségügyi alapszolgáltatás körébe tartozik a Családsegítő és Gyermekjóléti Csoport,
a bölcsőde és a védőnői szolgálat és iskola egészségügy működtetése.
Szociális és gyermekvédelmi alapellátás
Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás magában foglalja a saját lakáson történő segítségnyújtásnak minden olyan módját
és tevékenységét, melyet az igénylő egészségi állapota, szociális helyzete miatt elvégezni már nem vagy még nem
képes. A gondozás további célja, hogy családpótló szerepet töltsön be.
Szociális étkeztetés
A szociális konyha gondoskodik a Celldömölkön és a társult községek területén élők élelmezéséről. Az intézményi
részleg – mely 400 adagos – ellátja a bentlakásos szociális intézmények (Gondozóház és Idősek Otthona), a
kórházi betegek, az Idősek Klubjai, Fogyatékosok Nappali Központja és a Szociális étkeztetésben résztvevők
ellátását. Biztosítja továbbá a bölcsődei étkeztetés szakmai felügyeletét és adminisztrációját.
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás ellátási területei: Celldömölk, Ostffyasszonyfa, Csönge, Boba, Borgáta,
Egyházashetye, Nemeskocs, Köcsk, Kemeneskápolna, Kemenessömjén, Tokorcs, Nagysimonyi, Mesteri és
Mersevát. Celldömölkön a segítő kapcsolat kialakítása és folyamatos biztosítása érdekében a szakemberek az
ellátott településeken minden héten egy adott napon végzik munkájukat.
Bölcsődei ellátás
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Bölcsődébe beírt gyermekek száma (fő)
1.8-11.ábra Bölcsődébe beírt gyermekek száma (fő)
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Celldömölkön a Népjóléti Szolgálat részlegeként egy
bölcsőde működik. A bölcsődébe beírt gyermekek
száma 2010-ig kiegyenlített növekvő tendenciát
mutatott,
majd
folyamatosan
csökkent,
összefüggésben a kedvezőtlen demográfiai
folyamatokkal. A bölcsődében négy csoportban
kilenc fő szakképzett gondozónő van. A bölcsőde
épületének teljes körű felújítása pályázati forrás
igénybevételével a közelmúltban valósult meg.
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Nappali ellátás, átmeneti elhelyezést biztosító gondozóház és idősek otthona
A tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények az önkormányzat kezelésében vannak, melyeket a Népjóléti
Szolgálaton keresztül működtet. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működő
férőhelyeinek és a gondozottak létszámának alakulásából látható ezen intézmények kihasználtsága az utóbbi 13
évben majdnem teljes volt.
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Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működő férőhelyeinek száma (db)
Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeinek gondozottak száma (fő)
1.8-12.ábra Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működő férőhelyeinek száma (db) és az itt
gondozottak száma (fő) 2001-2013 között

Önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
A közfeladatot ellátó szervezetek közel 30%-ának van valamilyen szintű együttműködési nyilatkozata az
Önkormányzat felé, az önkéntesek számáról nem állnak rendelkezésre statisztikai adatok, de becslés alapján a
különböző szervezetekben tevékenykedők száma közel 1000 fő.
1.8.1.5 Közösségi művelődés, kultúra 2
Egy település imázsának és az ott élők életminőségének meghatározó eleme a településen elérhető
közművelődési és kulturális intézmények, programok minősége és mennyisége.
Celldömölk város kulturális életét a Kemesenaljai Művelődési Központ és Könyvtár, a város nevelési és oktatási
intézményeiben folyó közművelődési tevékenység, a népjóléti szolgálat által szervezett programok, a Vulkán
Fürdő, az egyházak és egyházi intézmények, szervezetek, az egyesületek, alapítványok, művészeti csoportok, a
város által szervezett rendezvények határozzák meg.
A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 1972 óta Celldömölk és Kemenesalja kulturális életének
meghatározó intézménye, közművelődési színtere. Részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező
önkormányzati költségvetési szerv. A művelődési központ szakmai feladatának tekinti a város és
vonzáskörzetének kulturális életétnek menedzselése: a járásban élők számára a mindennapos művelődési és
szórakozási alkalmak megteremtése, a különböző közösségi együttlétek animálása, a civil szféra támogatása, a
helytörténeti és nemzeti ünnepek méltó megemlékezéseinek szervezése.
A művelődési központ intézményrészben színházterem, galéria és kamara-kiállító termek, szakköri szobák, 2
próbaterem, klub, tanfolyam és kisközösségi termek, előadótermek állnak rendelkezésre. Az intézményt havi
szinten 1500-2000 vendég látogatja. Az intézményben 18 saját szervezésű és működtetésű kisközösség
tevékenykedik. Helyet kapnak itt az önszerveződő civil közösségek is. Az intézmény szakmai irányításával
szerveződnek a nemzeti ünnepekről való megemlékezések, a szabadtéri népünnepélyek is. Szintén az intézmény
ad helyet a helyi intézmények nagyrendezvényeinek, társadalmi megmozdulásoknak.
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Készült Celldömölk Város Kulturális Koncepciójának (2008-2012) felhasználásával.
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Celldömölkön
egy
könyvtár
található,
a
Kemenesaljai
Művelődési Központ és Könyvtár
Kresznerics Ferenc Könyvtára. A
könyvtár célja és feladata a város
és vonzáskörzete lakosságának
könyvtári ellátása. A korábbi
„alközponti” szerepkör tartalmát
megőrizve kapcsolódik a Vas
megyei lakóhelyi könyvtárak –
A települési könyvtárak egységeinek száma (leltári állomány) (db)
Berzsenyi Dániel Könyvtár által
koordinált – együttműködésen
A települési könyvtárakból kölcsönzött könyvtári egységek száma (db)
alapuló rendszeréhez. A központi
könyvtár
felnőttés
1.8-13.ábra A települési könyvtár egységeinek száma (db) és a kikölcsönzött
gyermekrészlege
mellett
az
könyvtári egységek száma (db) 2001-2013 között
izsákfai városrészben van egy
fiókkönyvtár, s at ellátórendszerhez 2004-től 18 községi könyvtár tartozik. Általános gyűjtőkörű, középfokú
ellátást biztosító állományát az 1973 óta e tájegységre vonatkozó, folyamatosan gyarapodó helyismereti
gyűjtemény teszi egyedivé. Az intézmény hozzájárul Kemenesalja művelődési életéhez: rendszeresen szervez
irodalmi, művészeti rendezvényeket, kiállításokat, pályázatokat hirdet meg és vetélkedőket bonyolít le. A könyvtár
2001-ben – akkor még önálló intézményként – elnyerte az „Év Könyvtára” címet.
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A beiratkozott könyvtárhasználók aránya
Celldömölk lakosságához viszonyítva 16-18%
között van: az évi 2000-2200 olvasó egyre
differenciáltabb és magasabb szintű információs
igényeinek kielégítésére 6 főiskolát végzett
könyvtáros, 1 segédkönyvtáros és 1 felsőfokú
végzettséggel rendelkező könyvtári adatrögzítő
munkatárs áll rendelkezésre.
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A települési könyvtárak beiratkozott olvasóinak száma (fő)
1.8-14.ábra A települési könyvtár beiratkozott olvasóinak száma
(fő) 2001-2013 között

A könyvtári egységek száma – a 2008 és 2010
közötti időszakot és a 2013-as évet leszámítva növekszik, a kikölcsönzött könyvtári egységek
száma azonban lassú csökkenést mutat az utóbbi
5 évben. A könyvtárba beiratkozottak száma
folyamatos ingadozást mutat, a 2006 és 2008
közötti időszakban kiugróan magas volt. 2013ban 2150 fő iratkozott be.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár működteti Celldömölk egyetlen moziját, az Art Mozit, melyet
2012 februárjában nyitottak meg a városmag-rehabilitációs pályázat megvalósulásának részeként. A mozi a város
életében egy új közösségi színtér, melyre régóta igény volt a településen. A mozi 94 fő befogadóképességű.
Múzeumok
A Sághegyi Múzeumot az egykori bányászüzem transzformátorházának felújításával hozták létre az 1970-es
években. A múzeumban a hegy geológiája, élővilága, kultúrtörténete, illetve a szőlőművelés és bányászat eszközei
tekinthető meg. A Kemenes Vulkánpark kialakítása során a múzeum bővítésére és átalakítására is sor került, így a
bemutatóhely duplájára nőtt. A múzeum mellet található Játszókertben és a Kőparkban Magyarország
legjellemzőbb kőzeteit tekinthetik meg az ide látogatók.
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A Kemenes Vulkánpark több mint 400 millió forintos EU-s támogatással valósult meg 2013-ban. A Vulkánparkban
a tűzhányók működését mutatja be 7 termen keresztül. A Kemenes Vulkánpark nem csak az itt megvalósított
kiállítás témája, hanem az építészeti minősége és ötletessége kapcsán is érdekes látnivaló. A Vulkánpark
létrehozására nyílt építészeti pályázatot hirdettek, melyet Földes László Ybl-díjas építész és csapata nyert meg.
Rendezvények
Celldömölk városa minden évben számtalan kiállítással, koncerttel és fesztivállal várja az idelátogató vendégeket,
melyek közül a jelentősebbek a következők:
− Bárdos Lajos Kórusfesztivál (április)
− Tulipánfesztivál (április)
− Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó (április)
− Majális (május)
− Alsósági tavaszi Napok (május)
− Mesefesztivál (május)
− CELL-ROCK – Rockfesztivál és motorostalálkozó (május)
− Kráterhangverseny (június)
− Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál Vas megyei szemléje (június)
− Dömölki Napok (június)
− Trianoni megemlékezés (június)
− Izsákfai Falunap (július)
− Mária Főbúcsú (szeptember)
− Sághegyi Szüreti Napok (szeptember)
− Borszentelés (december)
− Kiemelt sportrendezvények (Magyar Asztalitenisz Országos Bajnokság, Vulkán Futball Fesztivál, Hérincs
Zsolt Kosárlabda Emlékkupa, Négy Város Labdarúgó Tornája, Nemzetközi Sakkverseny)
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1.8-15.ábra Kulturális rendezvények száma (db) és a rendezvényeken részt vevők száma (fő) 2006-2013 között

Színjátszás
Celldömölkön a színjátszásnak hagyománya van, a Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület jogelődje, a Sitke
Színkör 1980-ban alakult kezdő színjátszók baráti köreként. 1992-től a színkör profi színházként kezdett működni.
2001-ben a színház felvette a Soltis Lajos nevet, ezt követően Sitkéről Celldömölkre költözött a Kemenesaljai
Művelődési Központba, amely ma is az intézmény székhelye. Ma a volt városi mozi épületében működik a
társulat. Minden évben megrendezik a Rendezőket és Színészeket képző Nemzetközi Tábort, a Színészek és
Színházbarátok Bálját, kétévente pedig a Soltis Lajos Színházi Találkozót. Szintén évente rendezik meg a
Mesefesztivált, az Előadóművészeti Fesztivált és Vers- és Prózamondó Versenyt is.
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Sportélet
Testnevelés, diáksport
A közoktatási intézményekben a testnevelés tárgya az egészségmegőrzés, személyiségfejlődés fontos kelléke. Az
iskolai testnevelés tanítási órákból és tanítási órán kívüli tevékenységből áll.
A Városi Diáksport Bizottság feladata a városi, városkörnyéki alapfokú és diákolimpiai versenyek szervezése,
összehangolása, koordinálása és lebonyolítása. A város diáksportja stabil, jól szervezett. A városban az oktatási
intézményeknél diáksportkörök, diáksport-egyesületek működnek. A város Önkormányzata a tanulók és felkészítő
tanáraik munkáját, sport területen elért eredményeit minden év augusztus 20-án a „Kiváló tanuló, kiváló
sportoló” címek átadásával ismeri el.
Fogyatékkal élők sportélete
Celldömölkön a fogyatékkal élők és egészségkárosodottak rendszeres sportjának jelenleg nincs meg a tárgyi,
anyagi feltétele. A fogyatékkal élők jobbára elszigetelten végezhetnek sporttevékenységet.
Versenysport
A versenysport szervezeti kereteit a sportegyesületek biztosítják. A celldömölki sportélet meghatározó eleme az
1912-ben megalakult Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület. Különböző szakosztályaiban mintegy 300
igazolt sportolót versenyeztetnek.
Legnagyobb múltú a városban a labdarúgás. Több bajnoki idényben is az NB II-ben játszottak. Nagy gondot
fordítanak az utánpótlás nevelésre, három korosztályban versenyeztetik csapataikat. A Nemzeti Bajnokságban
való részvétel mellett rendszeresen indulnak a Magyar Kupában, minden év júliusában részt vesznek a „Négy
Város Labdarúgó Tornáján”, melyet 2008-ban meg is nyertek.
Az Asztalitenisz és Kézilabda Szakosztály 2007 nyarától gazdasági társaság formájában működik, melynek részben
tulajdonosa CVSE. Az Asztalitenisz Szakosztály az elmúlt években a legeredményesebb sportág a városban, több
éve rendszeresen a nemzetközi porondon is eredményesen szerepelnek. Az asztaliteniszezők edzéseiket a Városi
Általános Iskola Széchenyi utcai tornatermében és az alsósági Sportcsarnokban tartják. Valamennyi mérkőzésüket
az Alsósági Sportcsarnokban rendezik meg.
A futball mellett a kézilabdázás több évtizedes múltra tekint vissza Celldömölkön. A Kézilabda szakosztály női- és
férfi szakággal működik, felnőtt csapataik az NB II-ben versenyeznek utánpótlás csapatokkal.
A város újonnan alakult versenysportja az úszás lett. Jelenleg az úszás még gyerekcipőben jár a városi
sportéletben, de a Vulkán Fürdő adta lehetőségeket jól kihasználja a Celldömölki Vulkán Vízi Sport Egyesület.
Említést érdemel még a „Vulkán Sport” Sport, Szabadidő és Kulturális Egyesület, amely 2005 januárjában jött
létre, célja pedig, hogy Celldömölk és környéke sport és kulturális életének szervezését és a programok
lebonyolítását valósítsa meg.
Sportlétesítmények
A sportlétesítmények döntő többsége önkormányzati tulajdonban áll, ezek fenntartása az önkormányzat
feladata. Ezt a feladatát az önkormányzat a sportegyesületek, intézmények, sporttal foglalkozó civil szervezetek
segítségével oldja meg. Jelentősebb sportlétesítmények: Városi Sportcsarnok, Alsósági Sportcsarnok, Vulkán
Gyógy- és Élményfürdő uszodája, teniszpálya, oktatási intézmények tornatermei, sportpályái, labdarúgópályák
(ligeti, alsósági, izsákfai, műfüves, UFC).
A sportlétesítmények állapota vegyes képet mutat. A Városi Sportcsarnok és az iskolai tornatermek állapota
felújításra szorulna.
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1.8-16.ábra Celldömölk intézményi ellátása
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1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 109/2013. (VI.26.) sz. határozattal fogadta el a város
2013-2017 évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: HEP), melynek elfogadásával a
következőket kívánja érvényesíteni:
−
−
−
−
−
−

az egyenlőbánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációs mentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket,
a köznevelési intézményeket – az óvodák és bölcsőde kivételével – érintő intézkedések érdekében
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel.

A HEP Intézkedési Tervének célja olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokaz
eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További cél
meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt, egy olyan együttműködési rendszer felállítása,
amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét.
A város esélyegyenlőségi programja célcsoportonként fogalmaz meg intézkedéseket az alábbiak szerint:
−

−

−

−

−

Romák és/vagy mélyszegénységben élők
• egyes orvosi- és szűrővizsgálatok nyilvános és széles körű elérhetősége
• olyan pénzalap létrehozása, amelyből lehetne finanszírozni a településen jelentkező
krízishelyzetbe jutott, esetlegesen hajléktalanná vált személy legközelebbi hajléktalanszállóra való
eljuttatását
• a romák és mélyszegénységben élők életének pozitív változása (szemléletformálás, közvélemény
javítása, beiskolázás)
Gyermekek
• nyári gyermekétkeztetés megszervezése, lebonyolítása
• nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek élelmezésének segítése
• bölcsőde kerítésének felújítása a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően
Idősek
• közösségépítés, korosztályok egymáshoz közelítése, helyi hagyományok megismerése, ápolása
• idős emberek ismereteinek bővítése, látókörük szélesítése
• magányos, elszigetelt, rossz egészségi állapotban lévő idős emberek segítése
Nők
• fiatal szülők szemléletformálása – tájékoztatás, felvilágosítás – gyermek megfelelő gondozása,
nevelése, felelősségtudat kialakítása
Fogyatékkal élők
• teljes körű adatbázis létrehozása a fogyatékkal élő gyermekek létszámának, betegségének
feltérképezése, folyamatos adatfrissítése érdekében
• a sérült gyermekek szállatásának segítése érdekében több férőhelyes szállítóeszköz beszerzése
• szolgáltatások elérésének megkönnyítése a fogyatékkal élők körében
• fogyatékkal élő embertársaink elfogadása, korosztályok egymáshoz közelítése, emberi
kapcsolatok létrejöttének segítése
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1.9 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA
1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre
Celldömölk a Nyugat-dunántúli régión belül, Vas megye keleti határában helyezkedik el, jelentős vasúti
közlekedési csomópont. A Celldömölki járás gazdasági mutatóit tekintve regionális és megyei összehasonlításban
is az átlag alatti helyet foglal el. Celldömölk –és az ugyancsak városiasodó Jánosháza– a kistérség gazdasági,
igazgatási és szolgáltatási központjai, Celldömölk városa a térség gazdaságilag is legerősebb települése. Az ipari
termelés nagy része itt összpontosul, a nagyobb létszámú foglalkoztatók székhelye, telephelye itt van. A térségbe
érkező külföldi érdekeltségű ipari üzemek letelepedésével gazdasági helyzete valamelyest erősödött. A gazdasági
potenciál a környező falvak nagy részében gyenge, kivételt képeznek azok a települések, ahol sikerült kiaknázni
valamilyen sajátos adottságot (pl. Mesteri és Borgáta termálfürdői, a csöngei ipari park, Ostffyasszonyfa
autóverseny-pálya). Jellemzően alacsony a vállalkozási hajlandóság, kevés a gazdálkodó szervezet, kicsi a
vállalkozás-sűrűség.
Celldömölk járási és regionális szerepkörét a mezőgazdasági művelés, a bencés kolostor egyházi, szakrális
tevékenysége, a vasútépítés és a vasúti szállítmányozás fejlődése, illetve az 1960-70-es évek központi
ipartelepítési és lakásépítési programjai erősítették. A regionális szerepkört azonban gyengíti, hogy a 8-as és a 84es közutak a várost elkerülik, mely a vasúti szállításra is hatást gyakorol, illetve a rendszerváltás, és ezzel együtt a
határok megnyílása óta mellőzött helyzetben van, a nagyobb forgalmú és gazdaságú térségek holt terében
található a nyugati határvidék, Győr, Tatabánya és Székesfehérvár között.
A település hagyományosan mezőfalu volt, túlnyomórészt mezőgazdasági termeléssel foglalkoztak az itt élők. A
XIX. század fordulójától azonban fokozatosan vasutas várossá fejlődött és egészen a rendszerváltásig a vasút
jelenléte határozta meg a város és a járás arculatát. A vasút mellett logisztikai parkok, átrakók és raktárak
létesültek, ezzel egyetemben viszont a kereskedelem, a feldolgozó- és szolgáltató ipar háttérbe szorult.

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
A járás gazdasági szerkezetében a feldolgozóipar és a mezőgazdaság tölt be jelentős szerepet, a szolgáltató
szektort háttérbe szorítva.
1.9.2.1 Mezőgazdaság
A mezőgazdaság kiemelt szerepkörét a térség jó természeti adottságai teszik megalapozottá. A
mezőgazdasági területek aránya a térségben tíz százalékponttal magasabb a régió és a megye mutatójánál,
ezen belül a szántó területek aránya magasabb.
1.9.2.2 Ipar
Celldömölk nem rendelkezik nyersanyag- ill. energia-forrással, ezért elsősorban a feldolgozóipari termelés
jellemző.
A kistérségi területfejlesztési koncepció 2012-ben készített helyzetelemzése szerint Celldömölk „a helyi ipar
kis fellegvára”. A városban egy közel 30 hektáros, ipari park cím viselésére jogosult terület található. Jelentős
vasúti közlekedési csomópontként a MÁV Zrt. és a vasúti építő cég, a SWIETELSKY Kft. révén ez a gazdasági ág
az egyik jelentős helyi foglalkoztató. A város nagyobb foglalkoztatói közé elektronikai alkatrészeket gyártó
(CELLCOMP Kft.), sütőipari gépgyártó (KÖNIG MASCHINEN Kft.) és textilipari, illetve nyomdaipari cégek
(Apáczai Nyomda, Antók Nyomda) tartoznak.
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1.9.2.3 Szolgáltatások
A szolgáltatási szektor –ahogyan az a járásban is tapasztalható– kifejezetten gyenge, adódóan a centrum
települések elszívó erejéből. Ugyanez jellemző a kereskedelemre is. Celldömölkön a szolgáltató vállalkozások
lakosságarányos száma nem éri el a megyei átlagot, ám az utóbbi években a szolgáltatást nyújtó
vállalkozások gyarapodási üteme volt a legdinamikusabb.

1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fontosabb
elképzelések
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A regisztrált és működő vállalkozások számának elemzése során a regisztrált vállalkozások növekedése és a
működő vállalkozások számának csökkenése figyelhető meg. A regisztrált vállalkozások száma 2000 és 2010
között 56%-kal nőtt (regisztrált és működő vállalkozások száma Körmenden: 1453 db/714 db, Sárváron: 2167
db/1089 db).

1.9-1.ábra Regisztrált vállalkozások számának alakulása
gazdálkodási formákkal együtt (db)
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1.9-2.ábra Vállalkozások megoszlása foglalkoztatottak
száma alapján (2013)

A vállalkozói szerkezetre jellemző a kis létszámú, 1-9 főt
foglalkoztató vállalkozások túlsúlya. Ebbe a kategóriába
tartoznak a mikrovállalkozások, ezek teszik ki a
vállalkozások 71%-át. A 0 és ismeretlen főt
foglalkoztató vállalkozások aránya 27%. A 10 és 19,
illetve 20 és 24 fő közötti foglalkoztatott létszámmal
rendelkező kisvállalkozói réteg aránya összesen 0,8%,
28 vállalkozás sorolható ide. 2011-ben összesen 21
vállalkozás tartozott a kisvállalkozások közé, tehát
2013-ra arányuk 25%-kal nőtt. 6 vállalkozás tekinthető
középvállalkozásnak, vagyis azok a gazdasági társaságok,
ahol a foglalkoztatottak száma 50 és 249 fő közötti. A
középvállalkozások száma 2011-ben 9 db volt, vagyis
33%-kal csökkent 2013-ra. A 250 főt, vagy annál többet
foglalkoztató cégek már a nagyvállalkozói kategóriába
tartoznak, Celldömölkön 2013-ban 4 ilyen vállalkozás
működött.
A gazdasági szerkezet elemzéséhez támpontot ad az
egyes
nemzetgazdasági
ágak
értékelése.
Megállapítható, hogy Celldömölkön a legtöbb működő
vállalkozás a kereskedelem és gépjárműjavítás
nemzetgazdasági ágban koncentrálódik, míg a
regisztrált vállalkozások elemzése során az látható, hogy
a
mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás,
halászat
nemzetgazdasági ágban koncentrálódik a legtöbb
vállalkozás.
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művészet, szórakoztatás, szabadidő
humán-egészségügy, szociális ellátás
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közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás
adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
ingatlanügyletek
pénzügyi, biztosítási tevékenység
információ, kommunikáció
szálláshely-szolgáltatása, vendéglátás
szállítás, raktározás
kereskedelem, gépjárműjavítás
építőipar
vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,…
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondícionálás
feldolgozóipar
bányászat, kőfejtés
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
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1.9-3.ábra Regisztrált vállalkozások számának alakulása a nemzetgazdasági ágak szerint 2011-2013 között
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1.9-4.ábra Működő vállalkozások számának alakulása nemzetgazdasági ágak szerint 2001-2012 között

A vállalkozói szerkezet elemzése során szükséges vizsgálni a település legnagyobb vállalkozásait. A település
legnagyobb vállalkozásainak meghatározása a 2014-ben történt legnagyobb adófizetők listája alapján:
1. Swietelsky Vasúttechnikai Kft. (osztrák tulajdon)
9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.
tevékenység: vasút építés
éves bruttó termelési érték: 36 140 829 forint
foglalkoztatottak: átlag 260 fő /év
2. CELLCOMP Elektronikai Termékeket Gyártó Kft.
9500 Celldömölk, Építők útja 8.
tevékenység: nem háztartási hűtő és légállapot
szabályozó termékek gyártása
éves bruttó árbevétel: 219 462 000 forint

foglalkoztatottak: n.a.
3. WeWalka Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi
Kft. (osztrák tulajdon)
9500 Celldömölk, Pápai út 27.
tevékenység: kenyér, péksütemény, egyéb
gyártás, kereskedelem
éves árbevétel: 14 886 969 Euro
(ebből Mo.: 815 044 Euro)
foglalkoztatottak:
átlag 293,27 fő /év
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4. König Mashinen Kft. (osztrák- magyar tul.)
9500 Celldömölk, Széchenyi u. 54.
tevékenység: élelmiszer,- dohányipari gépgyártás
éves bruttó árbevétel: 11 152 000 forint
foglalkoztatottak: átlag 205 fő /év
5. PVS-Hungary Kft. (osztrák tul.)
9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.
tevékenység: műanyag feldolgozás
éves bruttó árbevétel: 35 061 000 forint
foglalkoztatottak: átlag 84 fő/év
6. Rail Cargo–Hungaria ZRT. (osztrák-magyar tul.)
9500 Celldömölk, Építők útja 8.
tevékenység: vasúti áruszállítás
éves bruttó árbevétel: 1 204 521 000 forint
foglalkoztatottak: n.a.
7. Antók Nyomdaipari Kft. (külföldi tul.)
9500 Celldömölk, nagy Sándor tér 11.
tevékenység: nyomdaipari tevékenység
éves bruttó árbevétel: n.a.
foglalkoztatottak: átlag 77 fő /év
8. Bakó Trex Ipari és Kereskedelmi Kft.
9500 Celldömölk, Építők útja 10.
tevékenység: alsóruházat gyártás
éves bruttó árbevétel: 26 748 000 Ft
foglalkoztatottak: n.a.
9. E.ON ZRT. (osztrák-magyar tul.)
Szombathely, Celldömölk

tevékenység: energia szolgáltatás
éves bruttó árbevétel: n.a.
foglalkoztatottak: n.a.
10.OTP bank NyRT.
11.Celli-Sághegyalja Zrt.
9500 Celldömölk, Sági u.216.
tevékenység:
szántóföldi
termelés,
állattenyésztés, bérbeadás (1308 ha szántó, 259
ha gyep)
éves bruttó árbevétel: 27 214 000 Ft
foglalkoztatottak: átlag 60 fő /év
12.K&H bank ZRT.
tevékenység: banki szolgáltatás
éves bruttó árbevétel: n.a.
foglalkoztatottak: n.a.
13.Nyugat-Magyaroszági Vasútépítő Kft.
9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 11.
tevékenység: vasútépítés
éves bruttó árbevétel: n.a.
foglalkoztatottak: átlag 15 fő /év
14.Szerencsejáték RT.
15.Tesco- Global Zrt.
16.Magyar Telecom
17.MalomipariZrt.
18.Magyar Posta Zrt.
19.Szerencsejáték Zrt.

1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők
1.9.4.1 A település külső elérhetősége, helyzete és kapcsolatai a térségben
Celldömölk gazdasági versenyképességét nagymértékben meghatározza az országban, és ezen belül
leginkább a térségben való elhelyezkedése. Vasúti kapcsolatok terén Celldömölk jelentős közlekedési
csomópont, ahol az alábbi vonalak találkoznak:
-

Győr- Celldömölk (10)
Szombathely-Celldömölk-Boba-Veszprém-Székesfehérvár (20)
Celldömölk-Bob-Ukk-Zalaegerszeg (25)
Celldömölk-Boba-Ukk-Tapolca (26).

A vasúti pályaudvar jelentős személyforgalmat és (átadó-) teherforgalmat egyaránt bonyolít.
A közúti közlekedést tekintve a térségben két főhálózati elem található:
-

-

8. sz. elsőrendű főút Székesfehérvár-Szentgotthárd közötti szakasza megközelítőleg kelet-nyugati
irányban halad a várostól kb. 20 km-re déli irányban. Az úttal a 8429. sz. összekötő út teremt kapcsolatot,
amely Jánosházánál kapcsolódik a 8. sz. főúthoz.
A Sopron-Balatonederics között vezető 84. sz. elsőrendű főút megközelítőleg északnyugat-délkeleti
irányban kb. 20 km-re vezet a várostól nyugati irányban. A 84. sz. főút és Celldömölk között a kapcsolatot
a 8404. sz. összekötő út biztosítja.
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1.9.4.2 Munkaerő képzettsége
A 2011-es népszámlálási adatokat vizsgálva megállapítható, hogy Celldömölk iskolai végzettség tekintetében
az országos átlagtól elmarad (az országos átlag zárójelben feltüntetve). A város lakosságának 11%-a szerzett
felsőfokú képzésen oklevelet (19,0%), harmada szerzett érettségi vizsgát (49,0%), a lakosság negyede
általános iskolai végzettséggel rendelkezett (25%), 22%-uk érettségi nélkül, de valamilyen szakképesítést
nyújtó oklevéllel rendelkezett. A lakosság 10%-a azonban az általános iskola 8 évfolyamát sem végezte el,
1%-uk pedig az általános iskola első évfolyamát sem végezte el (0,6%).
10-x éves
általános iskola első
évfolyamát sem végezte
el
0,3

15-x éves
legalább általános iskola
8. évfolyamát elvégezte

18-x éves
legalább érettségit
szerzett

25-x éves
egyetemi, főiskolai
oklevéllel rendelkező

96,7

46,8

12,9

1.9-5. ábra Celldömölk népessége iskolai végzettség szerint a megfelelő korúak százalékában
(Forrás: KSH)
1%
11%

általános iskola első évfolyamát sem végezte el

10%

általános iskola, 1-7. évfolyam

25%

31%

általános iskola, 8. évfolyam
középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel
érettségi

22%

egyetem, főiskola stb. oklevéllel

1.9-6.ábra A 7 éves és idősebb népesség legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint
(Forrás: KSH 2011-es országos adatok)
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1.9.4.3 K+F helyzete
A megyében működik néhány kutató központ, melyek célja mezőgazdasági, erdészeti termékek fejlesztése. Vas
megyében a kutató fejlesztő helyek száma 2012-ben 38 db, ezek tényleges összlétszáma1 462 fő, ebből kutatófejlesztő 370. A K+F számított létszáma2 277 fő, melyből kutató-fejlesztő 210 fő. Ebben az évben a kutatásfejlesztés költsége a megyében 3 566,9 millió forint, beruházása 393,2 millió forint, ráfordítása 3 960,1 millió
forint volt.

1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)
A lakosság életkörülményeinek egyik meghatározó
tényezője a lakásviszonyok alakulása. Celldömölk
lakásállománya 2013-ban 4757 db volt (Körmend: 5052
db, Sárvár: 6348 db). Ez 2001-hez képest 5,5%-kal
magasabb érték. Összességében elmondható, hogy a
város lakásállománya 2010-ig folyamatosan növekedett,
majd 2013-ig stagnált, amely egyértelműen a gazdaság
megtorpanásával és az ingatlanválsággal van
összefüggésben.

Lakásállomány (db)
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1.9-7.ábra Lakásállomány (db)
80
60
40
20
0

Épített lakások száma (db)

1.9-8.ábra Az épített és megszűnő lakások
számának alakulása 2000-2013 között
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1.9-9.ábra A lakások és lakott üdülők építési év szerint

2000 és 2013 között a lakásmegszűnések száma
folyamatosan ingadozott, de elmondható, hogy a
megszűnő lakások száma az elmúlt időszakban
csökkent. A vizsgált időszakban átlagosan évente 4
lakás szűnt meg a városban, a legtöbb 2001-ben és
2006-ban. Az épített lakások száma hasonló ingadozást
mutat, mint a megszűnt lakásoké. A legtöbb lakás 2003ban és 2008-ban épült, azóta viszont az épített lakások
számának
alakulása
folyamatos
csökkenést
mutat.Celldömölk lakásállományának 21%-a épület a II.
világháború előtti időszakban, az 1946-1960 között
épület lakások aránya 7%. 1961 és 1970 között épült a
lakások 17%-a. A lakásépítési hullám az 1970-80-as
években volt a legmagasabb, ebben az időszakban épült
a celldömölki lakások legnagyobb hányada, 26%. Az
1981-1990 közötti időszakban a lakásállomány 16%-a
épült meg. A rendszerváltás óta azonban a
lakásépítések
száma
folyamatosan
csökkent
Celldömölkön, 2006 és 2011 között már csak a teljes

lakásállomány 4%-a épült.
1
Azoknak a természetes személyeknek az állományi létszáma, akik a különböző szektorok kutatóhelyein K+F tevékenységgel foglalkoznak, függetlenül a
kutatásra, kísérleti fejlesztésre fordított időtől.

2

A K+F tevékenységgel foglalkozó személyek tényleges létszáma K+F tevékenységre vetített, teljes munkaidőre átszámítva
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1%
6%

magánszemély

Celldömölk lakásállományának 93%-a (4408 db)
magántulajdonban van, a lakások 6%-a (299 db)
önkormányzati tulajdonban, míg 1%-uk más
intézmény, szervezet tulajdonában van.

önkormányzat

más intézmény,
szervezet

93%

1.9-10.ábra A lakások és lakott üdülők tulajdonjelleg
szerint 2011
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Celldömölk lakásállományának átlagos alapterülete
79 m2, ami 2 m2-rel nagyobb, mint a magyarországi
átlag. A városi lakásállomány alapterület szerinti
megoszlása alapján a 80 m2 és ennél nagyobb
alapterületű lakások aránya a legmagasabb (47%), ami
a családi házak dominanciáját mutatja. Magas még az
50-79 m2 alapterületű lakások aránya (41%), ami a
társasházi lakásokat jelenti. Az egyszobás lakások (4049 m2) aránya 9%, míg az ennél kisebb lakások aránya
3%.

100–

1.9-11.ábra A lakások és lakott üdülők alapterület
szerint 2011
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1.10 AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ ÉS
INTÉZMÉNYRENDSZERE
Celldömölk Város Önkormányzata elkészíttette a város Gazdasági Programját a 2014-2019-es időszakra, melyet a
Képviselő-testület 2015. március 25-én tárgyalt. A Gazdasági Program stratégiai eszköz, amely az önkormányzati
ciklusra vonatkozóan tartalmazza mindazon fejlesztési elképzeléseket, amelyek az elkövetkező öt évben az
önkormányzat megvalósítani kíván a város fejlesztése, az intézményhálózat korszerűsítése, az infrastruktúra
javítása és a közszolgáltatások színvonalának növelése érdekében. Jelen fejezet a Gazdasági Programban
foglaltakra jelentős mértékben támaszkodik.

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 1
Költségvetés
A város 2014. évi költségvetését a 4/2014 (III.04.) sz. önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint
állapította meg:
Bevételek
Költségvetési bevételek
Költségvetési hiány belső
finanszírozása
Ebből: Működési
pénzmaradvány
Felhalmozási pénzmaradvány
Költségvetési hiány külső
finanszírozása (finanszírozási
bevételek)
Ebből:
Működési
hitel
felvétel
Felhalmozási hitel felvétel
Bevételek főösszege

Kiadások
3 051 480

Költségvetési kiadások

adatok ezer Ft-ban
Egyenleg
Költségvetési
2 823 241 egyenleg
228 239

93 695
52 278
41 417
0 Finanszírozási kiadások
Ebből: Működési hitel
0 törlesztése
Felhalmozási
hitel
0 törlesztése
3 145 175 Kiadások főösszege

A 2014-es bevételi főösszegből
- működési célokat szolgáló forrás
- felhalmozási célú bevétel

321 934
17 451
304 483
3 145 175

1 556 744 eFt, az összes bevétel 51,01%-a,
1 494 736 eFt, az összes bevétel 48,98%-a.

A 2014-es kiadási főösszegből
- működési, fenntartási kiadásokra 1 605 021 eFt-ot, azaz az összes kiadás 56,85%-át,
- felhalmozási kiadásokra
1 218 220 eFt-ot, azaz az összes kiadás 43,15%-át biztosítja.
A felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontása:
- beruházások
1 005 879 eFt
- felújítások
191 457 eFt
- ingatlanvásárlás
7 800 eFt
- kölcsön visszafizetés
7 500 eFt
1
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-

felhalmozási célú áfa befizetés
felhalmozási célú kamatfizetés

4 012 eFt
1 572 eFt.

Celldömölk városa kistérségi központi szerepköréből adódóan törvényi kötelező feladatain túlmenően
lényegesebb több feladatot lát el. Az önként vállalt feladatok finanszírozását azonban saját forrásból kell
biztosítania. A város Önkormányzata vállalta többek között a zeneiskola, általános iskola működtetésének
fenntartását, amire évente 55 millió forintot fordít. A Kemenes Vulkánpark önállóan vállalt feladat, ami az
idegenforgalom növekedését szolgálja, évente 15-20 millió forint önkormányzati finanszírozással működik.
A Vulkán Fürdő működtetésére évente 30 millió forintot fordít az önkormányzat, ami a korábbi évek 60 millió
forintos kiadása után jelentős megtakarítást jelent. Az Önkormányzat tagja a Ság hegy Térsége Turisztikai
Egyesületnek, ami a korábbi Tourinform Iroda feladatait is ellátja.
A kötelező feladatok állami finanszírozása a feladatalapú támogatásban az állam részéről évente 120-140 millió
forint támogatás-elvonásban részesül az egy főre jutó adóerő-képesség miatt.
Az önkormányzat gazdálkodásához 135 millió forint folyószámlahitelt tud igénybe venni likviditási céllal. Új
beruházási hitel felvételét nem tervezi a Képviselő-testület. A működési kiadások csökkentése érdekében az
önkormányzat folyamatosan racionalizálási lehetőségeket keres az intézményhálózatban összevonásokkal,
átszervezésekkel a hatékony és gazdaságos feladatellátás érdekében.
Az önkormányzati vagyon az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően jelentősen növekedett. Az intézményi
épületek és a települési infrastruktúra a kor követelményeinek megfelelő szinten tartása, a szakmai színvonal
biztosítása az önkormányzattól erejét meghaladó anyagi erőforrást igényeltek 2011- és 2014 között. A pályázatok
önerejére jelentős összegű fejlesztési célhitelt kellett felvenni.
Hitel- és kötvényállomány
A gazdasági válság és a Vulkán Fürdő építésére igényelt svájci frank alapú hitel törlesztése igen nagy terhet rótt az
Önkormányzatra. A Magyar Állam által 2012-ben indított önkormányzati konszolidáció az Önkormányzati
gazdálkodás számára nagy jelentőségű költségvetési stabilizációt jelentett. 2013-ban a kormányzat a bankok felé
fennálló önkormányzati hitelállomány 65%-át átvállalta, 2014-ben pedig a maradék 35%-ot. Celldömölk Város
Önkormányzatát az adósságkonszolidáció két lépésben érintette: 2012. december 31-én 407 528 e forint
hitelállomány és járulékai (ebből a fejlesztési hitelek konszolidálása 217 675 e forint összegben, 190 689 e forint
összegben pedig a Magyar Állam működési célú hitelátvállalása történt 3 oldalú tartozásátvállalási szerződés
alapján). Végtörlesztésre került a kedvezőtlen svájci frank alapú Vulkán Fürdő hitele mellett a szintén svájci frank
alapú 2006. évi beruházási hitel is. 2013 év végén a rövid lejáratú folyószámlahitel felvét 63 millió forint volt.
2013 első félévének gazdálkodása a rendelkezésre álló 300 millió forintos folyószámla hitelkeret felhasználásával
teljesíthető volt. Az adósságkonszolidáció után a folyószámlakeret ideiglenesen lecsökkent 110 millió forintra,
majd 135 millió forintra nőtt, ami a második félév gazdálkodásában a likviditási problémák áthidalását segítette.
Az Önkormányzatok hitelfelvételét és adósságot keletkeztető ügyleteit a Stabilitási törvény szabályozza.
A leszűkített folyószámlakeret a kötelezettségvállalás szigorú betartására hívja fel a figyelmet, mint az
önkormányzat, mint az intézményhálózat részéről, hiszen pótelőirányzatot csak vis major (előre nem látható,
különleges helyzet) esetén igényelhetnek az intézmények. Amennyiben az intézmény bevételi előirányzatai nem
teljesülnek, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek, azaz az intézményvezetők felelőssége a kiadások
visszafogása, tehát csak az intézmény működéséhez szükséges és indokolt beszerzéseket teljesíthetők.
Az adósságállomány 50%-nak konszolidálása történt meg 2013. június 30-án, majd a fennmaradó
adósságállomány törlesztése történt meg a 2013. év második félévében. 2013 év végén a fejlesztési célú hitelek
állománya 304 483 e forint volt, valamint forgatási célú hitelműveletként 19 058 e forint szerepelt. A forgatási
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célú hitelből a 2013. december 5-i állományt konszolidálta csak az Állam, ami 17 451 e forint volt. A
konszolidálandó fennmaradó adósságállomány összesen 321 934 e forint maradt, a 2014. február 28-ig esedékes
járulékok összege pedig 3 249 e forint, melyet a második adósságkonszolidáció teljesen konszolidált 2014. február
28-án.
A jövőben megvalósuló beruházásokat elsősorban pályázati forrásokból, a szükséges saját erőt önerőpályázat és
saját forrásainak igénybevételével szándékozik az önkormányzat megvalósítani, nem tervezi fejlesztési célú
beruházási hitel felvételét. Az adósságkonszolidáció után nem cél a hitelállomány újbóli felhalmozása.
Az értékpapírok állománya 2012 és 2013 év végén nulla. Az önkormányzatnak 2012-ben és 2013-ban sem volt
befektethető szabad pénzállománya.
Finanszírozási rendszer
Az állami finanszírozási rendszer átalakítása jelentős forráselvonásként érinti Celldömölk városát is. A személyi
jövedelemadó visszaosztásának megszüntetése 165 millió forint, a gépjárműadó 60%-ának elvonása 45 millió
forint bevételkiesést jelent a városnak. A kieső bevételeket az iparűzési adóbevételből kell pótolni az
intézményhálózat működtetésének biztosítására, ami évente mintegy 430 millió forintit jelent.
Helyi adópolitikai
A helyi adópolitikai alapvető célja az, hogy a helyi adó az önkormányzat folyamatos, stabilan előre tervezhető,
biztos bevételi forrását jelentsék, ugyanakkor az adózói kört illetően méltányos, igazságos legyen, a szociális,
városfejlesztés és gazdaságpolitikai szempontok szerinti kedvezményezettség biztosított legen az egyes adónemek
tekintetében.
Celldömölkön a jelenleg érvényes helyi adórendszer az alábbi adónemekből épül fel:
- helyi iparűzési adó (a Htv. biztosította maximális adómértékkel történik az adó megállapítása);
- magánszemélyek kommunális adója (a Htv. biztosította maximális adómértéknél jóval kedvezőbb:
5000 Ft/1. adótárgy, 2. illetve további adótárgy 4000 Ft/adótárgy, zártkerti építmény (Ság hegyi ingatlan)
4000/adótárgy, minden egyéb adótárgy (pl. műhely) 5000 Ft/adótárgy);
- idegenforgalmi adó (300 Ft/fő/vendégéjszaka).
Jelentősen, mintegy duplájára nőtt az idegenforgalmi adóbevétel a JUFA Ungarn Kft szállodája mint új
szálláshelyadó megjelenésével, az üdülőhelyi feladatok támogatása azonban általános feladatként az elvonás
részét képezi.
A fentieken kívül az önkormányzat végzi a gépjármű-adóztatással, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos
feladatokat is. A gépjármű-adóbevétel 40%-a, mintegy 28–30 millió Ft marad az önkormányzatnál, 60%, mintegy
45 millió Ft, a Magyar Államkincstárnak kerül továbbutalásra.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) értelmében az önkormányzatnak lehetősége van új települési
adókat bevezetni. A képviselő-testület a lakosság teherbíró képességét figyelembe véve nem vezetett be új
adókat.
2015-től a helyi adóbevételekből, elsősorban az iparűzésiadó-bevételből kell a szociális juttatásokat finanszírozni,
állami támogatást nem kap az önerőre az önkormányzat, emiatt is cél az adóbevételek, mint fő bevételi forrás
volumenének megtartása, növelése.
A jövőben az idegenforgalom növekedésére számít az önkormányzat, ennek figyelembe vételével érdemes az
idegenforgalmi adó növelése 350-400 Ft/fő/ vendégéjszaka összegre.
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Vagyongazdálkodás
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 115/2013.(VI.26.) sz. határozata határozza a település
vagyongazdálkodási tervét, mely közép- és hosszú távú tervet fogalmaz meg.
Celldömölk Város Önkormányzat Közgyűlésének 30/2009.(XI.20.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat
vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól rendelkezik. A rendelet hatálya kiterjed a tulajdonában álló ingatlan
és ingóvagyonra, közművekre, az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokra, önkormányzati társulásba,
gazdasági tárulásba bevitt vagyonra, gazdasági társaságban az önkormányzatot megillető társasági részesedésére,
értékpapírokra, kárpótlási jegyekre. Az Önkormányzat vagyona – rendeltetése szerint – törzsvagyonból, valamint
egyéb forgalomképes vagyonból áll. A törzsvagyon az önkormányzati vagyon külön része, amely az Önkormányzat
számára törvényben kötelezően előírt, valamint önként vállalt közfeladatok ellátását, a közszolgáltatást biztosítja.
Ezek forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek.
2013-ban Celldömölk Város Önkormányzata 7 336 409 000 forint értékű forgalomképtelen, 4 191 868 000 forint
értékű korlátozottan forgalomképes és 3 200 854 000 forint forgalomképes vagyonnal rendelkezett.
Celldömölkön a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó kizárólagos,
illetve többségi tulajdonosi joggal rendelkező önkormányzati tulajdonú illetve irányítású társasági részesedések a
következők:
- Kemenesvíz Korlátolt Felelősségű Társaság (önkormányzati részesedés: 100%),
- Cellenergo Korlátolt Felelősségű Társaság (önkormányzati részesedés: 51%),
- Celli HUKE Hulladékkezelési Nonprofit Kft. (önkormányzati részesedés: 100%),
- Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. (önkormányzati részesedés: 100%),
- Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft. (önkormányzati részesedés: 51%).

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
Celldömölk Város Önkormányzatán belül két szervezeti egység látja el a településfejlesztéshez kapcsolódó
közvetlen feladatokat:
−
−

Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság
Műszaki Iroda

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság településfejlesztéshez kapcsolódó főbb feladatai: javaslatot tesz
lakás- és nem lakáscélú önkormányzati ingatlanok hasznosítására, közreműködik a városfejlesztési koncepció
kialakításában, összeállítja és véleményezi a rendezési tervek program-tervezeteit, kezdeményezi a közterületek
rendjének kialakítását, javaslatot tesz az éves költségvetésben a városfejlesztési és városrendezési célokra
megjelölt előirányzatok felhasználására, figyelemmel kísérheti és ellenőrizheti az intézmények fejlesztési és
karbantartási feladatainak végrehajtását.
A Műszaki Iroda főbb feladatai:
− elvégzi a településrendezéssel, a városüzemeléssel, a közterület-felügyelettel, a temetők fenntartásával,
működésével, a vásárok és piacok rendezésével, az állattartással kapcsolatos önkormányzati
rendeletekben meghatározott, az osztályra háruló feladatokat
− ellátja a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat
− ellátja – az illetékességi területéhez sorolt települések területén – az elvi telekalakítási – a telekalakítási-,
az elvi építési-, építési-, bontási-, helyreállítási-, használati módosító változást-, használatbavételi-,
fennmaradási engedélyezési és ellenőrzési feladatokat
− fennmaradási engedélyezésnél és engedély nélküli épület lebontásánál építésügyi bírságot szab ki, illetve
jogszabályban meghatározott esetekben elengedéséről dönt
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−
−

ellátja a területfejlesztéssel, területrendezéssel kapcsolatos feladatokat
Celldömölk város területén, illetve az illetékességi területén az önkormányzatokat érintő saját ügyeikben
a telekalakítással, a kül- és belterülethatár módosítással, az építéshatósági kötelezésekkel (bontási,
helyreállítási, átalakítási, kertépítési munkálatok végzésének a tűrésére stb.) illetve ellenőrzéssel
kapcsolatos, a műemlék – és helyi védelem alá sorolt épületek esetében szakhatósági feladatokat lát el .

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység
Celldömölk a legjelentősebb gazdaságfejlesztési tevékenységet a gazdasági szféra számára vonzó befektetési és
működési környezet megteremtésében fejtette ki, elsősorban a turizmust és ipartelepítést támogató
tevékenységet folytatott.
A térség gazdaságilag legerősebb pólusa Celldömölk, jelentős vasúti közlekedési csomópont. A vasút mellett
átrakók, raktárak létesültek. Az 1999-től 29 hektáros területen kialakított Celldömölki Ipari és Logisztikai Parkot tíz
betelepült cég alkotja. Az ipari parkban működő vállalkozások telephelyén még van fejlesztési lehetőség, a
rendelkezésre álló szabad területek beépítésével, illetve a szabad épületek bérbeadásával. Az ipari park melletti
szabad területek elvileg bevonhatóak zöldmezős beruházások megvalósításába, de a magánszemély
tulajdonosokkal erre szerződéses megállapodás nincs. Az ipari park fenntartása, esetleg bővítése szerepel a város
rendezési tervében.
A gazdaságfejlesztési tevékenység másik fontos fókuszterülete az idegenforgalom, turizmus fejlesztése volt. Ennek
érdekében Celldömölk 2008-ban létrehozta a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő komplexumot, amely 2014-től a JUFA
szállodájával egészült ki. Az idegenforgalom fejlesztésének tekintetében lényeges eredmény a Kemenes Vulkán
Park létrehozása, amelyre a város még 2009-ben 400 millió forint támogatást nyert. Ennek eredményeként a
Sághegyi Múzeum és geológiai tanösvény után elkészült a Vulkánház is, mely Közép-Európában egyedülálló, a
vulkánok működését interaktív formában bemutató kiállításnak ad otthont.
Celldömölk a helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezet és turisztikai klaszter létrehozására
és fejlesztésére a Ság Hegy térség Turisztikai Egyesület létrehozására 2013-ban 50 millió forint támogatást nyert
el.
Az utóbbi évek egyik legnagyobb fejlesztését Celldömölk gazdasági életének egyik meghatározója, a Wewalka
Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft. eszközölte. A vállalkozás fejlesztésének célja új munkahelyek
teremtése volt, amelyhez 2005-ben 65 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a Munkaügyi
Minisztériumba benyújtott pályázata alapján. 2007-ben szintén munkalehetőséget teremtő beruházáshoz igényelt
támogatást a Magyar Gazdaságfejlesztési Központtól, így 52 millió forint vissza nem térítendő támogatásban
részesült a cég.
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1.10.4 Foglalkoztatáspolitika
Az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények, gazdasági szervezetek által foglalkoztatottak száma 2014.
december 31-én 128 fő.

Intézmény neve
1. Kemenes Vulkán Park
2. Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár
3. Városgondnokság
4. Celldömölk Közös Önkormányzati
hivatal
5. Celldömölk Város Önkormányzata
Összesen

Szak.
alk.

Összes állományba tartozó
2013. december 31.
2014. december 31.
Tech. alk.

Összesen

Szak. alk.

Tech. alk.

Összesen

6

1

7

5

1

6

11

7

18

12

7

19

29

15

44

29

16

45

47

7

54

49

7

56

1
94

1
31

2
125

2
97

31

2
128

Az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében ellátandó feladatai:
Közoktatási feladatok ellátása:
- óvodák, iskolák épületeinek karbantartásával, takarításával kapcsolatos feladatok
- intézmények őrzése
- konyhai kisegítő munkák
Közművelődési feladatok:
- a közművelődési intézmény épületének karbantartásával, takarításával kapcsolatos feladatok
Szociális, gyermekjóléti feladatellátás:
- ápolási, gondozási feladatok,
- szociális, gyermekvédelmi intézmény épületeinek karbantartásával, takarításával kapcsolatos feladatok
Közutak, közterületek, köztemetők fenntartása, köztisztasági feladatellátás:
- közterületek gondozása (fűnyírás, virágágyások rendbetétele, lombseprés, hóeltakarítás, síkosságmentesítési
feladatok ellátása),
- hulladékgyűjtés
Városi fürdő üzemeltetése:
- építési szak- és segédmunkák elvégzése
Kórház és szakosított járóbeteg-ellátás fenntartása:
- járó- és fekvőbeteg ellátással kapcsolatos feladatok ellátása,
- kórházi adminisztrációs feladatok ellátása,
- betegétkeztetéssel kapcsolatos munkák elvégzése,
- portai szolgálat ellátása,
- épülettakarítás,
- karbantartással kapcsolatos feladatok ellátása,
- udvari kertészeti munkák elvégzése
Polgármesteri hivatal működtetése:
- levelek kézbesítése településen belül,
- takarítási feladatok ellátása.
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Az önkormányzat a fenti feladatok ellátását az alábbi intézményein keresztül kívánja megoldani:
- Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
- Kemenes Vulkán Park
- Városgondnokság
- Polgármesteri Hivatal
A rendelkezésre állási támogatásban részesülőket a fenti intézmények foglalkoztatják.

1.10.5 Lakás és helyiséggazdálkodás
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestülete 22/2013. (X.30.) sz. rendeltével állapította meg az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló rendeletét. A
lakásokra vonatkozó bérbeadó jogok és kötelezettségek gyakorlásával a Városgondnokság rendelkezik. Az
önkormányzat a tulajdonában álló lakások szociális helyzet alapján, illetve költségelven megállapított lakbérű –
nem szociális alapú – lakásként adja bérbe.
A 14/2014.(V.28.) sz. önkormányzati rendelet szerint – amely a 22/2013. (X.30.) sz. rendeletet módosította – az
önkormányzat tulajdonában 250 db szociális alapon bérbe adható lakás van, 34 db költségelven bérbe adható
lakás áll. A bérlakások zömében az 1960-70-es években épültek, téglaépítésű, nyeregtetős 2, 3 és 4 emeletes
társasházakként. Üresen álló bérlakás nem jellemző a településen. A 2007-2014 közötti időszakban bérlakás
építés, fejlesztés nem történt. A legutóbbi bérlakás építési program pályázati pénzből valósult meg. 2000-ben a
Horváth Elek utcában pályázati forrásból 5 db szociális bérlakás épült, 2005-ben a Sági utca 22. száma alatt 12 db
költségelvű bérlakást építettek, a Hollósy téren pedig a társasház tetőterének beépítésével 3 db költségelvű
bérlakás létesült. A bérlakás igénylést és annak menetét, illetve a díjszabást a 22/2013. (X.30.) sz. rendelet
(módosították: 1/2014.(II.30.), 14/2014.(V.28.) sz. rendeletek) állapította meg. A 2014. november 30-i állapot
szerint a bérlakásokban lakók lakbérhátraléka 12 292 045 forint, a kiköltözöttek hátraléka 13 342 160 forint, a
vízszolgáltatás hátraléka 1 384 693 forint volt.

1.10.6 Intézményfenntartás és feladatellátás
Az intézményhálózat jelentős átalakuláson ment keresztül az utóbbi 5 évben, aminek következtében az
önkormányzat bevételi és kiadási főösszege jelentősen csökkent. 2011-ben még 6 milliárd forint volt az év végi
módosított előirányzat, a 2015. évi már csak 1,8 milliárd forint.
A főösszeg csökkenésének további oka a jelentős pályázati volumen és az önerőre felvett hitelek állománya, majd
a projektek lezárulta és az adósságkonszolidáció utáni főösszegcsökkenés.
Évente mintegy 130-150 millió forintot tett ki a fordított áfa torzító hatása is, ami a bevételi és a kiadási oldalon is
jelentkezett a főösszeget növelve.
Az intézményhálózatot érintő változások az utóbbi 5 évben:
−
−

−

A Berzsenyi Dániel gimnázium és a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2011-ben
összevonásra került.
A Tűzoltóság fenntartója a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság lett 2012-ben, így az
önkormányzati vagyon térítésmentesen az állam tulajdonába került. A költségvetésben évente kb. 15
millió forintot jelentett a Tűzoltóság költségvetése, önkormányzati finanszírozásra nem szorultak.
A Kemenesaljai Egyesített Kórház fenntartója 2012. május 1-vel a GYEMSZI lett. Az előirányzatok mintegy
1 milliárd forinttal lettek zárolva.
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−

−

−

−

−

−

−

A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő, mint intézmény 2012. július 1-vel megszűnt, az üzemeltetésére
gazdasági társaságot hoztak létre, melynek 51%-os tulajdonjogával az önkormányzat rendelkezik. Az
üzemeltetés átalakításával az évi kb. 60 millió forint intézményfinanszírozás helyett a felére csökkent.
működési célú pénzeszközátadást biztosít az önkormányzat a Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt Üzemeltető
Kft-nek, amely mintegy 210 millió forinttal csökkentette a főösszeget, hiszen korábban intézményként a
Városgondnokság költségvetésében jelent meg a fürdő működtetése.
A Tourinform Iroda 2012. szeptember 30-val megszűnt, mint intézmény, feladatát a Ság hegy Térsége
Turisztikai Egyesület vette át, amit a Turisztikai Desztinációs Menedzsment projekt hívott életre kistérségi
összefogás eredményeként. A tagdíj nagysága a korábbi intézményfinanszírozással nagyjából megegyező
nagyságrendű.
2013. január 1-től a Celldömölki Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, az Ádám Jenő
Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképző Iskola fenntartója az önkormányzat helyett a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ
(KLIK). A gimnázium kivételével a működtetésről továbbra is az önkormányzat gondoskodik. A Celldömölk
és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. december 31-vel nem fenntartója az
általános iskolának, így annak működtetését az önkormányzat biztosítja saját forrásból. Az oktatási
intézmények fenntartóváltása miatt mintegy 740 millió forinttal csökkent a költségvetés főösszege.
Feladatalapú finanszírozást az iskolák működtetésére nem kap az önkormányzat, és ha lemondana az
működtetésről, akkor sem várható támogatás a város adóerő-képessége miatt. Évente kb. 55 millió
forintba kerül az általános iskola és zeneiskola működtetése. A gimnázium működtetésének kiadásaihoz a
KLIK-kel kötött szerződés alapján évente 6,5 millió forinttal kell hozzájárulnia az önkormányzatnak.
A Celldömölki Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat költségvetése 2012-ben még az önkormányzat
költségvetésében jelent meg mintegy 600 millió forint összegben, azonban jogszabályváltozás miatt 2013ban már nem a gesztor település költségvetésében, hanem a fenntartó költségvetésében jelenik meg a
két intézmény költségvetése. 2013. július 1-je óta a két intézmény fenntartója jogi személyiséggel
rendelkező intézményfenntartó társulás. A Celldömölki Városi Óvoda fenntartója a Celldömölk és
Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, a Népjóléti Szolgálat fenntartója a Kemenesaljai
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás. A két intézmény költségvetése a
fenntartó társulások költségvetésébe épül bele, Celldömölk Város Önkormányzata költségvetésében a
bevételi oldalon a feladatalapú finanszírozás bevétele jelenik meg, amit támogatásértékű működési célú
kiadásként tovább kell utalni a társulásoknak, és a társulás nyújt finanszírozást az intézménynek.
A Kemenes vulkánpark pályázati forrásból épült az idegenforgalom növelését megcélozva turisztikai
látványosságként. 2013. április hónapban kezdte meg működését, a pályázatban szereplő magas
látogatószámot (25 ezer) alulmúlja a jegyeladások száma, az intézmény hiánya évente 15-20 millió forint.
A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-jén hat településsel kezdte meg működését. A
körjegyzőségben már részt vevő Mersevát Község Önkormányzata mellé csatlakozott Mesteri,
Nemeskocs, Ostffyasszonyfa és Csönge községek önkormányzatai. Két éven keresztül lakosságszámarányosan járultak hozzá a hivatal működtetésének kiadásaihoz, 2015-től azonban csak 6 millió forint
hozzájárulást fizetnek lakosságszám arányosan, amit csökkent a 2014. évi maradvány lakosságszámarányos összege. Csönge Község Önkormányzata 2015. január 1-vel a Kenyeri Közös Önkormányzati
Hivatalhoz csatlakozott. További változást jelentett, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási
Hivatala felállásával először a hatósági osztály és az okmányiroda, majd fokozatosan több feladat került át
a kormányhivatalhoz.
A Városgondnokság önállóan gazdálkodó funkciója megváltozott, és önállóan működő intézmény lett,
2013 márciusától, az intézmények könyvelése az önkormányzati hivatalban történik.
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A fenti változások miatt az önkormányzat intézményeiben dolgozók száma jelentősen lecsökkent, a 2011-es 711
főről 2014-re 128 főre.

1.10.7 Energiagazdálkodás
A településen elérhető és rendelkezésre álló energiafajtákat és a megújuló energiaforrások használatát az 1.16
Közművek állapota és energiahatékonyság című fejezet tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonába tartozó
intézmények energetikai korszerűsítése folyamatos az elnyerhető pályázati források függvényében.
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1.11 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 1
Hulladékgazdálkodás
 Települési szilárd hulladékok
A Celldömölk területén keletkező nem veszélyes szilárd hulladékok begyűjtését és kezelését a Celli-Huke
Hulladékgazdálkodási Kft. végzi, mely az Önkormányzat tulajdonában van. A település rendszeres
hulladékgyűjtésbe bevont lakásainak aránya 2011-ben 95% volt. A Celli-Huke Kft. által összegyűjtött kommunális
hulladék a Sárvári Huke Kft-nél kerül ártalmatlanításra, illetve a Zalaispa Zrt. zalabéri hulladéklerakóban kerül
elhelyezésre. A szelektíven gyűjtött papír és műanyag hulladék a Sárvári Huke Kft-nél, míg az üveg hulladék a Zalai
Huke Kft-nél kerül begyűjtésre, a biológiailag lebomló hulladékot a celldömölki komposztáló telepen hasznosítják.
Közműhálózatok
 Ivóvíz ellátás
Celldömölk a Celldömölk Körzeti Vízmű rétegvíz bázisáról kapja az ivóvizet. A város vízellátásának biztosítását a
Kemenesvíz Kft. végzi, mely az Önkormányzat tulajdonában van. A vízbázisra 6 db kút települt. A tevékenységhez
az üzemeltető jól felszerelt eszközállománnyal rendelkezik, és integrált minőség és környezetközpontú irányítási
rendszer üzemeltetésével végzi tevékenységét.
 Szennyvízelvezetés
A Celldömölk Város Önkormányzat tulajdonában lévő celldömölki rendszer üzemeltetője a Kemenesvíz Kft., a
települési folyékony hulladékok begyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását a Kemenesvíz Kft. végzi. Ezt a
feladatot a Kft. a Sárvár-Pannonvíz Kft., mint alvállalkozó bevonásával végzi. A városban elválasztott rendszerű,
gravitációs csatornahálózat épült ki, a gerincvezeték hossza 39 441,8 fm. A város csatornázottságának mértéke Izsákfát kivéve – teljes. Izsákfán várhatóan 2015-ben indul a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése.
Lakásállomány az év
végén

Közüzemi
ivóvízvezeték-hálózatba
bekapcsolt lakás

Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba
bekapcsolt lakás

Háztartási
villamosenergiafogyasztók

Háztartási
vezetékesgázfogyasztók

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás
és üdülő

4757

4757

3161

5676

3730

4519

1.11-1. ábra Lakásállomány és közművesítettség, hulladékgyűjtés
Forrás: KSH, Vas Megye Statisztikai Évkönyve, Járások alapadatai, 2011

 Felszíni vízelvezetés
A város közigazgatási határán belül található a Cinca-patak, Kodó-patak és a Marcal-folyó. A Marcal a NyugatDunántúli és Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében van. A patakok a NyugatDunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében vannak. A vízfolyásokon évi rendszerességgel
fenntartó munkálatokat (kaszálás, iszapolás) végeznek.
Belterületi vízelvezető rendszer
A csapadékvíz- és szennyvízelvezetés elválasztott rendszerben történik. A belterületi felszíni víz- és csapadékvízelvezető rendszer 2011-ben 72 km hosszúságú volt, 60 km-en nyílt rendszerű. A belterület nem rendelkezik
megfelelő mennyiségű csapadékvíz elvezető árokkal, melynek következtében csapadékos időjárás esetén az
alacsonyabban fekvő területeken (Pórdömölk utca, Esze Tamás utca) belvíz alakul ki.

1

Készült a Celldömölk Város Települési Hulladékgazdálkodási Tervének (2012-2017) és Celldömölk Város Települési
Környezetvédelmi Programjának felhasználásával (Készítették: PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.).
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Külterületi vízrendezés
A külterületen jó vízelvezető képességű, jó vízraktározó, víztartó képességű talajok találhatók. A külterületen
található felszíni víz- és csapadékelvezető rendszer hossza 5 km, amely nyílt rendszerű.
 Energiaellátás
Celldömölkön a villamos energiát az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. biztosítja. 2011-ben 5676 db
háztartási villamosenergia-fogyasztó került regisztrálásra. A városban ellátatlan terület nincs.
 Fűtési rendszer és gázellátás
A vezetékes gázt az ÉGÁZ-DÉGÁZ Gázszolgáltató Zrt. biztosítja a városban. 2011-ben Celldömölk 4767 lakásos
épületállományának 78%-a, vagyis 3730 db lakás vezetékes gázzal oldotta meg a fűtést. 1037 db lakás nem része a
háztartási vezetékes gázfogyasztóknak, amely az összes lakásszám 21%-a. Ezek a lakások távhő-szolgáltatással
(szolgáltató: Cellenergo Kft, önkormányzati résztulajdon: 51%), illetve fa- és széntüzelésű rendszerrel oldják meg a
fűtést.
Városi közösségi közlekedés
Celldömölk kiváló vasúti kapcsolatokkal rendelkezik, melynek köszönhetően a szomszédos nagyobb települések
könnyen megközelíthetők vasúti közlekedéssel.
A városi tömegközlekedés a menetrend szerint közlekedő helyi autóbuszjáratok üzemeltetésével működik, melyet
a Vasi Volán biztosít.
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1.12 TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
1.12.1 Természeti adottságok
Celldömölk a Kisalföldön, a Kemeneshát és a Bakony közé benyúló Marcal-medencében, a Kemenesalja kistáj
földrajzi egység területén fekszik. Természeti és táji adottságainak vizsgálatát ezen tényezők határozzák meg.
1.12.1.1 Domborzat és talajviszonyok
A Kemenesalja kistáj tengerszint feletti átlagos magassága 110-140 mBf. Legmagasabb pontjai a Ság hegy (291 m)
és a Kis-Somlyó (235 m). Nyugatról a Kemeneshát, keletről a Marcal völgye, délről pedig részben a Kemeneshát,
részben a Zalai-dombvidék határolja, nyugat és délnyugat felé a Kemenesalja a Kemeneshátban folytatódik,
északról a Rába határolja.
A Kemeneshát a Rábát hosszasan kísérő, a folyó korábbi mederváltoztatásai során lerakott kavicshordalék
anyagból felépülő, csupán mérsékeltebb szintkülönbségekkel bíró, szelídebb dombsági tája fokozatosan alakul át
északkeleti irányban a Kemenesalja folyóvízi feltöltésű síkvidékébe. Csupán a megye keleti szegélyén és
északkeleten találunk tájképi elemekben kevésbé gazdag, alacsonyabb fekvésű, vízjárta, csaknem tökéletesen sík
felszíneket.
A Kemenesalja meghatározó felszíni alakzatai a vulkanikus szigethegyek, a táj központjában magasodó Ság-hegy, a
szerényebb Kis-Somlyó és kemenesmagasi bazalttufa-halmok.
1.12.1.2 Vízrajz
A terület vízrajzi sajátosságait az éghajlati tényezők, a földtani és domborzati adottságok, a kőzetviszonyok és a
talajtípusok együttesen alakítják. A 650 mm-t meghaladó éves csapadékmennyiség, az ennek csaknem mindenütt
alatta maradó párolgási értékek és a hűvös nyarak következtében a táj vízellátottsága az ország egyéb
területeihez hasonlítva a legkedvezőbbnek mondható. A Kemenesalja domborzatilag kevésbé tagolt, alacsonyabb
térszínein és a sík területein a kisebb csapadékmennyiség és nagyobb párolgás, a jó vízáteresztő– és víztárolóképességű kőzetek és talajféleségek együttesen rosszabb lefolyásviszonyokat eredményeznek, így ezek a területek
kevésbé sűrű vízhálózattal és jelentős felszín alatti vízkészletekkel jellemezhetők.
A vízfolyások túlnyomó része a megyét 140 km hosszon átszelő Rába vízgyűjtőjéhez tartozik. A Kemenesalja és a
Kemeneshát egy részének vizeit a Marcal szállítja a Rábába, s csak a megye DNy-i térsége – a Vasi-hegyhát és a
Kemeneshát D-i szegélye – tartozik a Zala vízrendszeréhez, néhány kisebb vízfolyást pedig a Kerka gyűjt össze és
vezet a Murán keresztül a Drávába. A Rába – a megye területét is érintő – jelentősebb baloldali mellékfolyói a
vízhozamuk és vízgyűjtőterületük nagysága alapján a Pinka, a Sorok, a Gyöngyös, és a Répce – ez utóbbi már a
megyén kívül éri el a Rábát. Jobboldalról csak két jelentősebb vízfolyást, a Kemeneshát és a Kemenesalja vizeit
összegyűjtő Csörnöc-Herpenyőt és a megyehatáron folyó, de távolabb betorkolló Marcalt veszi fel a Rába.
1.12.1.3 Növény- és állatvilág
A kistájra legjellemzőbb területhasznosítások a szántó, a rét, a legelő illetve az erdő és a lakott terület. Celldömölk
meghatározó területhasznosításai a szántó, rét, a legelő - növény- és állatvilágának alakulásában ezek a
hasznosítási módok jelentős szerepet játszanak. A település flórája és faunája tükrözi a Kemenesalja kistájon
jellemző növény- és állatvilágot.
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1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.2.1 Tájtörténeti vizsgálat
A Kemenesalja tájalakulásának története a földtörténeti ókortól követhető nyomon. Ebben az időben a Kárpátmedence területén a Variszkuszi-hegységrendszer kristályos kőzetekből felépülő vonulatai húzódtak. Az ókori
földmozgások során meggyűrődött, majd összetöredezett hegységrészek a földtörténeti középkor elejéig
összefüggő, de erősen letarolt tönkfelszínné alakultak.
A triász időszak után a terület vízborítottság alá került, csak az északabbra fekvő részeken tartott tovább a
szárazföldi jelleg. Ekkor rakódtak le a kristályos alapzatra a Bakony nagy tömegét alkotó mészkő- és
dolomitrétegek.
A miocén korban a Pannon-tenger öntötte el a mai Kisalföld nagy részét. A Pannon-tenger az idők során lassan
elsekélyesedő, kiédesülő vizű beltóvá alakult, majd kisebb tavak sorozatára bomlott szét. Ekkor a terület nagy
részén részben vízzel borított tájképet képzelhetünk el. Erre a kiszáradó tavakkal tagolt felszínre az Alpok felől
áramló vizek már jelentős hordaléktömeget is szállíthattak, amiről részben a felsőpannóniai üledékek
aprókavicsos rétegei, részben a homokanyag ásványos összetétele is tanúskodik.
Ezeknek a folyamatoknak eredményeként a Kemeneshát területére kb 20-50 m vastag keresztrétegezett folyami
homok települt. Az üledékek anyaga az emelkedésnek indult alpi peremvidékekről származik. A homokot tagoló,
finoman rétegezett agyaglencsék a fő áramlásból átmenetileg elzáródott, időszakosan állóvízzel borított
felszínekre utalnak. A terület éghajlata a részben nedves, illetve félsivatagi jelleg között ingadozott, miközben
domborzatát a folyóvízi feltöltés és pusztítás egyaránt alakította.
A pliocén kori kéregmozgások során keletkeztek a térség jellegzetes vulkáni szigethegyei. Eltérő felépítésük,
magasságuk arra enged következtetni, hogy az egyes kúpok anyagát különböző időben felszínre hozó vulkáni
folyamatok már erősen erodált felszínen tevékenykedtek, de erre utal még aljzatuk kőzettani különbsége is.
A pleisztocén kor közepén a Kisalföld középső részének újabb erős süllyedése, valamint a Zala-völgy déli oldalának
enyhe felboltozódása hatására a Rába folyásiránya egyre nyugatibb irányba tolódott. Ebből a felhalmozódási
szakaszból származik az a Sárvártól Marcaltőig terjedő, 25 km hosszú, egységes felépítésű és felszínű kavicsplató.
Az idők során szakaszosan fellépő vulkáni aktivitás során újabb, kisebb feltörések történtek, ahol a vulkáni kőzet
(elsősorban bazalttufa) már a kavicsplató felszínére szóródott.
A pleisztocén kortól némi emelkedés következtében fokozódott a szintkülönbség a Kisalföld középső része, és a
Kemeneshát területe között, ezért a folyóvizek korábbi jórészt feltöltő tevékenységét egyre inkább az erózió
váltotta fel. A Kemeneshát nyugati peremén a Rába mélyítette völgyét saját korábbi kavicsos hordalékkúpjába,
míg területünkön a Marcal és mellékpatakjai végezték el ugyanezt a munkát. Csak az ellenállóbb bazalttal és az
erősebben cementált folyóvízi kaviccsal fedett részek álltak ellen a vizek lepusztító hatásának. Így ezek a területek
ma kiemelkednek a tájból: ezen az úton született a Ság-hegy mellett a Kemeneshát is.
Kemenesalja legrégebben lakott helyének a Ság hegyet és környéke. Területéről jégkorszak idejéből származó
csont- és kőszerszámok kerültek felszínre, de újkőkori-, rézkori- és bronzkori leleteket is találtak itt. Kemenesalja
régészeti anyaga a velem-szentvidi feltárásokkal mutat rokonságot. Később a bronzkor korai szakaszában az
úgynevezett makói kultúra jelent meg itt. A térség fő közlekedési útvonala a Rába folyó volt, délről erről érkezett a
térségbe az úgynevezett vucedoli kultúrához tartozó közösség, majd a középső bronzkorból kerültek napvilágra itt
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a nyugatról érkezők úgynevezett halomsíros kultúrához tartozók emlékei a közeli Jánosháza határából. A késő
vaskort pedig a kelták jelenléte jelentette a vidéken, a Krisztus előtti V. század közepe körül.
A római kor nyomait a kemenesaljai térségben a Somló környéki Mogetianae település feltételezi. E korban a
folyók átkelőinél őrállomások épültek közelükben a kisebb településekkel, és itt helyezkedtek el a földbirtokosok
birtokközpontjai is. A két Sitke és Miske táján nagyobb római helység létezett, a mai Alsó-Mesteri helyén egykor
állt római villa Mestriana neve is fennmaradt. A Ság hegy tetején pedig táborhely, castrum helyezkedett el. A
térségre jellemző hagyományos szőlőművelés és évezredes borkultúra születése is a római korra vezethető vissza.
Kemenesaljának a római időkben két fő útvonala volt.
A bazaltkúpok minden korban a térség meghatározó
pontjai voltak. A Ság-hegyen avarkori erősség épült, a
Somló magyar végvárat hordozott északi ormán. Az
avar korból, a VII. századból a közeli IzsákfaBokodpusztáról kerültek elő leletek. A népvándorlás
korából: frankok, avarok és szlávok emlékei kerültek
napvilágra.
A település tájhasználatának értékelését történeti
archív térképek áttekintésével tettük meg. A 18. és
19. századi katonai felmérések térképanyaga a mára
beállt tájhasználati jelleget mutatja. Az azóta eltelt
kettőszáz év területhasználati szempontból nem
hozott jelentős változást a területen.

1.12-1. ábra I. katonai felmérés
Forrás: ARCANUM Digitalizált Történeti Térképek
web: mapire.eu

Az I. Katonai Felmérés (1763-1787) térkép kivágatán jól láthatóak a terület mezőgazdasági művelés alá vont
részei, a kialakult Ság település kereskedelmi központi jellege, valamint a Ság-hegy akkor még természetes alakja.
A XX. században a fejlődő iparosodás, építkezés és útépítés rengeteg követ igényelt, és ezt a kőmennyiséget
nagyrészt az egymás után megnyitott bazaltbányák szolgáltatták. Alig maradt hegy, a Balaton-felvidéktől Kemenes
vidékéig, amelyet ne sebzett volna meg több-kevesebb mértékben a bányászat.
A Ság-hegy az évtizedeken át tartó intenzív bányászat folytán veszítette el eredeti alakját, tetejét hatalmas kráter
és meddőhányók szabdalták fel.

1.12-2. ábra A II. Katonai Felmérés (1806-1869)
térképkivágata,
Forrás: ARCANUM Digitalizált Történeti Térképek
web: mapire.eu

1.12-3. ábra A Magyar Királyság (1869-1887)
térképkivágata
Forrás: ARCANUM Digitalizált Történeti Térképek
web: mapire.eu
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1.12.2.2 Tájhasználat értékelése
Celldömölkön az előző fejezetben ismertetett, hagyományosan kialakult tájszerkezetnek megfelelően a
mezőgazdasági tájhasználat domináns. A szántók mellett legjelentősebb a művelés alól kivett területek mértéke.
A területhasználatok megoszlása 2012-ben rögzített adatok alapján az alábbiak szerint alakul: Erdő 8,76 %,
Fásított terület 0,2 %, Legelő 4,53 %, Rét 1,6 %, Gyümölcsös 0,13 %, Kert 2,75 %, Kivett 18,29 %, Szántó 62,18 %,
Szőlő 1,57 %
Celldömölk tájhasználata jellegében igen keveset változott az elmúlt századok során.
A II. Katonai felmérés alapján elmondható, hogy a települést napjainkban jellemző tájhasználati karakter már az
1800-as években is kialakult volt. A lankás területeken szőlőművelés a jellemző, a sík részeken szántóföldi
mezőgazdálkodás és rétek találhatóak. A legszembetűnőbb különbség a beépített területek számottevő
növekedése.
A jelenlegi tájhasználatról elmondható, hogy nagyrészt a területi adottságoknak megfelelően kialakult, beállt
rendszerben működik.

1.12.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek
1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény alapján az országos jelentőségű tájképvédelmi
terület övezetbe a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából védendő
országos jelentőségű tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá
nyilvánított területek által érintett települések tartoznak.
Celldömölk közigazgatási területét nem érinti országos jelentőségű tájképvédelmi terület.
1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett
terület, érték, emlék
A terület az országos jelentőségű természetvédelmi területei (Sághegyi Tájvédelmi Körzet) mellett helyi
jelentőségű védett természeti értékekkel is rendelkezik.
A 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet szerint Celldömölknek a Marcal-medencéhez tartozó része a
„kiemelten fontos érzékeny természeti területek” térségébe tartozik. Ez - a jogszabály megfogalmazása szerint –
olyan terület, „ahol nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő természeti, táji és kultúrtörténeti értékek fordulnak
elő, amelyek fenntartása középtávon (5-10 év) is kétséges a természetkímélő gazdálkodás támogatása nélkül”.
Tehát, bár az országos térinformatikai felmérés szerint Celldömölk teljes mezőgazdasági területei a
hasznosíthatóság tekintetében a legalkalmasabb kategóriába kerültek, mégis, csak olyan gazdálkodás folytatható
a Marcal mentén, amely figyelembe veszi a területrész kiemelten fontos érzékeny besorolását is.
Jelentős természeti-táji értéket képvisel és feltehetően értékes élővilággal is rendelkezik a Cinca- és a Kodó-patak,
valamint a Görbe-árok. Az előzetes szabályozás a patakok mentén már olyan védő(erdő)sávokat jelöl ki, ahol csak
a természetes meder megóvásával lehet bármilyen - korlátozott tevékenységeket végezni.
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Natura 2000
Celldömölk területét az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
2751/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.
11) KvVM. rendelet által meghatározott HUON20001
jelű "Ság-hegy" elnevezésű, jóváhagyott kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési (Natura 2000) terület
és
a
Marcal-medence
kiemelt
jelentőségű
természetmegőrzési terület (HUBF20015) is érinti.
A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az
azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi
jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása,
helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot,
illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

1.12-4. ábra Celldömölk és térségének országos
természetvédelmi oltalom alatt álló területe és NATURA
2000 területei
Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer
web: geo.kvvm.hu

Országos jelentőségű védett természeti területek
Az országos jelentőségű védett természeti területeknek négy alapvető típusa különíthető el. A nemzeti parkok,
tájvédelmi körzetek, a természetvédelmi területek és a természeti emlékek védettsége egyedi jogszabállyal
(miniszteri rendelettel) kerül kihirdetésre, míg az ún. ex lege védett területek a törvény erejénél fogva állnak
védelem alatt. Az ex lege védett természeti emlékek esetében az illetékes természetvédelmi hatóság
határozatban állapítja meg annak területi kiterjedését.
Ex lege védett területek
Ezek a területek A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) erejénél fogva felfedezésűk pillanatától
kezdve az adott helyen védettek. A Tvt. 23. paragrafusa értelmében védelem alatt áll valamennyi forrás, láp,
barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos
jelentőségűnek minősülnek.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva – ex lege – védett lápok közül 7 található
Celldömölk közigazgatási területén, melyek országos védelme a továbbiakban is biztosítandó.
Országos jelentőségű, egyedi védelem alatt álló természeti értékek
A Sághegyi Tájvédelmi Körzet Magyarország legkisebb tájvédelmi körzete, amely geológiai, botanikai, tájképi és
kultúrtörténeti értékben méltán sorakozik legértékesebb védett területeink közé.
Ság-hegyi Tájvédelmi Körzet területe 234 hektár, ebből fokozottan védett 25 hektár. Országos védettséget 1975ben kapott, ezzel megalakult hazánk második legkisebb tájvédelmi körzete. A Tájvédelmi körzet az Őrségi Nemzeti
Park Igazgatósága alá tarozik. A Ság hegy mindössze 278 méteres kúpja a mintegy ötmillió éve keletkezett. A
Pannon-tenger lassan feltöltődött és kiszáradt, az évmilliók koptatták a hegyet, formálták a tájat. A környékről a
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szél és a víz mintegy 60-70 m vastag réteget szállított el, de a vulkáni tevékenységből származó kemény
bazaltréteg a hegy platóján megvédte az alatta lévő lazább kőzeteket. Így alakult ki jellegzetes kettős kúp alakja. A
század elején megkezdték, és mintegy ötven éven át folytatták a hegy értékes bazaltjának letermelését, így a hegy
egykori alakja már csak részben látható, és a hegy egyik nagy kúpja nem más, mint meddőhányó. De a
kitermelések nyomán napvilágra került a vulkáni kürtő, a magmacsatorna, és a bazaltláva megkövesült, hatalmas
darabjai.
A Ság-hegy látványát meg kell őrizni. Azon a kertes mezőgazdasági területsáv építési lehetőségeit úgy kell korlátok
között szabályozni, hogy a táj látványát tovább ne ronthassa. Ezen kívül a hegy középső részét is, – mely szigorúan
védett terület - meg kell őrizni, azon csak erózió- vagy defláció elleni védelmi vagy tájesztétikai javító munkákat
lehet végezni, ill. itt idegenforgalmi és ezzel kapcsolatban álló egyéb beruházások valósíthatók meg. Bármilyen itt
szándékozott beruházás esetén a természetvédelmi hatóság véleményét kikérni szükséges.
Teljes kiterjedése: 238,22 hektár, ebből fokozottan védett: 25 hektár.
Egyedi tájértékek
Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel
létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai
szempontból a társadalom számára jelentősége van. Az egyedi tájértékekkel kapcsolatban az MSZ 20381:1999
Természetvédelem.
Egyedi tájértékek kataszterezése szabvány nyújt eligazítást. Három tájérték főtípust különböztetünk meg, a
kultúrtörténeti értéket, és a természeti egyedi tájértéket és a tájképi egyedi tájértéket. Celldömölk egyedi
tájértékeinek részletes felmérése, kataszterezése még nem készült el, noha megőrzésűk és idegenforgalmi
vonzerő-leltárba rendezésük szempontjából is rendkívül indokolt. Az egyedi tájértékek nyilvántartása a
Természetvédelmi Információs Rendszerben (TIR) történik.
Fontos lenne az 1996. Évi LIII. Törvény 6.§ alapján az egyedi tájértékek felvételezése, tervezési rendbe való
megjelenítése. Az egyedi tájértékek kataszterét a kerület közigazgatási területén belül a természetvédelmi
törvény alapján a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága köteles elkészíteni. A kataszterezés
felgyorsításához az Önkormányzat és a helyi civil szervezetek közreműködése jelentős előrelépést
eredményezhet.

1.12.3.3 Ökológiai hálózat
A 2008-ban módosított Országos Területrendezési Tervben a
korábbiakhoz képest eltérően, az országos ökológiai hálózat
területe a magterület, pufferterület és ökológiai folyosó
tagolást kapta, amely felosztás azóta is hatályban van. A
három területlehatárolási kategória a kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben az illetékes minisztérium
adatszolgáltatása alapján kerültek kijelölésre. Celldömölk
közigazgatási területét érintik az Országos Területrendezési
Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben meghatározásra
került országos ökológiai hálózat övezetei.
1.12-5. ábra Celldömölk és térsége, Nemzeti Ökológiai
Hálózat területei
Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer
web: geo.kvvm.hu
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A településen a Nemzeti Ökológiai Hálózat részeként az Izsákfai településrészen ökológiai folyosó halad keresztül,
a Ság-hegy pedig magterületként van nyilvántartva.

1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése
A területfejlesztési, területrendezési célok nem kellő összehangolása számos tájhasználati konfliktus forrása lehet.
Leggyakoribb probléma az infrastruktúrafejlesztések, a beépített területek növelése és a természetvédelem,
tájvédelem szempontjainak ütközése.
Még a jó szándékú, jól átgondolt fejlesztési beruházások is előbb-utóbb bizonyos fokú tájhasználati konfliktushoz
vezetnek. A természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági hatások konfliktusának eredőjeként a környezetben
kedvezőtlen tendenciák (esetenként kár, veszélyeztetés, kockázat) bontakozhatnak ki. A problémák általában
egyszerre több környezeti elemben jelentkeznek, több ágazatot érintenek, többféle okra, hatótényezőre
vezethető vissza, és következményeik is általában szerteágazóak.
Celldömölk esetében a vasút jelenléte a gazdasági élet mozgatórugója, egyben tájhasználati és környezetvédelmi
konfliktusok forrása is. A turizmus fejlesztésével megnövekvő közúti forgalom, tájhasználat változás is járhat
negatív hatással, azonban a település életére nézve mindenképp pozitív. A külterületi tájhasználat hagyományos
formáinak megőrzésére kell törekedni az ökológiai szempontok mellett a turisztikai vonzerő megőrzése
érdekében is.
Az illegális hulladéklerakások sokszor a leglátványosabb, egyben legkönnyebben megszüntethető tájhasználati
konfliktusok, ez ellen a küzdelem a településen folyamatos.
Összességében elmondható, hogy Celldömölk különlegesen ártalmas tájhasználati konfliktussal nem rendelkezik.

1.12-6. ábra A Ság hegy krátere madártávlatból
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1.13 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
A zöldfelületi rendszer alatt a növényzettel időszakosan vagy tartósan fedett, biológiailag aktív, termesztési illetve
kondicionáló célú felületek összességét értjük egy településen belül.
Celldömölkön alapvetően magas a zöldfelület-arány (kül-, belterület együtt véve), ezen belül túlnyomórészt mezőés kertgazdasági területek, ill. erdőterületek találhatók. A közigazgatási terület három nagy erdőterülettel
rendelkezik (Zsidra-domb kosárfüzes, Kismező/Sági-erdő, Enyi-erdő), a vízfolyásokat kísérő mező és erdősávok
összefüggő hálózatot alkotnak.
A külterületi erdőkhöz és a patakmedreket kísérő külterületi zöldfelületekhez belterületi zöldfelületek - sajnos nem kapcsolódnak és nem is kapcsolhatók. Fontos szerep jut a Sági-erdőnek, amely Izsákfa és Alsóság belterületét
választja szét.
Relatív alacsony a közcélú, közhasználatú zöldfelület-hányad a belterületen, amit kiválóan ellensúlyoznak a laza
beépítésű lakóterületek kertjei. A közterek és intézmények kertjeinek egy része az utóbbi évek munkájának
köszönhetően megújult, így jelentősen javult a településkép.
A település zöldfelületi rendszerének meglévő fő elemei: a zöldfelületi intézmények, közterek, közparkok,
intézményi zöldfelületek, utcai zöldsávok, fasorok, vízfolyások és azok part menti sávjai. Ezek a területi elemek és
vonalas jellegű elemek hálózata jelenti Celldömölk zöldfelületi rendszerét. A zöldfelületek között egyaránt
találhatóak közcélú, közforgalom elől elzárt és részlegesen megnyitott zöldfelületek.
1.13.1.1 Szerkezeti, kondicionáló szempontból lényeges, a zöldfelületi karaktert meghatározó
elemek
Közparkok, közterek
-

-

-

Kiscell központjában a kolostor, templom, kálvária, szentháromság szobor körüli, MÁV lakóházak előtti és
a gimnázium előtti közpark egy egységként kezelendő. Rendeltetése az, hogy a városközpont közparkját
képezze. Növényállománya beállt és részben már túlkoros is. Az állomány védelme mellett annak
felfrissítéséről, ifjításáról is gondoskodni kell.
A Koptik Odó utca és a Kassa utca közötti park rendeltetése városrészt kiszolgáló közpark, amely egyben a
szomszédos iskolákat is kiszolgálja szabad sport- és játszóterületekkel. Növényállománya hiányos,
lehetőleg nagy díszértékű, ugyanakkor várostűrő fajokkal, nagy lombot növelő egyedekkel és cserjékkel
egységes kertépítészeti terv alapján kiegészítendő.
A Hársfa utca menti park rendeltetése szintén városrészi közpark. Növényállománya kiegészítendő.
Jelentős játszóterülettel rendelkezik, mely a környéki lakótelepek igényeit elégíti ki.

Celldömölk több kisebb közkerttel, ill. parkjellegű egyéb övezeti területtel rendelkezik, amelyek rendeltetését és
kialakítását a részletesebb tervekben kell meghatározni. Ezek az alábbiak:
-

A Baross G. utca és a Széchenyi I. utca torkolatánál álló evangélikus templom körüli közkert. Fenntartása
megfelelő, pihenőkertként funkcionál.
A Széchenyi I. utca, Bartók B. utca és József A. utca sarkain található két kis közkert. Fenntartásuk
megfelelő, az itt lévő szobrokhoz tartozó díszkertként funkcionálnak.
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-

A Hunyadi J. utca és a Sági út sarkán lévő, volt Zeneiskola előtti közkert. Fenntartása megfelelő,
díszkertként működik.
A bányatelepet kiszolgálandó létesült a Kráter utca - Eötvös utca - Kőtörő utca által bezárt, kb. 4 teleknyi
területen egy közkert. Ennek pihenési, játszó és sport funkciót kell adni, fenntartása esetleg lakossági
segítséggel is megoldható lenne, miután annyira egy szűkebb terület igényeit látja el.

Fásított közterek
-

Alsóság központjában a Sági utca kitölcséresedő részén, a templom körüli orsós térben zöldfelületű
köztér.
Alsóság keleti oldalán, a Somogyi Béla utca orsós alakú terében szintén a templom körül már kialakult egy
köztér.
Izsákfa faluközpontjában, a templom körüli kis zöldfelület megtartandó annak ellenére, hogy az Izsákfa
utcában a kétszer egysávos forgalmi út még hosszútávon megmarad. Ez is egy, a főút kitölcséresedésében
alakult ki, mely terület a forgalomból kiesik. A terület maradhat közterület, de zöldterületként legyen
kezelve. Ezen közkert funkciója díszkert jellegű.

Zöldfelületi intézmények Nagy zöldfelületi igényű intézmények:
-

-

Cellen a Kolozsvári utca és a Kassa I. utca közötti szabályos területen elhelyezkedő sportterület.
Elhelyezkedése jó, közvetlenül csatlakozik a közparkhoz, megtartandó.
A pityervári temető a 908. hrsz-ú út két oldalán. Bővítése szükséges az É-D-i irányú távvezetékig. A 908.
hrsz-ú utat meg kell szüntetni, ezáltal a kettéválasztott temető összekapcsolható. Az utat ki kell váltani a
temetőtől D-re a vasúti pályával párhuzamosan egy önálló úttal, majd ez az út a távvezeték mentén É-i
irányban visszakapcsolódhat a régi útba. Ez az út közelíti meg a Váltó-árok menti külterületi rekreációs
erdőterületet.
Az alsósági temető a Hegyi utca két oldalán. Bővítése nem lehetséges. Sírhelyei még sokáig elegendőek a
környékbelieknek.

1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése
Összességében megállapítható, hogy Celldömölk egyes településrészein a zöldfelületek aránya mennyiségében
megfelelő, de azok kertépítészeti kialakítása, a funkcióhoz rendelt formája és felszereltsége további fejlesztéseket
igényel, illetve a fasorok tekintetében nagy hiányosságok tapasztalhatók, más részeken minőségi hiány
mutatkozik.

1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái
A zöldfelületek közül hiányoznak azok a vonalas összekötő elemek, fasorok, vízpartok, amelyek a kellemes
gyalogos összeköttetést is biztosítanák az egyes településrészek között. Az intézmények és településrészek egy
része nem rendelkezik megfelelő méretű területtel a saját funkcionális igényeinek kielégítésére.
A település tervezett zöldfelületei rendszere megfelelő mennyiségi ellátást jelentene az egyes településrészeken,
minőségi kialakításukra törekedni kell. A meglévő zöldfelületek és vízpartok rendezettsége lehetőséget jelent a
minőségi fejlesztésre.
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1.14 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1 Településszerkezet, helyi sajátosságok vizsgálata
A mai Celldömölk közigazgatási területe öt kisebb település - Nemesdömölk, Pórdömölk, Kiscell, Alsóság és Izsákfa
- egyesítéséből 1904-ben alakult ki. A térségben az őskori, bronzkori leletek mellett római castrum, villa
maradványok jelzik, hogy a történelmi korokban is laktak a vizekben gazdag, jó termőföldek mellett.
A városközponti magját Pórdömölk, a középkori szerzetesek alapította falu és Nemesdömölk, a szabad nemesek
lakta kereskedőhely, valamint a csodatevő Mária kegyhelyből kifejlődött városrész, Kiscell alkotja. A mai
városszerkezetben csak kisebb teresedésekkel, útvonalakkal ismerhetők fel a régi települések. Ezeket a XVIII.
század végétől felépült kisvárosias településrészek kapcsolják egységes várossá. 1790-ben Kiscell mezővárosi
rangot kapott.

1.14-1. ábra Nemesdömölk, Pórdömölk és Kiscell városrészek 1875-ös térképen

A vásáros település, a Mária kegyhely és a mellette lévő kis falvak 1871-től, a vasútvonalak felépítése után újabb
lendülettel fejlődtek. Az 1923-as térképen már ábrázolták a mai városközponti területek kisvárosias, zársorú
jellegű beépítését.

1.14-2. ábra Celldömölk 1923-ban
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A két világháború közötti ipari, mezőgazdasági fejlődés sok embert vonzott a
vasúti csomóponti településhez. Kialakult a város kisvárosias magja, a földszintes
és egyszintes lakóterületi városi szövet, melynek szélén a vasúthoz kapcsolódó
üzemi területek épültek fel (malom, vasúti teherpályaudvar, bánya, iparvágány).
A három városrészt 1904-ben egyesítették hivatalosan.
A szocialista idők városfejlesztési elvei és népességpolitikája a klerikális
identitású, a „vasfüggönyhöz” közeli településeket tudatosan átformálta. Az
iparosítás, a bányászat és a katonai jelenlét körbe fogta a várost, s a városi
szövetben is új intenzív, többszintes beépítések létesültek. Szerencsésen, a
városközpontban 1960-70-es években felépült modern épületek tervezett
módon „illeszkedtek” az egyházi központhoz. Az újabb beépítések léptéke
zavaróan eltért a kisvárosias hagyományos épülettömegektől, a térstruktúra
kiegészítette a meglévő tereket, de a városszerkezetet megtörték az elhelyezett
beépítések. A település központi helyeinek „sűrűsödése” mellett megkezdődött
a város nyugati határában a hálós úthálózati rendszerű, földszintes családiházas
beépítés kiépülése.
A központi területhez délről két településrész kapcsolódik. A Ság hegy mellett
Alsóság és az erdőn túl Izsákfa.
Alsóság a városrészek közül a legrégebben lakott településrész. A
régészeti leletek szerint, a régi falutól északra és nyugatra római
katonai telep és lakóhely nyomai kerültek elő. Alsóság a térség
nagyobb települése volt a XVIII. század előtt. Természeti adottságai
jobb életfeltételeket biztosítottak, jó termőföldek vették körül, ide
vezetett Pápa felől az út, közel volt a szőlőterület. A település több
mint 250 éve kialakult utcás úthálózata mellett falusias, hosszútelkes,
oldalhatáron álló beépítés van. A falu déli részén a régi falu egy kisebb
önálló falu magjaként ékelődik be a falusias-kertvárosias telkes
területekbe.
A településrész mellett nyugaton, a Ság hegy lábánál a bánya
működése idején kis telkes „bányatelepet” parcelláztak. Alsóság 1951ben lett Celldömölk része. A szocialista időkben a város fejlődését a
TSZ működése segítette elő. A hagyományos falusias beépítéseket
ebben az időben vették körül északon és keleten a geometrikus
úthálózattal kialakított utak, s mellettük felépült családi házak.

1.14-3. ábra Első katonai felmérés, 1785
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Izsákfa a város legdélebben fekvő településrésze, melyet
1979-ben csatoltak Celldömölkhöz. Az Alsósági erdő
elválasztja a falusias beépítést a település központi
belterületétől. A Sági útra felfűzött orsós tér szervezi a
települést.

1.14-4. ábra Izsákfa az első katonai felmérés idejében

1.14.1.2 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
KISCELL ÉS KÖRNYÉKE
A közigazgatási terület súlyvonalában elhelyezkedő belterületi sáv északi egysége, a városrész keleti felén haladó
vasútvonalon csak kismértékben nyúlik át. Északon a főközlekedési utak és vizes területek határolják, a fejlesztést
a szennyvíztisztító korlátozza. A nyugati és a déli területek irányába nagyobb fejlesztési lehetőségek vannak.
• Fejlesztési területek
Belterület bővítés
A városrész körül, minden irányban belterületi fejlesztésre kijelölt területek vannak. A tervezett belterületi
bővítések a Pityervári és a déli területeken gazdasági területek, míg a többi területen kertvárosias, családiházas
területek kialakítására van lehetőség.
Városon belül
−
−

−
−

központi helyek, közterület felújítás a városközpontban
új intézmények építése helyett a meglévő intézményállomány átépítése, a nem használt
épületek felújítására lenne szükséges (kórház átalakítás, az egykori szakorvosi rendelő épületében
kormány hivatal)
a meglévő sportterületek, zöldfelületek átépítése, funkció bővítése szükséges
2-3 szintes lakóépületek felépítésére van lehetőség a központi területek foghíj telkein

KISCELL ÉS ALSÓSÁG KÖZÖTTI TERÜLETEK
A város legdinamikusabban fejlődő térsége. A Sági úttól keletre a meglévő gazdasági területek mellett új
munkahelyi és lakóterületek kialakítására van lehetőség. Az út nyugati oldalán az elmúlt években épült fel a
termálfürdő és szálloda. A jelentős turisztikai beruházás környezetében a településrendezési terv rekreációs és
üdülőterületeket jelölt ki.
Kiscell belterületének dél-nyugati részén alulhasznosított gazdasági területeket, városi közpark kialakítására
alkalmas horgásztavat találunk.
A térség építészeti arculata még nagyon kialakulatlan, de a távlati fejlesztések lehetővé tehetik, hogy a két
városrészt (Kiscell és Alsóság) összefüggő, modern belterületi zóna kapcsolja össze, s itt egy új városrészközpont
épüljön ki.
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• Fejlesztési területek
Belterület bővítés
A terület gazdasági, üdülőterületi és rekreációs területfejlesztésre van kijelölve.
Belterületen belül
A volt üzemi területek és bánya tó környéke alulhasznosított terület.
ALSÓSÁG
A belterületen belül a falusias jellegű lakóterületek mellett nyugaton kistelkes kertvárosias lakóterületek a déli
részeken a termelő szövetkezet gazdasági majorja van. A városrész két kisebb teresedése, templomos terei
szervezik az utcahálózatot. Utca vezet a településrésztől nyugatra lévő Ság hegyre.
• Fejlesztési területek
Belterület bővítés
A települési területek mellett keleten és nyugaton új, családi házas lakóterületek kiépítésére lenne lehetőség.
Belterületen belül
A tömbfeltárásokkal új építési telkek alakíthatók ki.
SÁG HEGY
A térség egyik nevezetessége, természeti különlegessége a sík vidékből kiemelkedő bazalt kúp, s a hegy
„szoknyáján” kialakult szőlőhegyi gazdálkodás. A hegy felső részein a múlt században bazalt bányászat működött,
amely során mély, üreges krátert alakult ki a hegy „gyomrában”. A különleges geológiai adottságok bemutatására
a hegy lábánál felépült a Vulkánpark.
A kráter körüli mezőgazdasági kertes területek lakóterületi átépülése figyelhető meg a domboldalakon.
• Fejlesztési területek
A hegy lábánál több, önkormányzati tulajdonú fejlesztési terület van, északon a Gércét Celldömölkkel összekötő
(8432 sz.) út melletti területek és a Vulkánparktól keletre lévő mezőgazdasági területek.
IZSÁKFA
A város legdélebbi lakóterületét az alsósági erdők választják el az összefüggő települési szövettől. A „T” alakú
úthálózatra szerveződve hagyományos lakóterületek épületek ki. A földszintes beépítések mellett a belterület
fejlesztését nem tervezték.
• Fejlesztések a belterületen belül
A településrész közművesítése és a közterületek rendezése a közeljövőben megoldandó feladat.
KÜLTERÜLET
A külterületen jellemző területhasználat a mezőgazdasági terület. A vízfolyásokat rétek, legelők övezik, a
síkvidéken szántóterületi művelést folytatnak. Kertes mezőgazdasági területek veszik körül a felszínből
kiemelkedő Ság hegyet. A külterületen kevés erdő található. Két nagyobb összefüggő erdőterület van a
külterületen, az egyik Alsóság és Izsákfa között, a másik terület a vasútvonalak között.
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1.14.1.3 Funkció vizsgálata
A település funkcióinak vizsgálata, a településrészek funkcionális ellátottsága, ellátási körzeteinek kiterjedése és
intézményeinek kihasználtsága az „1.8. Humán infrastruktúra” című fejezetben került bemutatásra.
1.14.1.4 Alulhasznosított barnamezős területek
Celldömölk területén jelentősebb alulhasznosított, barnamezős terület a Kiscelli városrész déli határában, az
iparvasút két oldalán található, a volt kesztyűgyár és a Cell Modul telephelye. A kesztyűgyár a város egyik
legnagyobb tradíciójú kézműipari gyára volt, területe kb. 2 ha nagyságú, jelenleg nem hasznosított, az épület
állaga folyamatosan romlik. A CellModul Kft. Egykori telephelye is kihasználatlanul áll.
Kisebb barnamezősnek tekinthető terület a városszövetbe ékelődött Ruhaipari Szövetkezet épülete.
1.14.1.5 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott területek)
Konfliktussal terhelt területek a városban mozaikosan helyezkednek el. Ide sorolhatók azok a területek melyek
városszerkezeti, társadalmi vagy környezeti szempontból okoznak problémát, megoldandó feladatot.
Városszerkezetileg általában az a probléma, hogy a terület lakóterületbe ékelődve vagy annak határán
helyezkedik el, nem kapcsolódva hasonló területfelhasználáshoz, terhelve ezzel környezetét (pl. megnövekedett
forgalom). Ilyen a Nemesdömölki út és Horváth Elek utca közti terület, a volt VOLÁN, jelenleg tehergépkocsi-busz
telephelye a Kolozsvár utca és Május 1. utcák között, a Sághegyi Tsz. telephelye Alsóság déli határában.
Társadalmi szempontból szlömösödött területek a Horváth Elek utca és az Április 4. utca menti területek. Itt a
helyi lakosság nagy arányban koncentrálja a képzetlen, munkanélküli réteget.
Környezeti szempontból degradálódott terület a Ság hegy krátere, mely a bányászati tevékenység felhagyása után
hasznosítatlan maradt.

1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata
Celldömölk telekstruktúrája tükrözi a város kialakulása során végbement változásokat, de máig őrzi a hármas
települési szerkezet jellemzőit. A telekstruktúra „fiatal”, új jellegű városra utal.
A Celli városrész lakóterületére jellemző a kisvárosias, zártsorú beépítés. A városközpont intenzívebb beépítésű,
kisebb méretű telkekkel, társasházas beépítéssel, nagyobb telkeken intézményekkel. A központhoz észak-keleti
irányból csatlakozó városrész kisvárosias, zártsorú beépítésű. A városbelsőt körülvevő városrész hálós
utcarendszerű, oldalhatáron álló családi házas beépítésű. Ebbe a telekstruktúrába ékelődnek be az 1970-80-as
években kialakított, úszótelkes társasházas területek. A kijelölt lakóterületi fejlesztési területeken is családi házas
beépítés van előirányozva, illetve önkormányzati területeken társasházas fejlesztéseket kíván megvalósítani a
város, melynek célja a fiatalok helyben tartásának elősegítése.
A város ipari területei tömbtelkes kialakításúak, jellemzően a várost körülvevő területeken helyezkednek el, de a
városba ékelődve is találunk ipari jellegű területeket. Ezek szabadon álló beépítésűek. Az ipari fejlesztési területek
is a celli városrész határában vannak, Pityervár területén és a meglévő ipari parkhoz kapcsolódóan.
Alsóság és Izsákfa telekstruktúrája falusias, szalagtelkes, oldalhatáron álló családi házas beépítésű. Az egykor
közigazgatásilag elkülönült települések megőrizték orsós szerkezetüket. Alsóságon a hosszú, nadrágszíj telkek a
tömbökön belül kihasználatlan belsőt eredményeztek, amelyek hasznosítására a rendezési tervben lakóterületek
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kerültek kijelölésre. Ennek újragondolása javasolt, érdemes lenne megfontolni a belső területek megművelésének
szorgalmazását tekintettel a jelenlegi gazdasági helyzetre.
A Ság hegyen a kertes mezőgazdasági művelés jellemző ennek megfelelő telekszerkezettel.
A külterületen a nagytáblás mezőgazdasági telekstruktúra jellemző.

1.14.3 Az épített környezet értékei
1.14.3.1 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
A közigazgatási területre részletes régészeti hatástanulmány készült,
melyben leírták az eddig ismert lelőhelyeket, kijelölték a régészeti
területeket. A városban 35 régészeti területet tartanak nyilván. A
legtöbb lelőhely Kiscell és Alsóság között, valamint Izsákfától északra
található. Római kori beépítések voltak még a Ság hegy környékén.

1.14-5. ábra Középkori templom rom

1.14.3.2 Műemlék, műemlékegyüttes
A városban 15 épület áll műemléki védelem alatt. Ezekről általánosságban elmondható, hogy rendben tartott,
állagvédett épületek. A védett épületek legtöbbje szakrális épület, néhányhagyományos kisvárosias beépítés,
illetve kúria.
1.14.3.3 Helyi védelem
Helyileg védett területek Kiscellben a műemléki területek között a kisvárosias beépítések, és Alsóságon és
Izsákfán a hagyományos orsós terek. A múlt század elején kialakult beépítési formákat őrző épületeket a város
helyi védettség alá helyezte.

1.14-6. ábra Bencés kolostor és kálvária
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Példák a helyi védett épületek közül

1.14-7. ábra Kórház

1.14-8. ábra Malom

Nívós, mai építészet

1.14-10. ábra Polgármesteri Hivatal

1.14-9. ábra Posta
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1.15 KÖZLEKEDÉS
1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok
A járás közúti közlekedési helyzete összességében kedvezőtlen. Bár Jánosháza határában halad a 8-as főút, s négy
települést érint a jelentős forgalmú 84-es főút, továbbá a két főút körforgalmú kereszteződése is Jánosháza
határában van, azonban a járás belsőterületeit és központját főutak nem érintik, azok a nemzetközi és átmenő
forgalom számára feltáratlanok. A közúttal szemben a vasúti elérhetőség kedvező, Celldömölk vasúti csomópont,
ahol villamosított fő vonalból (Szombathely-Székesfehérvár-Budapest) ágazik ki a Pápa-Győr felé vezető
vasútvonal.

1.15-1. ábra Celldömölk Járás közlekedési hálózata
Forrása: utadat.hu
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A különböző szintű térségi központok elérhetőségét a következő táblázat foglalja össze különböző közlekedési
módokban.
1.15-1. táblázat Különböző szintű térségi központok elérhetősége

Különböző szintű térségi központok elérhetősége távolsági személygépkocsival
Központok

Útvonal

Megye székhely - Szombathely
Régió központ - Győr

Autópálya nélkül
Autópálya nélkül

Főváros - Budapest

M1

Főváros - Budapest

Autópálya nélkül

Távolság

Átlagos
utazási
idő

47,1 km 42 perc
75,1 km 70 perc
192,1
128 perc
km
184,5
162 perc
km

Átlagos utazási sebesség
67 km/h
64 km/h
90 km/h
68 km/h

Különböző szintű térségi központok elérhetősége távolsági autóbusz járattal
Központok

Távolság

Átlagos
utazási
idő

Átlagos
utazási
sebesség

Megye székhely - Szombathely
Régió központ - Győr
Főváros - Budapest

54,4 km
78,3 km
200,9 km

80 perc 41 km/h
115 perc 41 km/h
290 perc 42 km/h

Átlagos napi járatszám
(oda-vissza)
3-3; átszállással 8-7
1-1; átszállással 3-4
átszállással 5-2

Különböző szintű térségi központok elérhetősége távolsági vasúttal
Központok

Távolság

Átlagos
utazási
idő

Átlagos
utazási
sebesség

Megye székhely - Szombathely
Régió központ - Győr
Főváros - Budapest

45,0 km
72,0 km
203,0 km

35 perc 77 km/h 19-20; átszállással 4-2
72 perc 60 km/h 16-16 ; átszállással 8-1
164 perc 74 km/h 19-16 ; átszállással 17-18

Átlagos napi járatszám
(oda-vissza)

A fenti táblázatból jól látszik, hogy vasúttal érdemesebb menni a nagyobb központokba, mint autóbusszal.

1.15.2 Közúti közlekedés
Magyarország közlekedési hálózatára jellemző a Budapest középpontú kiinduló sugaras I. rendű főút és
gyorsforgalmi úthálózat, melyet érintőirányban II. rendű és egyéb közutak kötnek össze.
Celldömölk települést nem érinti sem elsőrendű főút, sem másodrendű főút. A 84 sz. másodrendű főút az
összekötő utakon keresztül könnyen elérhető.
Jánosháza-Celldömölk összekötő út: 8429 sz. összekötő út a Sági utca és Széchényi utca nevet viseli a településen
belül. A 2x1 sávos aszfalt burkolatú út kettészeli a várost keleti és nyugati részre.
Celldömölk-Gérce összekötő út: 8432 sz. összekötő út a településen belül az Arany János utca és Kolozsvár utca
nevet viseli. 2x1 sávos aszfalt burkolatú út a város nyugati felén helyezkedik el.
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Celldömölk-Vásárosmiske összekötő út: 8433 sz. összekötő út a település déli részén helyezkedik el.
Celldömölk-Uraiújfalu összekötő út: 8452 összekötő út a település északi részén teremt kapcsolatot a többi
településsel. 2x1 sávos aszfalt burkolatú út.
Pápa-Sárvár összekötő út: 8404 sz. összekötő út a településen belül a Pápa utca és a Baross utca nevet viseli. A
települést az északi részen kelet –nyugati irányban szeli ketté.
Celldömölk állomáshoz vezető út: 84315 sz. állomáshoz vezető út a Kossuth Lajos utca. 2x1 sávos aszfalt burkolatú
út jelzőtáblával szabályozott.

1.15-2. ábra Celldömölk belterület közút hálózata

CELLDÖMÖLK INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

I I. kötet: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

98

Celldömölk és a járási települések között a gépjárművel való közlekedés eljutási idejét és távolságát a következő
táblázat foglalja össze. Jól látszik, hogy bármelyik településre a járásközpontból könnyen el lehet jutni.
1.15-2. táblázat Járási települések elérése Celldömölkről gépjárművel

Járás települései

Távolság

Boba
Borgáta
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápoc
Szergény
Tokorcs
Vönöck

10,8 km
15,1 km
15,6 km
18,5 km
12,2 km
16,4 km
19,5 km
23,6 km
7,8 km
11,0 km
4,9 km
14,0 km
6,1 km
5,3 km
17,5 km
16,1 km
9,1 km
6,1 km
7,4 km
7,2 km
21,1 km
8,6 km
12,2 km
21,6 km
16,5 km
4,4 km
7,6 km

Átlagos utazási idő Átlagos utazási sebesség
17 perc
20 perc
19 perc
31 perc
15 perc
16 perc
20 perc
24 perc
9 perc
12 perc
7 perc
13 perc
9 perc
5 perc
16 perc
27 perc
10 perc
6 perc
20 perc
7 perc
22 perc
10 perc
15 perc
21 perc
18 perc
5 perc
8 perc

38 km/h
45 km/h
49 km/h
36 km/h
49 km/h
62 km/h
59 km/h
59 km/h
52 km/h
55 km/h
42 km/h
65 km/h
41 km/h
64 km/h
66 km/h
36 km/h
55 km/h
61 km/h
22 km/h
62 km/h
58 km/h
52 km/h
49 km/h
62 km/h
55 km/h
53 km/h
57 km/h
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Közutak hossza a járási központ és a járási településekre vonatkozóan a következő grafikon mutatja be:
70
60
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40
30
20

Állami közutak hossza (km)
Járda hossza (km)

Vönöck

Tokorcs

Szergény
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Kemenesszentmárton

Kemenessömjén
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Keléd
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0
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10

Önkorm. Közutak hossza (km)
Kerékpárút és K+GY (km)

1.15-3. ábra A járási települések útjainak hossza
Forrás: KSH, 2013

Baleseti mutatók

A Celldömölk és a járási települések közúti baleseti mutató az átlag körüli vagy alatti értékeket mutatják. Az
országos, régiós és megyei mutatók javuló tendenciát mutatnak, akárcsak a járásközi és települési mutatók.
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Országos közúti balesetek

Régiós közúti balesetek

Járási közúti balesetek

Települési közúti balesetek

2011

2012

2013

Megyei közúti balesetek

1.15-4. ábra Személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma 1000 főre vetítve
Forrás: KSH, 2013
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Motorizációs mutatók
A település motorizációs mutatói (326 személygépkocsi/1000 fő és 47 tehergépkocsi/1000 fő) az országos (308 és
48) átlagfelettiek, de a régiós (341 és 55) és a megyei (332 és 58) értékekhez képest alulmaradnak. A következő
ábrák a régió és járási települések motorizációs mutatóit ábrázolják. A régióban az osztrák határ menti települések
mutatói magasabbak. Celldömölk település mutatója alacsonyabb, mint körülötte fekvő néhány településé.

Celldömölk település évente forgalomba helyezett gépjárműveinek száma az országos átlag körüliek. Az elmúlt
évek gazdasági visszaesése visszavette számokat 2009 körül. Innentől kezdve 2013-ig javuló tendenciát mutatnak.
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1.15-5. ábra Évente forgalomba helyezett gépjárművek száma
Forrás: KSH, 2013
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Az elmúlt években a településen folyamatosan csökken a benzinüzemű gépkocsik aránya (2005-ben 82%-ról 2013ben 72%-ra) és emelkedik mind a gázolaj (18%-ról 26%-ra), mind az egyéb üzeműeké (0%-ról 1%-ra). Ez a
tendencia megegyezik az országos, régiós és megyei tendenciákkal.
Összességében elmondható, hogy egy-egy járási településtől eltekintve a megközelíthetőségük gépjárművel
könnyű a járási központból. Ennek az oka, hogy a település központjából három irányba vezet összekötő út.

1.15.3 Közösségi közlekedés
A távolsági közlekedés meghatározója a távolsági autóbusz közlekedés, de a városban két vasútvonal is találkozik,
így a vasút is biztosítja több település megközelíthetőségét.
1.15.3.1 Közúti közösségi közlekedés
A buszállomás a vasútállomás felvételi épülete előtt helyezkedik el, ami megkönnyíti az átszállást a különböző
közlekedési eszközök között. A buszállomás szigetperonnal lett kialakítva, ami körül összesen 6 induló állás
helyezkedik el.
Helyközi közösségi közlekedés:
A helyközi autóbusz közlekedést Celldömölkön a Vasi Volán Zrt. üzemeltette 2015. január 1-ig, ami beolvadt
Északnyugat-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt-be.
A helyközi közlekedés minden járási települést elér, de a szolgáltatási színvonala eltérő. A következő táblázat
mutatja be az egyes települések elérhetőségét.
1.15-3. táblázat Celldömölk elérhetősége a járás településiről helyközi autóbusz járattal
Járás települései

Távolság

Boba
Borgáta
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápoc
Szergény
Tokorcs
Vönöck

11,7 km
19,2 km
15,7 km
25,5 km
15,8 km
20,2 km
39,8 km
28,2 km
11,1 km
10,8 km
4,8 km
18,0 km
5,7 km
4,7 km
21,0 km
22,7 km
12,9 km
5,7 km
8,2 km
7,6 km
21,4 km
9,4 km
12,8 km
24,6 km
16,5 km
4,8 km
7,1 km

Átlagos utazási
idő
21 perc
40 perc
32 perc
45 perc
29 perc
51 perc
85 perc
45 perc
19 perc
23 perc
10 perc
29 perc
12 perc
9 perc
40 perc
44 perc
23 perc
8 perc
14 perc
14 perc
29 perc
18 perc
22 perc
52 perc
30 perc
10 perc
13 perc

Átlagos utazási
sebesség
33 km/h
29 km/h
29 km/h
34 km/h
33 km/h
24 km/h
28 km/h
38 km/h
35 km/h
28 km/h
29 km/h
37 km/h
29 km/h
31 km/h
32 km/h
31 km/h
34 km/h
43 km/h
35 km/h
33 km/h
44 km/h
31 km/h
35 km/h
28 km/h
33 km/h
29 km/h
33 km/h
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Átlagos napi járatszám
(oda-vissza)
4-5; átszállással 1-1
8-7; átszállással 1-4
9-9; átszállással 2-2
4-4; átszállással 2-6
9-8
8-8; átszállással 0-2
átszállással 5-6
3-3
9-7; átszállással 0-1
8-7; átszállással 0-1
12-12
3-4
10-8
13-13
12-12
6-7; átszállással 5-3
7-9; átszállással 1-0
12-12
14-12
12-12
1-1; átszállással 2-4
3-4; átszállással 1-0
9-9; átszállással 1-1
11-8; átszállással 0-1
7-7
12-12
13-13
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Helyi közösségi közlekedés
A település a helyi közlekedést a Kemenesalja Busz Kft. üzemelteti. Az útvonal:
Celldömölk- Alsóság- Izsákfa- Celldömölk
A menetrend igazodik a tanítási időszakhoz, illetve a munkaidőszakhoz. Átlagosan 12-13 járatot indítanak el.
A következő ábrán jól látszik, hogy a Sági utca és Széchényi utca a fő útvonal Celldömölk városrészen. A helyi
járatokkal könnyen megközelíthető Alsóság, Sági hegy és Izsákfa városrészek.

1.15-6. ábra Település helyi közlekedési hálózata
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1.15.3.2 Kötöttpályás közösségi közlekedés
A város északi részén helyezkedik el az állomás A 10 sz. vasútvonal érinti az állomást, ami Győr-Celldömölk
településeket köti össze. Egyvágányú, nem villamosított a vonal. Érinti a 20 sz. vasútvonal, ami SzékesfehérvárSzombathely között közlekedik. A vasútvonal villamosított, akárcsak a Rendező pályaudvar. 919 sz. vasútvonal,
ami Celldömölk és Fertőszentmiklós között közlekedett, de a MÁV megszűntette. A következő ábrákon látható,
hogy hol húzódik a 10 és 20 sz. vasútvonal nyomvonala.

1.15-7. ábra 10 sz. vasútvonal
Forrás: hu.wikipedia.org

1.15-8. ábra 20 sz. vasútvonal
Forrás: hu.wikipedia.org

A vasút és a helyi buszok menetrendje össze van hangolva, ami biztosítja a jó átszállási kapcsolatot.
A celldömölki állomásról nem mindegyik járási települést lehet megközelíteni vasúttal. A következő táblázat
foglalja össze az eljutási időket és távolságokat.
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1.15-4. táblázat Celldömölk elérhetősége a járás településiről vasúttal

Járás települései

Távolság

Boba
Borgáta
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápoc
Szergény
Tokorcs
Vönöck

10,0 km

Átlagos
utazási idő
8 perc

18,0 km

30 perc

4,0 km
15,0 km

3 perc
28 perc

8,0 km
21,0 km
8,0 km
12,0 km

10 perc
37 perc
9 perc
11 perc

Átlagos utazási
Átlagos napi járatszám
sebesség
(oda-vissza)
75 km/h
23-23
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
36 km/h
10-11; átszállással 9-9
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
80 km/h
14-15; átszállással 1-1
32 km/h
10-10; átszállással 5-9
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
48 km/h
14-16; átszállással 1-0
34 km/h
10-10; átszállással 4-8
53 km/h
16-15; átszállással 5-4
65 km/h
13-15; átszállással 2-1
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!

Fejlesztések:
• Celldömölki vasútállomás előtti buszpályaudvar burkolat felújítása és parkoló kialakítása:
• Celldömölki vasútállomás épületének felújítása és utastájékoztató rendszer beszerzése
Összességében a fő közösségi közlekedés Celldömölkön az autóbuszos közlekedés, mivel vasúttal nem minden
járási település közelíthető meg. Ezenfelül helyi járat is közlekedik, ami összeköti a távolabb eső városrészeket
a központtal.

1.15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A Sági utca egy részén kiépített a kerékpársáv, a többi részen osztatlan gyalog- és kerékpárút található. A Mátyás
király utcán át, a Hegyi utcán át a Ság hegyet elérve nincs kiépítve kerékpárút vagy sáv, de a járda alkalmas
kerékpározásra.
Kerékpártárolók találhatóak a vasútállomás és buszállomás területén. Ennek száma kevés, szükség lenne még
plusz tárolók elhelyezésére.
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Fejlesztések: 7
•
•

Celldömölk Kossuth Lajos u. 84315 sz. bekötőút kerékpárút és leállósáv építése
Kerékpártárolók építése Celldömölk, Ostffyasszonyfa, Nagysimonyi, Kemenesmihályfa, Nemeskocs, Boba
vasútállomásokon

1.15.5 Parkolás
A településen nincs fizető parkolásnak kijelölt hely. A következő nagyobb ingyenes parkolók találhatóak a
településen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7

Gábor Áron utcán
Építők útja/Sági utca kereszteződésében
Építők útján
Tó utcán
Tesco előtt
Hunyadi utca/Sági utca kereszteződésében
Kolozsvár utca
Csokonai utca
Ifjúság tér mellett
Dr. Géfin Lajos tér mellett
Vasvári Pál utcán
Felsőbüki Nagy Sándor tér
Sági utca/ Koptik Odó utca kereszteződésénél
Hollósy térnél
Körzeti Orvosi Rendelőnél
Dózsa György utca mellett

http://www.celldomolk.hu/aloldal.php?mod=cikk&id=544
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1.16 KÖZMŰVEK ÁLLAPOTA ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁG
1.16.1 Víziközművek
1.16.1.1 Vízellátás
Celldömölk város ivóvízellátását a Kemenesvíz Kft. biztosítja. A vízi közmű, vízi létesítményeiről a többször
módosított 10387/2/1984. számú vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezik. Celldömölk, a Celldömölk Körzeti
Vízmű rétegvíz-bázisáról kapja az ivóvizet.
A vízmű folyamatos üzemű. Főbb létesítményei:
-

6 db mélyfúrású kút, kútakna
vízmű gépészet, zárkamrával
hálózati szivattyúkkal, nyomásfokozókkal,
város teljes területén kiépült hálózat
magas és mélytároló

A kutakból kitermelt ivóvíz a vízkémiai vizsgálatok alapján a megengedettnél magasabb az ammónium, és
vastartalma. A 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet által megszabott határértékeket meghaladja, ezért a hálózatba
kerülés előtt kezelni kell a nyers vizet. Jelenleg még nem folyik vízkezelés, de a NYUDU-KTVF a 10124/3/2003.
számon kötelezte Kft.-t a víz vas és ammónia mentesítésére.
A vízmű vállalat főbb tevékenységei: vízbázis védelem, hidrológiai észlelések, vízszolgáltatás, hibaelhárítás
ügyelet. A kutak maximális víztermelése 4564 m3/d.
A város fogyasztása az évek során minimális csökkenést mutat. A város átlagos napi vízfogyasztása
1150-1410 m3/d között változik. A napi mért csúcsfogyasztás: 2 363 m3/d. A lakossági vízfogyasztás az összfogyasztás 61%-a, a közületi vízfogyasztás 39%. Celldömölk város ivóvíz ellátottsága a lakásokba való bekötöttség
tekintetében 100 %-os.
Víztározók:
−
−

Mélytározó 2 x 500 m3 vízmű telepen, túlfolyószint:
Magas tározó 250 m3 –es hidroglóbusz túlfolyószint:

132,75 mBf; fenékszint 127,5 mBf.
174,28 mBf; fenékszint: 137,17 mBf.

Vízellátó hálózat:
A város vízellátó hálózata körvezetékes formában épült ki. A körvezetékes fővezeték-rendszer DN 125, DN 200,
DN 250 mm-es, míg a szintén körvezetékes elosztó, ellátó hálózat DN 80, DN 100, DN 125 mm-es átmérőkkel
épült. A város vízellátó hálózatának hossza: 36.100 m.
A vezetékek átlagos életkora közel hatvan év, ez előrevetíti a vezetékhálózat 80 %-nak (azbesztcement – acny és acél csövek) rekonstrukcióját, illetve a vízmű-gépház vezérlését.

1.16.1.2 Csatornázás
Celldömölk város csatornázása elválasztott rendszerű.
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Szennyvízcsatornázás
A gravitációs közcsatorna hossza: 39 441,8 fm, nyomóvezeték hossza 7 583 fm. A hálózaton 9 db átemelő
működik. A város csatornázottságának mértéke 97 %, (Celldömölk 100 %, Alsóság 100 %, Izsákfa 0 %)
Csatornarákötés aránya 95 %. A bekötéssel rendelkező ingatlanok száma: 3018db.
Az üzemeltető Kemenesvíz Kft. által rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján a szennyvízcsatorna építésének
idejéből az állapítható meg, hogy a szennyvízhálózat állapota megfelelő. A csatornahálózat 71%-át 7-17 éve
építették.
Csapadékvíz-elvezetés
A város csapadékvíz-elvezetése vegyes, megtalálhatóak a zárt gravitációs csatornák, nyílt árkok és felszín közeli
csatornák egyaránt. A csapadékcsatornák hiányosságait, üzemeltetési problémáit jól mutatják az úthálózat
tönkremenetelei. Jelenleg a felszíni vízelvezető- és csapadékvíz-elvezető rendszer az alábbi főbb adatokkal
jellemezhető:
Belterület:
−

Hossz: 72 km
• Burkolt, zárt szakaszok hossza: 12 km
• Nyílt rendszerű: 60 km

Celldömölk belterülete nem rendelkezik megfelelő mennyiségű csapadékvíz elvezető árkokkal, mely több
szempontból is gondot okoz a településen. Csapadékos időjárás esetén a település bizonyos részein (Pórdömölk
u., Esze Tamás u.) belvíz alakul ki, szennyvízcsatornázott helyeken a szennyvízcsatornába bekötésre kerül a
csapadék-vízelvezető rendszer, mely így a szennyvíztelepen okozhat problémát.
A külterületi felszíni vízelvezető- és csapadékvíz-elvezető rendszer hossza:
−

Burkolt, nyílt földárok hossza: 5 km

1.16.1.3 Szennyvíztisztítás
Celldömölk város szennyvíztisztító telepe 2 000 m3/d kapacitású. Mértékadó óracsúcsterhelése 200 m3/h. A
tisztítás technológia eleveniszapos totáloxidációs biológiai eljárás.
A ténylegesen a telepre jutó
3
szennyvízmennyiség átlagosan 1 400 m /d. A szennyvíztisztító-telepen az eleveniszapos totáloxidációs biológiai
eljárás intenzifikácója a következő években várható.

1.16.2 Energia ellátás
1.16.2.1 Villamosenergia-ellátás
Nagyfeszültségű hálózatok
Celldömölk és térsége villamosenergia-ellátását az Ajka-Ikervár között húzódó 120 kV-os villamos távvezetékről
történő leágazásról táplált 120/25/20 kV-os alállomásról biztosítják. A 120 kV-os nagyfeszültségű hálózat
védőtávolsága a tengelytől mért 18,0-18,0 m. A 120 kV-os csatlakozó vezeték Alsóság keleti oldalán, mintegy
1600 fm. hosszban vezetve éri el a Marx utca mellett létesült alállomást.
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Középfeszültségű hálózatok
Az alállomástól 25 kV-os hálózat épült a MÁV villamosenergia-ellátására. A város villamosenergia-ellátása az
alállomástól keleti, illetve nyugati irányba kiinduló 20 kV-os légvezeték hálózat veszi körül a Cell-i városrészt. A
települést övező légvezeték hálózatról földkábeles rendszer csak a Cell-i városrész intenzív beépítésű területén
épült ki.
A külső városrészek, valamint a Gyár utcától délre lévő ipari terület, Alsóság és Izsákfa ellátása 20 kV-os
szabadvezetékes hálózatról táplált 20/0,4 kV-os oszloptranszformátoroktól indított légvezetékes kisfeszültségű
hálózatról történik. A közép- és kisfeszültségű hálózat üzemeltetője az EON csoporthoz tartozó ÉDÁSZ Rt.
Közvilágítás
Celldömölk város közvilágítási rendszerének táppontjait a 20/0,4 kV-os transzformátorállomásokba telepített
közvilágítási kapcsoló egységek képezik. Az innen kiinduló közvilágítási áramkörök a központban földkábeles
hálózatként épültek. A település többi részén a közvilágítási berendezések a kisfeszültségű szabadvezeték
hálózatok tartószerkezeteire szerelten valósultak meg. A jelenleg üzemelő közvilágítási hálózatok és berendezések
változatos arculatot mutatnak. A közvilágítás a főútvonalakon és a központi belterületen megfelelőnek
minősíthető, míg a település egyes részein irányfény jellegű.
1.16.2.2 Hőenergia-ellátás
Celldömölk városában a hő-ellátás - főzés, fűtés, meleg-víz előállítás - nagyrészt vezetékes földgázellátással
történik. Az ingatlanok kis hányadának hőenergia ellátásánál még mindig jelen van a palackos PB-gáz, villamosenergia illetve hagyományos tüzelőanyag.
Földgázellátás
A települést ellátó 7.000 m3/h teljesítményű 64/6 bar-os átadóállomás a Jánosháza-Répcelak-Sopron országos
távvezeték mellett épült. A földgáz fogadása nyáron 24 bar, télen 40 bar nyomáson történik. Az átadóállomástól 6
bar-os vezeték húzódik a két 6/3 bar-os BKGU, illetve KÖGÁZ 2000 típusú gázfogadóig. A Cell-i városrészen közép-,
illetve kis-nyomású hálózat üzemel. A kisnyomású hálózatot 4 db - Hársfa u-i, Gábor Áron u-i, Vörösmarty u-i.
KÖGÁZ 200és az Árpád u-i KÖGÁZ 1500 körzeti nyomás-szabályozók táplálják.
A lakótelep jellegű többszintes épületek és egyes intézmények hő-szükségletét biztosító kazánházak - (Géfin tér és
Kossuth utca) - földgáz energiahordozóval üzemelnek.

1.16.3 Elektronikus hírközlés
1.16.3.1 Távbeszélő-hálózatok
Celldömölk város távbeszélő hálózati ellátása a HUNGAROTEL Távközlési Szolgáltató Rt. 95-ös hívószámú Sárvári
Góckörzetéhez tartozik. A gócközponti, a HTI és az átkérő kábelek a Sárvár felől csatlakozó optikai és koax
kábelhálózatokon keresztül lépnek be Celldömölk területére, majd csatlakoznak a Távközlési központ épületéhez.
A Távközlési központ kiinduló távközlési vezetékek a központi belterületen alépítményi és földkábeles
hálózatokkal, míg a település többi részén földkábeles és kábeles kitáplálású, szigetelt légvezetékes hálózatokkal
épültek ki.
A távközlési légvezetékek vagy betongyámos faoszlopos, illetve a külső területeken a kisfeszültségű szabadvezeték
hálózatok betonoszlopos tartószerkezetein kerültek elhelyezésre, az előfizetői csatlakozások ennek megfelelően
föld- vagy légkábeles kivitelezéssel épültek ki.
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A távbeszélő hálózat a település nagy részén kiépült, a HUNGAROTEL Rt. a térségben színvonalas szolgáltatást
nyújt, igény esetén a távbeszélő hálózatokon keresztül vehető igénybe az Internet, e-mail, Telefax és az
adatátviteli szolgáltatások, az alközpont és a hálózatok jelentős tartalék kapacitással rendelkeznek.
Celldömölk város területén jelenleg 23 db nyilvános távbeszélő állomás üzemel, melyek közül mintegy 25%-át a
kártyás rendszerben (csak telefonkártyával) lehet igénybe venni.
1.16.3.2 Mobil távközlés
A tervezési terület mobil távközlési ellátás szempontjából lefedettnek tekinthető. Celldömölk város
vonzáskörzetében a mobil távközlést szolgáló bázisállomások és adóberendezések üzemelnek.
1.16.3.3 Telekommunikáció
A műsorszóró telekommunikációs adóállomások vételére egyedi, kisközösségi és nagyközösségi
telekommunikációs hálózatok valósultak meg és épültek ki Celldömölk város területén. A városban kábeltelevíziós
hálózatok épültek ki, melyek a távközlési hálózatokkal együtt, velük azonos nyomvonalakon, alépítményekben és
légkábeles tartószerkezeteken, illetve helyenként a kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok tartóoszlopaira
szerelten valósultak meg.
Fenti rendszer lehetővé teszi előfizetői részére szinte valamennyi földi és műholdas sugárzású műsorszóró
telekommunikációs adóállomás vételét, a választott programcsomagokkal kapcsolatos egyedi szerződésekben
rögzítettek alapján.
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1.17 TÉRSÉGI ÉS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELEM
1.17.1 Talaj
A Kemenesalja kistáj – amely Celldömölk közigazgatási területét is magába foglalja - a Rába eróziósan letarolt
hordalékkúp részlete, amelynek felszínét löszös-homokos-iszapos rétegek borítják. A 10-20 m vastagságú felszíni
hordalékréteg alatt nagy vastagságú pliocén-pannóniai rétegek fekszenek, bennük jó víztározó homokos
öszletekkel. A medencealjzatot szerkezeti vonalak tagolják, triász és kréta képződmények alkotják. A mélyebb
rétegekből 80 °C hőmérsékletű termálvíz is nyerhető.
Celldömölkön előforduló kőzetek túlnyomó része a kistájra jellemző löszös üledék, a település környezetében
azonban nagy arányban vannak jelen a glaciális és alluviális üledékek is. A valamikori bányászat is ezekre az
üledékekre illetve a Ság hegy bazaltjára terjedt ki.
Celldömölk területén jelentősebb agyag ásványi kitermelés körülbelül 80 évvel ezelőtt volt. Napjainkban
Celldömölk területén a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartása szerint 500611 azonosítószámon
Celldömölk I. mélyművelésű szénhidrogén bánya telek található.
Celldömölk közigazgatási határán belül megtalálható talajtípusok legnagyobb hányadát a csernozjom-barna
erdőtalajok valamint a lápos réti talajok alkotják. Általánosságban elmondható, hogy a város talajai nem
szennyezettek, mert területén nem volt és nincs jelentősen talajszennyező tevékenység, földterületei
mezőgazdasági hasznosítás céljára pedig értékesek.
A megtalálható legjellemzőbb talajtípusok:
-

-

A csernozjom barna erdőtalajok löszös üledéken képződtek, mechanikai összetételük a barnaföldekénél
könnyebb, homokos vályog. Vízgazdálkodásukra a kisebb vízraktározó képesség jellemző. Szántóként
hasznosíthatók. A szántók kedvező évjáratban jó (int. 70-110), aszályos években gyengébb (int. 40-70)
termékenységűek.
A réti talajok azok a talajok, amelyek keletkezésében az időszakos túlnedvesedés játszott nagy szerepet. A
vízhatásra beálló levegőtlenség jellegzetes szervesanyag-képződést és az ásványi részek redukcióját váltja
ki. A réti talajok tulajdonságait a tapadós humuszanyagokkal, a nehéz művelhetőséggel, a foszfor erős
megkötődésével, valamint a nitrogén tavaszi nehéz feltáródásával jellemezhetjük. A réti talajokon a
termés különösen nedves években kicsi, száraz években viszont jó. A Celldömölkre kifejezetten jellemző
lápos réti talajok vályog mechanikai összetételűek, kedvező vízgazdálkodási tulajdonsággal rendelkeznek
és 70-100 cm közötti átlagos talajvízmélység jellemzi őket.

A talaj igénybevétel szempontjából a legnagyobb gondot – az ország más településeihez hasonlóan – az illegális
szemétlerakók jelentik, amelyek közvetlenül szennyezik a talaj felső rétegét és a talajvizet. Ezért fontos az illegális
lerakók felmérése, megszüntetése és felszámolása.
A város környezetének geológiai adottságai alapján a talaj szennyezésére kifejezetten érzékeny a térség. Itt a
felszíni vizek elszennyeződéseinél fokozottabb problémát jelent a talajfelszín alatti vizek elszennyeződése, mivel
ezeknél a biológiai regenerálódás nem megy végbe. A talaj jó állapotát és sérülékenységét összevetve
megállapítható, hogy a jelenlegi állapot megőrzése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a talaj védelmére.
A korábbi ipari tevékenységek talajszennyező hatásairól nem készült felmérés, de vélhetően vannak olyan
területek, amelyeket jelentős károsodás ért (MÁV járműjavító telep, Kesztyűgyár). Fontos feladat lenne a károk
felmérése – első lépésként, majd a kárelhárítás.
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1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek
Felszín alatti vizek
Celldömölk a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken
levő települések besorolásáról érzékeny felszín alatti területű települések közzé tartozik, mely közepes
besorolásnak számít. A 43/2007. (VI.1.) FVM. rendelet értelmében a település területe nitrát érzékenynek
mondható.
A felszín alatti vizek védelme különösen fontos, mivel jelenleg a város ivóvíz ellátását a Celldömölk Körzeti Vízmű
rétegvíz bázisa biztosítja. A vízbázis vízadó rétegei sérülékenyek. A várost ellátó vízbázis vizének Fe, és ammónia
tartalma okoz problémát.
A vízbázisok, a távlati vízbázisok és az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelmét hivatott szolgálni a
123/1997 (VII. 18.) Korm. rendelet. A rendeletbe foglaltak figyelembevételével elkészítették Celldömölk vízbázis
védőidom, és védőterület kijelölését.
A közüzemi vízellátást a településen 100 %-os, a keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása 92 %-os, így éves
szinten mintegy 30 000 -35 000 m3/év mennyiségű szennyvíz szikkad el, kerül be a talajba. Az évtizedek alatt
elszikkasztott mennyiségű szennyezőanyag a felszín alatt anaerob körülmények között átalakulva és egymásra
hatva, kedvezőtlen kémiai, biológiai és biokémiai folyamatokat eredményez.
Celldömölk felszínalatti földtani közegeinek érzékenysége miatt különösen fontos feladat a szennyezőanyagok
bejutásának megakadályozása a talajba és a talajvizekbe.
A város környezetének geológiai adottságai miatt a talaj szennyezésére és a felszíni vizek elszennyeződéseinél
fokozottabb problémát jelent a talajfelszín alatti vizek elszennyeződése, mivel ezeknél a biológiai regenerálódás
nem megy végbe.
Az utóbbi 10 évben fokozatosan csökken a vezetékes vízfelhasználás, mely nyilvánvalóan a szennyvízkibocsátást is
csökkenti. Ennek megfelelően a talajvízszint újra fokozatosan csökken, kivéve az utóbbi 1-2 év nagy
csapadékmennyisége következtében beálló szintemelkedést, mely viszont nem szennyez.
Felszíni vizek
Celldömölk térségét az alábbi jelentősebb vízfolyások érinti.
Ezek:
-

Marcal
Kodó patak
Cinca-patak

A vízfolyások állapota a 2010 évben elfogadott vízgyűjtő gazdálkodási tervekben meghatározásra kerültek, a VKI
szerinti „jó állapot” elérésének figyelembevételével. Celldömölk város közigazgatási területén belül a volt
téglagyári agyagbánya területén található tavak kialakulása a XX. század elejére tehető.
Az agyaggödrökből kialakult két tó erősen változó vízmélységű (0,9-7,1 m közötti). Vízutánpótlásuk talajvízből,
illetve a Cell-Modul Kft. tiszta csapadékvizéből van. A szabdalt partú mesterséges tavak partját nádasok, bokrok,
ligetek teszik változatosabbá. A tó népszerű horgászhely, környéke kedvelt pihenő park, területének kertépítészeti
kialakítását javasolja a hatályos településrendezési terv.
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A város területétől északra, észak-nyugatra elhelyezkedő felszín alatti vízkészlet védelme mind mennyiségi,
mind minőségi szempontból fontos. A kutak által kitermelt víz megfelelő előkezelés után kiváló ivóvízminőségű. A vízbázis védelme érdekében kijelölésre kerültek a védőövezetek, védőidomok.
A felszín alatti vizek vonatkozásában a rétegvíz bázisok mellett kiemelt jelentőségű a termálvíz hasznosítása.
Celldömölkön a Városgondnokság üzemeltetésében lévő Vulkán Fürdő 3 db termálkútja felsőpannon homok,
homokkő rétegeket csapol meg. A vízjogi engedély alapján a kitermelhető vízmennyiség 242 m3/ nap, melynek kb.
2%-át gyógyászati célra hasznosítják. A fennmaradó rész hasznosítása fürdő célú. (Forrás: VGT, 2009.)
A település geológiai adottságai miatt a szennyvíz szikkasztása nem megengedett, a szennyvízhálózat teljes
kiépüléséig (vagy alternatív szennyvízkezelés kialakításáig) csak zárt szennyvíztározó építhető. A szennyvízkezelés
a vezetékes hálózatba kötött területeken megoldott, a szennyvíztisztító korszerűsítése megtörtént.

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme
A település a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet
mellékletének besorolása szerint a 10. zónacsoportba tartozik, melynél a kéndioxid, nitrogéndioxid, szénmonoxid,
és a benzol az „F”, a szilárd (PM10) szennyezőanyag az „E” és a talajközeli ózon a „B” kategóriába esik.
A településen légszennyezést figyelő monitoring állomás nincs. A városi gáztüzelésre történő áttérés a
légszennyezést nagymértékben csökkentette, ezért jelenleg ilyen jellegű panasz a városban nincs. A korábbi
fosszilis (szén, olaj, fa stb.) tüzelőanyagokat váltotta föl a gáz, amellyel a város ellátottsága napjainkban
elláthatóság tekintetében teljes, néhány keresztmetszeti gondot kivéve.
A város szempontjából a vasút – viszonylag - előnytelen területi elhelyezkedése (ÉÉNy-i uralkodó szélirány) a
levegő tisztaságát károsan befolyásolja. A lakóterületeken kívüli másik fontos légszennyező az ipar lehetne, mely
azonban Celldömölkön nem okozott eddig, ill. egyre kevésbé okoz problémát. Ez köszönhető a korszerűsítéseknek
is, de főleg a nem szennyező, szolgáltató vagy egyéb, környezetét nem zavaró iparok itteni térhódításának.
A közigazgatási határain belül zajlik ipari tevékenység, az elmúlt 5 évben, hatóság felé összesen 3 db bejelentett
pontforrás található. Napjaink levegősszennyezés szempontjából legjelentősebb ipari és szolgáltató vállalataiként
említhetjük meg többek között a MÁV Vasjármű Javító Kft-t, a WEWALKA Kft cukrászüzemét, a Friss Élelmiszer Kft
Tejüzemét, a Celli Festék Kft-t valamint a Cellenergo Kft-t.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Üzemeltető
Cellenergo Kft.
Celli-Festék Kft.
Friss Élelmiszer Kft.
MÁV Vasjármű Kft. .
WEWALKA KFT.
Leier Autó Kft. .

Tevékenység megnevezése
kazánház
festéküzem
tejüzem
kocsijavító
cukrászüzem
autószalon és szerviz

Telephely címe
Dr. Géfin Lajos tér 2
Kossuth Lajos u. 18.
Kismező Major
Rendező pályaudvar
Pápai u. 27.
Nemesdömölki u. 15

A várost átszelő vasútvonalakon napi 166 vonat közlekedik, melyből a teherforgalom napi 45 szerelvény.
Mivel a vasútvonal jelentősebb forgalmat lebonyolító szakasza villamosított, elmondhatjuk, hogy a
légszennyezettség szempontjából a közúti közlekedés káros hatása mellett a vasút kibocsátása elhanyagolható. A
terhelés érzékelhetőségének egyetlen oka a vasútvonal kedvezőtlen elhelyezkedése, mivel az uralkodó É, É-NY-i
szélirány miatt a beépített területek felé terjed a szennyezés.
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Az ipari kibocsátók, vasúti közlekedés valamint a lakossági fűtés mellett a másik, elsősorban lokális terhelést
jelentő légszennyező forrás a gépjármű közlekedés. Ennek hatása gyakorlatilag a közlekedési utak közvetlen
környezetében (belterületen a beépítési vonalig, azaz az első házsorig, külterületen 50-100 m széles sávban)
jelentkezik. Celldömölköt a 8. sz főút mellett, több alsóbbrendű út érinti, a 8611, 8452, 8432, 8422, 8429, 8459 és
84137. sz utak.
Elmondható, hogy a jelenlegi közlekedésből adódó légszennyezőanyag kibocsátásának pillanatnyi értéke
helyenként jelentős. A legnagyobb forgalmat lebonyolító út a Sági u. A közlekedésből adó legnagyobb
légszennyezés ennek megfelelően a Sági u. által lebonyolított forgalomhoz kapcsolható.
Tehát összegezve a város légszennyezettségi állapot kedvező, a városban a légszennyezés főként a közlekedéshez
kapcsolódik. A városban működő iparvállalatok kén-dioxid kibocsátása nem jelentős. A tüzelési folyamatok mind
az ipar, mind pedig a lakossági fűtés vonatkozásában alulmaradnak a közlekedés nitrogén-oxid kibocsátásától.
Az ipar légszennyező hatása az elérhető legjobb technikák alkalmazásával minimalizálható. A lakossági fűtéshez
használt földgázból adódó nitrogén-oxid kibocsátás alternatív energiaforrás felhasználásával csökkenthető. A
belváros légszennyezettsége forgalomszervezéssel, megfelelő mentesítő utak megépítésével csökkenthető.
A város légszennyezettségi állapotának vizsgálata során felmerült problémák kiküszöbölésére elengedhetetlen a
megfelelő intézkedések meghozatala annak érdekében, hogy a város lakossága egy egészségesebb és élhetőbb
települési környezetben élhessen.

1.17.4 Zaj, és rezgésterhelés
A település legnagyobb zajforrása - de egyúttal gazdasági jótevője is – a vasúthálózat. Ezt a korszerűbb vontatás és
korszerűbb pályatestek csökkenteni tudják.
Emiatt a fővonalak mentén az 50 m-es védőtávolság betartása a lakóházakkal kapcsolatban feltétlenül szükséges.
E védősávon belül építeni nem, - de külön jogszabályok szerint - kertművelést folytatni szabad.
A város közigazgatási területén több főút halad át, de átmenő forgalom nem érinti, Ennek ellenére a város több
gyűjtő és főforgalmi útja mentén jelentős zajterheléssel kell számolni. A magas zajterhelés oka a védendő
létesítmények közúthoz való közelsége. A terhelés az Alsóság területén a legerősebb. Egyéb utcák esetében a
megfelelő védőtávolság miatt várhatóan a közlekedési zaj elmarad a közlekedési zaj határértékétől ezért nincs a
településen zavaró hatása.
A szabadidő tevékenységekből eredő zajterhelés körébe tartoznak a kulturális-, szórakoztató-, vendéglátó- és
sporttevékenységekből eredő zajok. Esetenként a hétvégi hangos zene problémát okozhat.
Vállalkozásoktól eredő, épületgépészeti berendezések zaja az épületgépészeti berendezések zajának egyre
nagyobb mértékű elterjedésével kell számolni. Esetenként a favágás – fűrészelés, fűnyírás és az építkezések
okoznak zajterheléseket.
A városnak üzemi zajforrása gyakorlatilag nincs. A meglévő ipari üzemek nem okoznak olyan mértékű zajt, mely
tartósan zavarná környezetüket.

1.17.5 Sugárzás védelem
A természetes háttérsugárzás Magyarországon egy embert átlagosan 2,4 mSv/év effektív dózissal terhel. A
testünket érő sugárzás származhat a világűrből, a talajból, a növényekből, élelmiszerekből, környezetünk
tárgyaiból vagy akár a saját testünkből is. Az országon belül a geológiai viszonyoktól, az időjárástól, a
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táplálkozástól függően akár két-háromszoros különbségek is lehetnek a háttérsugárzás mértékében. Mértéke,
hatása települési szinten nem befolyásolható. Élettani hatás szempontjából, a távvezetékeknek két jellemzőjét
kell figyelembe venni a villamos és a mágneses terét. A villamos térerősség nagyságát a feszültségszinten kívül
egyéb körülmények is befolyásolják:
-

a vezetékek föld feletti magassága
a fázisvezetők és védővezető geometriai elrendezése
magas objektumok pl.: fasor árnyékoló hatása jelentősen csökkenti a térerőséget
épületek (a villamos teret 85-90%-ban leárnyékolják)

A Magyarországon érvényben lévő védőtávolság különböző feszültségszintű távvezetékektől: 750 kV- 40 m, 400
kV - 20 m, 220 kV - 10 m, 120 kV - 5 m.
Ezen védőtávolságok betartását a településrendezési eszközök és az építéshatósági engedélyezési eljárások során
figyelembe kell venni. Az alacsonyfrekvenciás mágneses tér áthatol az épületeken és szemben a villamos térrel
kiterjedt objektumoknál nem, vagy csak nagyon költségesen árnyékolható. Az alacsonyfrekvenciás mágneses tér
ellen a legjobb védekezés a megfelelően nagy védőtávolság tartása. Bázisállomások esetén, Magyarországon
érvényben lévő egészségügyi határértékek: 900 MHz4.500.000 µW/m2 1800 MHz 9.000.000 µW/m.2 A
határértékek megállapításakor a különböző kutatási eredményeket vették alapul. A frekvencia növekedésével a
behatolási mélység csökken, ezért állapítottak meg két értéket.

1.17.6 Hulladékkezelés
A települési szilárd hulladék gyűjtése, illetve elszállítása a szolgáltatást végző Celli HUKE Kft szállítóeszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényzettel speciális zárt felépítményű, pormentes hulladékgyűjtő-szállító gépjárművekkel
történik. A városban kéthetente egy alkalommal szelektív begyűjtés működik. A szolgáltató a településen 13db
hulladékszigetet működtet.
A település számos területén találhatóak illegális hulladéklerakások, melyet a Városgondnokság heti
rendszerességgel, illetve a Zöld Őrség évente egyszer eltávolít.
A lakosságnál keletkező kommunális hulladék szelektív gyűjtése működik a településen. Az eddigi tapasztalatok
alapján a hulladékok szelektív gyűjtésének hatékonysága a lakosság körében hatékony. A város kül- és
belterületein egyaránt található több kisebb nagyobb illegális hulladéklerakó ezek felszámolása folyamatos, de
sajnálatos módon azok rendszeresen újra kialakulnak. A település operatív programjában ezek felszámolása,
továbbá a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztése, valamint a hasznosítható hulladék újrafeldolgozásának
megteremtése szerepel.

1.17.7 Vizuális környezetterhelés
A vizsgálatok irreverzibilis vizuális konfliktust nem tártak fel. A tartós konfliktusok közé sorolhatók a roncsolt,
felhagyott területek (elsősorban majorsági területek) és elhagyott külterületi lakó épületek okozta konfliktusok. A
tartós konfliktusként tekinthetünk az illegális hulladéklerakásból eredő konfliktusokra valamint a városon belül
rendszeresen jelentkező közterületi károkozások miatti vizuális környezetterhelésekre. A település belterületének
utcaképét esztétikailag negatívan befolyásolja az elektromos légkábelek, telefonkábelek jelenlegi megjelenése.
Javasoljuk, hogy a szolgáltatókkal a várható hálózatfejlesztések eredményeként a jövőben légkábel hálózat egy
részét térszín alatt alakítsák ki. Ez egyrészt esztétikailag elfogadhatóbb állapotot eredményez, másrészt az
átvonuló madarak védelmét szolgálhatja.
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A városi zöldfelületek és azok kapcsolati hiánya, térségi szinten a zöldfolyosó hálózat hiányosságai (védő- és
takarófásítások hiányai) egyaránt okoznak vizuális konfliktusokat.

1.17.8 Árvízvédelem
Celldömölkön a felszíni vizek szabályozott mederben folynak, a település geológiai adottságai jó
vízelvezetőképességet jelentenek, így a nagyvizek levezetése nem okoz komoly árvízveszélyt. A település érintő fő
felszíni vízfolyások az alábbiak:
•
•
•
•
•

Cinca-patak (hossza: 24,4 km. Vízgyűjtő területe: 107,3 km2 (VGT adat), összes esése: 29 m)
Kodó-patak (29,2 km. Vízgyűjtő területe: 181 km2. Összes esése: 26 m)
Görbe-árok
Marcal-folyó (a közigazgatási terület határát adja a keleti szakasz egy részén)
Vas megyei csatorna

A Marcal Celldömölki szakaszánál a kisvízi
meder szélessége 7-10 m, a középvízié 11-16
m körül alakul, míg a jellemző esés 20-30
cm/km. A meder jellegzetesen egyenes
vonalvezetésű, kevés törésponttal, sok
helyen csatorna jellegű.
A nyári, nagyobb záporok után keletkező
árhullámok gyorsabb lefutásúak, és körülményeikből adódóan - általában nem
érintik a vízgyűjtő egészét. A Marcal, lassú
folyása
következtében,
megfelelő
hőmérsékleti körülmények esetén általában
be szokott fagyni, viszont a jobb oldali,
nagyobb esésű mellékvizeken csak nagyon
kemény teleken jelentkezik jégborítás.
Jégtorlódás ritkán jelentkezik, így az
esetleges árhullámok levonulása akadály
nélkül megtörténhet.
A Cinca patak medre végig szabályozott,
trapéz szelvényű, (a felső szakaszon még
1.17-1.ábra Felszíni vizek hálózata
keskenyebb, "V" keresztmetszetű), a középső
szakaszokon jellemzően alul 3 m, a partok között 8 m széles. Helyenként a jellemző vízhozamokhoz képest túl
széles a meder, így a víz alig mozog, pang. A patakba több helyről érkezik tisztított kommunális szennyvíz (Sitke,
Tokorcs, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton), de a legnagyobb terhelést Celldömölk kommunális szennyvize
jelenti.
A felszíni vízelvezető- és csapadékvíz-elvezető rendszer a belterületen 72 km hosszan kiépült, jelentős hányada
(80%) nyílt rendszerű. A város csapadékvíz elvezető hálózatát a MÉLYÉPTERV által készített 10.326-55 sz.
tanulmány, illetve vízjogi engedélyezési terv alapján fokozatosan valósítják meg. Csapadékos időjárás esetén a
település bizonyos részein (Pórdömölk u., Esze Tamás u.) belvíz alakul ki.
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A város külterületén jó vízelvezető képességű, jó vízraktározó, jó víztartó talajok találhatók. Felszíni vizek
megjelenése nagy intenzitású csapadék esetén valószínűsíthető, vagy tavaszi hirtelen bekövetkező hóolvadáskor.
A külterületi felszíni burkolt nyílt vízelvezető- és csapadékvíz-elvezető rendszer hossza 5 km:
Összefoglalóan megállapítható, hogy az éghajlatváltozással összefüggően a szélsőséges időjárási viszonyok miatt
problémát jelent a megfelelő felszíni vízelvezetés. A vízfolyások rendezett medrűek a településen. A csapadékvízelvezetés hálózat hiányosságai miatt a mélyfekvésű területeken jellemzőek az elöntések hóolvadás vagy nagy
csapadékmennyiség esetén. A meglévő vízelvezető árkok folyamatos karbantartása fontos eszköze a rendezettség
fenntartásának. feladat.

1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
A település viszonylag jól kiépített működő kommunális, műszaki infrastruktúrával rendelkezik, azonban a
lakosság komfort érzetének, életminőségének javítása, valamint a fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi
célok elérése érdekében van még javítani és korszerűsíteni való a kommunális infrastruktúra rendszerein.
Mindenekelőtt teljes körűvé kell tenni a csapadékcsatornázottságot, a szennyvíz- csatornahálózatra történő
rákötés arányát növelni szükséges.
Belterületen jelentős arányban üzemeltetnek házi közműpótló létesítményeket, melyekből az elszivárgó szennyvíz
közvetlenül szennyezi a talajt és talajvizeket. Mindezek miatt szükséges a rákötési arányt növelő intézkedéseket
életbe léptetni, a szennyvízelvezető hálózat kihasználtsága, közműpótlók visszaszorítása érdekében. A település
egészében a szelektív hulladékgyűjtést és környezetbarát hulladékgazdálkodást, az illegális hulladék elhelyezést
visszaszorítva szükséges megoldani. Ezzel együtt a városi funkció erősítése, rendezettebb kialakítással, és a
közlekedés fejlesztésével elsődleges a környezeti elemek védelme mellett. A meglévő szilárd útburkolatok
minőségét javítani szükséges.
A környezetvédelem keretében a településen megvalósítandó legfontosabb cél, hogy az embert körülvevő épített
és természetes elemek közötti összhangot megteremtsék, valamint állapotuk javulását elérjék. A
környezetterhelés csökkentése, a fenntartható vidékfejlesztés, az emberi életminőség javítása a program kiemelt
területeit képezik. A környezettudatos viselkedésre hulladékgyűjtési akciók segítségével a felnőtt lakosságot is rá
kell kényszeríteni a város környezetének védelmére. Celldömölk város lakosságának körében a környezettudatos
viselkedés kialakítása jelentős mértékben javítaná a város környezeti állapotát.
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1.18 KATASZTRÓFAVÉDELEM
Katasztrófa típusok és veszélyek:
- Természet eredetű veszélyek
- Hidrológiai:
• Árvíz
• Belvíz
• Hirtelen áradás
- Geológiai:
• Földrengés
• Földcsuszamlás
- Meteorológiai:
• Szélviharok
• Aszály
• Hőség
• Rendkívüli hideg
• Téli veszélyek
• Heves zivatar
• Tornádó

- Tömegrendezvények
- Tűzesetek:
• Tűz
• Erdőtűz
• Épülettűz (Panel)
- Biológiai veszélyek:
• Ízeltlábúak
• Szúnyoginvázió
- Civilizációs eredetű veszélyek:
• Nukleáris baleset
• Vegyi baleset
• Veszélyes anyagok előállítása
• Közlekedési balesetek - veszélyes anyagok szállítása
• Közlekedési balesetek
• Járványok
• Migráció
• Terrorizmus

Celldömölk a természeti eredetű veszélyek közül a hidrológiai veszélyek- árvíz, belvíz, hirtelen áradás –
szempontjából nem szerepel a 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM rendeletben.
A civilizációs eredetű veszélyeztetettség szempontjából Celldömölk város a kevésbé veszélyeztetett települések
közé tartozik.

1.18.1 Építésföldtani korlátok
1.18.1.1 Alábányászott területek, barlangok és pincék területei
Hazánkban számottevő pusztítást okozó földrengés, földcsuszamlás, vagy partfalomlás évtizedek óta nem fordult
elő. Ez köszönhető Magyarország kedvező geo-földrajzi elhelyezkedésének.
1.18.1.2 Csúszás, süllyedésveszélyes területek
A Ság hegy belső, volt felszíni bányaterülete csúszásveszélyes terület övezetébe tartozik Vas Megye
Területrendezési Terve szerint.
1.18.1.3 Földrengés veszélyeztetett területek
A világ egyes tájain az emberiség fejlődését végigkísérte a veszélyes földmozgásokkal való együtt élés (pl. Japán).
Az ilyen jelenségeket eredetük szerint négy kategóriába sorolhatjuk vulkanikus, kozmikus, csúszásos és tektonikus
földrengések. A Magyarország több területére jellemző képződmények túlterhelés, különböző fizikai hatások
folytán összeomlanak. Hasonló eseményeket tapasztalhattunk egyes városainkban a nem eléggé körültekintő
talajmechanikai vizsgálatokat követő építménykároknál. Magyarország a nagy kiterjedésű Eurázsiai-lemez
belsejében, a Földközi-tenger földrengési övezetétől északra terül el. A felszín alatt több mozgást mutató
törésvonal ismert. Hazánkban földrengés évente közel 10 esetben regisztrálható, amelyekről 1455. óta
feljegyzések is tanúskodnak. Mindeddig több mint 300 eseményt tapasztaltak, ezek ereje a Richter-skála szerint 46,5 fokos volt. Észlelési küszöb közelében lévő földrengésre évente többször, kárt okozókra 15-20 évenként
számíthatunk.
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1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség
A felszín alatti vizek
Magyarország stratégiai jelentőségű készletét adják, hiszen az ország vízellátása 95%-ban a felszín alatti
készletekre támaszkodik, és ez az arány magasabb, mint a legtöbb európai ország mutatója. A felszín-közeli
talajvizek a települések környezetében azonban általában szennyezettek.
Szennyeződésérzékenység
Celldömölk a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm.rendelet „Felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny területek besorolása” című 2. számú melléklete, valamint a felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet
melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület.
A település területe a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő területük
kijelöléséről szóló 240/2000.(XII.23.) Korm.rendelet szerint nem érzékeny területen helyezkedik el.
1.18.2.1 Árvízveszélyes területek
Magyarország, Európa egyik árvizektől leginkább fenyegetett területe. Folyóink árterein több mint 800
településen közel 3,3 millió ember él. Ez a földfelület az ország területének 23%-át jelenti. Európában hasonló
helyzetben csak Hollandia van, ahol ez az arány 20%. A „Pannon-lavór”-ban 2-3 évenként közepes, 5-6 évenként
jelentős, 10-12 évenként rendkívüli árvízzel kell számolnunk.
1.18.2.2 Belvízveszélyes és mély fekvésű területek
Alacsonyabban fekvő területeken a település nyugati határában (Pórdömölk utca) és az északi, vasúttól keletre
eső területeken vannak (Esze Tamás utca) vannak. Itt csapadékosabb időszakban belvíz alakul ki megfelelő
csapadékvíz elvezető rendszer hiányában.

1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők
1.18.3.1 Tevékenységből eredő korlátozások
A város fő veszélyforrását a szénhidrogén tárolás, a veszélyes áruk közúti és vasúti szállítása, és ipari felhasználása
jelentik.
A tartálypark működéséből adódó veszélyeztetettség
Celldömölk város mellett, Kemenesmihályfa közigazgatási területén található az OPAL Tartálypark Zrt. A Zrt. a
lakosság folyamatos üzemanyag ellátásának biztosítása érdekében üzemanyagok biztonsági tárolását végzi. A
tartályparkban vasúti lefejtőt és töltőt valamint tankautó töltőt üzemeltet. A telephelyen a jogszabály szerinti
felső küszöbértéknél nagyobb mennyiségű üzemanyagot (40/60 % arányban benzin, ill. gázolaj) tárol, így a
SEVESO általi besorolás alapján, veszélyes üzemnek minősül.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, és Celldömölk Polgármesteri Hivatalának a megbízásából elkészült
a lakossági tájékoztatót, és a város külső védelmi terve. A terv felülvizsgálata, aktualizálása valamint a külső
védelmi terv gyakorlat megtartása folyamatos.
A megelőzési időszakban végzett munka (prevenció) nagyban befolyásolja a veszélyhelyzet-kezelési és elhárítási
időszak veszteségeit és a helyreállítási időszak teendőit. A SEVESOI II-höz kapcsolódóan üzemspecifikus
lakosságtájékoztató kiadványai a lakosság felkészítését irányozta elő.
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Veszélyes anyag szállításából adódó veszélyeztetettség
A városon keresztülhaladó közlekedési utakon veszélyes anyag szállítása csak a veszélyes anyagok közúti
szállítására vonatkozó ADR nemzetközi veszélyes áru-szállítási szabályzat szerint történhet. A város területén
mesterségesen keltett, természetes ionizáló-, nem ionizáló- és hősugárzással kapcsolatos ismeretek, adatok és
információk nem állnak rendelkezésre. Valószínűsíthető, hogy káros mértékű sugárzás nincs. Rezgésre
vonatkozóan adatok szintén nem ismeretesek.
A megye két fő vasútvonala Celldömölknél fut egybe. Az első Szombathelyről kiindulva Celldömölknél hagyja el a
megyét - szétválva - két irányba: Győr illetve Veszprém felé, hogy aztán a két irány Budapesten újra találkozzon. A
megye teher és személyszállításának legnagyobb mennyisége többek között ezen a vonalon bonyolódik le.
Potenciális veszélyforrást jelent a vonalak mellet a Celldömölki teherpályaudvar is, ahol nagyobb mennyiségű
veszélyes árut is tárolnak rövidebb hosszabb ideig.
Összességében elmondható, hogy a város figyelemmel kíséri a környezetbiztonságot, védelmi terv készült a
OPAL Tartálypark Zrt. tartályparkjára. A szabályozókban meghatározásra kerülnek a hivatásos
katasztrófavédelmi szervek és tűzoltóságok részére a felkészülés és védekezés időszakában végrehajtandó
feladatok, a jelentési rendek, együttműködési feladatok működésével kapcsolatos aktuális feladatok.
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1.19 ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY
Celldömölk területén jelentősebb agyag ásványi
kitermelés körülbelül 80 évvel ezelőtt volt. Napjainkban
Celldömölk területén A Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal nyilvántartása szerint 500611 azonosítószámon
Celldömölk I. mélyművelésű szénhidrogén bánya telek
található.

1.19-1. ábra A Ság hegyi bányaterület egykor

1.19-2. ábra Bányászati területek Magyarországon
Forrás: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, mbfh.hu
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1.20 VÁROSI KLÍMA
Celldömölk földrajzilag a Kisalföld területéhez tartozik. A terület éghajlata nedves-kontinentális, az atlanti hátasok
még érvényesülnek, így mérsékelten enyhe telű, évi középhőmérséklete 9 - 9,5 °C, hőingása kicsi (19-20 °C). Nagy
a borultság (55-60%), ezért viszonylag kevés a napsütéses órák száma (1850-1900 óra), így a hőösszeg is alacsony
(2900 °C). Az országos átlagnál több csapadék hullik (650-700 mm), kevesebb az aszály és az árvíz, mint az
Alföldön, az enyhe tél ellenére sok a havazás. Határozottan szeles a vidék, a Dévényi-kapu miatt a Kisalföld az
ország legszelesebb tája, az uralkodó szélirány a nyugati - északnyugati.
Korunk egyik legjelentősebb globális kihívása a klímaváltozás, amely minden ember életminőségére hatással van.
Az éghajlatváltozás okai és következményei legnagyobb arányban a települési területeken koncentrálódnak. A
településeknek a klímaváltozás emberi életminőségre gyakorolt kedvezőtlen, káros és veszélyes hatásainak
mérséklésére fel kell készülniük, azokra hatékony válaszlépéseket kell tenniük.
A káros hatások mérséklése (mitigáció) és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás (adaptáció) érdekében
javasolt intézkedések az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő területek köré csoportosíthatók 8:
• klímabarát településszerkezet, területhasználat
• zöldfelületi rendszer
• klímatudatos építészeti megoldások
• klímabarát közlekedés
• energiagazdálkodás
• fenntartható vízgazdálkodás és települési kommunális infrastruktúra.
A településszerkezet és területhasználat akkor mondható klímabarátnak, ha hozzájárul a kibocsátások
csökkenéséhez, valamint mérsékelni képes a kedvezőtlen hatásokat, és segíti az adaptációt is. A klímabarát
településszerkezet, területhasználat kialakításának módja a klímabarát elvek adaptálása a településrendezési
eszközökbe, melyek az alábbiak:
• az utazási szükségletek mérséklése, közlekedési összekapcsoltság optimalizálása,
• közösségi közlekedés preferálása és hálózatainak területi optimalizálása,
• a légszennyezést okozó termelő tevékenységek távoltartása, illetve térbeli optimalizálása,
• a nagyobb fokú felmelegedést eredményező területhasználati formák arányának mérséklése,
• takarékos területhasználat, a városi funkciók, beépítés (környező rurális települések, természetközeli,
illetve mezőgazdasági területek urbanizálódásának) területi terjeszkedésének mérséklése, megállítása
illetve optimalizálása,
• többközpontúság erősítése,
• kompaktság, tagolás,
• átszellőzés biztosítása,
• magas biológiai aktivitásérték és kiterjedt zöldfelületi rendszer

8

Forrás: Belügyminisztérium – VÁTI Nonprofit Kft. (2011.), Klímabarát városok – Kézikönyv az európai városok
klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről, Belügyminisztérium – VÁTI, Budapest
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2 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
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2.1 A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE
2.1.1 Településhálózati összefüggések
Celldömölk a Nyugat-dunántúli régióban helyezkedik el. A régió az ország nyugati határszélének három megyéjét,
Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék területét foglalja magába. A Nyugat-dunántúli régió közlekedési
helyzetét alapvetően meghatározza a négy országgal határos elhelyezkedése (szlovák, osztrák, szlovén, horvát
határszakaszok) és településszerkezete. A régiót három transzeurópai közlekedési folyosó érinti. A NyugatDunántúl hazánk nyugat-európai közlekedési kapuja, kiváló logisztikai lehetőségei kedvező földrajzi fekvéséből
adódnak.
A Nyugat-dunántúli régió településhálózatának szerkezetét rendkívüli változatosság jellemzi, amelynek elsődleges
oka a domborzati viszonyokra, a közlekedési hálózat történelmi és meglévő struktúrájára vezethető vissza.
Celldömölk a síkvidéki települések közé tartozik, jó minőségű, megművelhető földterültekkel. A terület vizekben is
gazdag.
Turizmus tekintetében Nyugat-Dunántúl a második legnagyobb turisztikai piaci részesedéssel rendelkezik
Magyarország régiói közül. Ezt alapvetően a három turisztikai területének köszönheti: az egészségturizmusnak, a
kulturális turizmusnak, és az ökoturizmusnak. A fontosabb turisztikai területek közül ki kell emelni az
egészségturizmust, amelynek alapját a gyógy- és termálvizek gazdagsága képezi. A régióban számos település
rendelkezik gyógyfürdővel, köztük Celldömölk is. A vallási turizmus terén is kiemelkedik a régió. Jelentősebb
zarándok- és búcsújáróhely Celldömölk is. A régióban 77 település tartozik történelmi borvidékhez, illetve minősül
bortermőhelynek. A Ság-hegyi bortermelés is nagy múltra tekint vissza, melyet érdemes lenne kamatoztatni,
bevonni a gazdaság, illetve a turizmus vonzáskörzetébe.
Vas megye településhálózatának legfőbb jellemzője aprófalvas jellege. A megyén belül Celldömölk a Celldömölki
járás gazdasági, oktatási, egészségügyi és kulturálisközpontja. A járás közúti közlekedési helyzete összességében
kedvezőtlen, azonban kiváló vasúti kapcsolatokkal rendelkezik.
Tizenöt településen nincsen sem óvoda, sem iskola, öt községben csak óvoda, három helyen óvoda és
tagiskolaként alsó tagozatos osztály működik, s csupán öt település (köztük Celldömölk) tud 14 éves korig teljes
intézményi hátteret nyújtani fiataljai számára. A járás két középiskolája Celldömölkön működik megyei
összevetésben viszonylag alacsony diáklétszámmal.

2.1.2 Társadalom
Celldömölk társadalmi, gazdasági, infrastrukturális szempontból nem elmaradott település és nem tartozik az
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések közé sem.
Az állandó népességének száma csökkenő tendenciát mutat az országban tapasztalható tendenciának
megfelelően. A nappali népesség nagyobb, mint a település éjszakai népessége, ami annak tudható be, hogy a
Celldömölk a járás foglalkoztatási- és oktatási központja, tehát jelentős az ide dolgozni és tanulni járó nem
celldömölki lakosok száma. A férfiak és nők aránya az életkor előrehaladtával a nők túlsúlyát mutatja. A népesség
életkor szerinti összetételéből is látható, hogy a gyermekvállalási hajlandóság mérséklődése révén csökken a 14
év alattiak aránya. Eközben a javuló életminőségnek köszönhetően az időskorúak aránya növekszik. A halálozások
száma meghaladja az élve születésekét. Az állandó népesség számának fogyását alapvetően a természetes fogyás
negatív – vagyis több ember hal meg, mint születik - értéke okozza, de a fogyásban közrejátszik az is, hogy az
elvándoroltak aránya is magasabb, mint a bevándoroltaké. Az elvándorlás annak köszönhető, hogy a képzett
fiatalok kezdetben a nagyobb városokban találnak munkát, majd ott is telepdnek le.
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Az öregségi mutató – azaz a száz 0-14 évesre jutó 60 évesnél idősebb fő száma – folyamatosan növekszik, az
öregedő társadalmi tendenciát tükrözve.
A 2011-es népszámlálás alkalmával a Celldömölkön élő lakosság 88,1%-a vallotta magát valamilyen nemzetiséghez
tartozónak. Az népesség 85,4%-a magyar, 1,2%-a cigány (romani, beás), 0,8%-a német nemzetiségűnek vallotta
magát, míg az egyéb nemzetiséghez tartozók (horvát, lengyel, örmény, román, szlovák) aránya 0,2%. Egyéb
nemzetiséghez tartozónak 35 fő vallotta magát (0,3%).
Celldömölk iskolai végzettség tekintetében az országos átlagtól elmarad.
A város lakosságának 11%-a szerzett felsőfokú képzésen oklevelet, harmada szerzett érettségi vizsgát, a lakosság
negyede általános iskolai végzettséggel rendelkezett, 22%-uk érettségi nélkül, de valamilyen szakképesítést nyújtó
oklevéllel rendelkezett. A lakosság 10%-a azonban az általános iskola 8 évfolyamát sem végezte el, 1%-uk pedig az
általános iskola első évfolyamát sem végezte el 2011-ben.
A település lakosságának közel fele állt foglalkoztatásban, 3,6%-uk munkanélküli, 31%-uk inaktív kereső és 21%-uk
eltartott volt a 2011-es adatok szerint. A 15-64 éves népességen belüli foglalkoztatottak aránya magasabb az
országos átlagnál. Annak ellenére, hogy ez az érték az utóbbi 15 évben csökkent, még mindig magasabb az
országos átlagnál.
A regisztrált munkanélküliek száma 2000 óta növekedő tendenciát mutatott, 2009-ben volt a legmagasabb, majd
2013-ig az érték csökkent.
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az országos tendenciához hasonlóan csökkent.
A munkanélküliségi ráta, vagyis a munkanélküliek aránya növekedett, miközben az országos átlag 2001 óta
csökkent, de Celldömölkön a munkanélküliség még így is alacsonyabb, mint az országos átlag.
Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték az országos tendenciának megfelelően 2011-ig folyamatosan
növekszik, majd 2012-től csökken, ebben az évben Celldömölkön ez az érték 1 298 ezer forint. A regisztrált
vállalkozások száma 2013-ban 1 611 db, mely 2011-hez képest növekedést mutat. 2012-ben a száz lakosra jutó
adófizetők száma 48,8 fő volt. Ez az országos átlaghoz (43,5 fő) képest valamivel magasabb. Az egy lakosra jutó
nettó belföldi jövedelem 2012-ben 686 435 Ft, az országos átlaghoz képest magasabb.
A háztartások száma 2001 és 2011 között növekedett, a családok száma ezzel ellentétben csökkent. A családok
mérete nem változott, száz háztartásra átlagosan 285 családtag jut. A családok túlnyomó többsége (81%) egy
családból áll, ennek negyede egyedülálló szülő gyermekkel. A nem családháztartásokban élők közül magas az
egyedülállók aránya (92,7%).
A 2007-ben készült IVS-ben szegregátumként került lehatárolásra Kisdobos utca – Úttörő utca – Április 4. utca –
településhatár által határolt terület. A 2011-es adatok alapján a Horváth Elek utca és Nagyvárad utca közötti
terület került lehatárolásra, mint szegregátum.

2.1.3 Humán infrastruktúra
Celldömölk humán infrastruktúrája megfelelő, az alapellátáson túl számos egyéb közszolgáltatással látja el a város
és a környező települések lakosait is.
A megyei és országos tendenciáknak megfelelően Celldömölkön az óvodák száma az elmúlt tíz évben csökkent,
amely folyamat összefügg a népesség számának csökkenésével. A városban található 4 óvodában 2013-ban az
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óvodai férőhelyek 14%-a kihasználatlan volt, 2008 óta a beíratott gyermekek száma nem haladja meg a férőhelyek
számát.
A közeljövőre vonatkozóan várható tendencia, hogy a GYED Extra bevezetésének hatására, valamint a
2014. szeptember 1-jétől a 3 éves kortól kötelező óvodába járás előírásának következményeként az óvodák
(valamint a bölcsődék) iránti kereslet növekedni fog, amely a kihasználatlan férőhelyek feltöltését
eredményezheti.
Az általános iskolai oktatás Celldömölkön 6 feladatellátási helyen zajlik, az általános iskolai feladatellátási helyek
száma 2001 óta csökkent. 2013-ban, amikor az önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
kerültek – a feladatellátási helyek száma 3-ról 6-ra bővült. A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat több iskola összevonása következtében 2007-ben jött létre. A járás tanulóinak közel fele
ebbe az oktatási intézménybe jár. . A járásban két egyházi fenntartású általános iskola működik Celldömölkön és
Jánosházán. Felnőttoktatási tanterv szerinti általános iskola a tankerületben nem található. A tankerületben nincs
nemzetiségi nyelvi és kéttannyelvű oktatás. Alapfokú művészeti oktatás működik az Ádám Jenő Zeneiskolában,
ezen kívül a többi művészeti ágban nem folyik képzés a tankerületben. A hátrányos helyzetű általános iskolai
tanulók száma csökken.
Celldömölkön 2013-ban 2 feladatellátási helyen működik állami fenntartású középfokú iskola, ebből 1 db
gimnáziumi feladatellátási hely és 1 db szakközépiskolai feladatellátási hely. 2003-ig a középfokú oktatásban
résztvevők száma növekedett, majd stagnált, 2006-tól pedig folyamatosan csökken, amely a
népességcsökkenésnek és a tankötelezettségi kor megváltoztatásának megfelelően alakult.
Felsőoktatási intézmény a városban nem, legközelebb Szombathelyen működik.
A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk városának és Kemenesalja kistelepüléseinek, valamint a sárvári
régióból 12 községnek, így összesen 40 település lakosságának nyújt belgyógyászati, sebészeti és szülészeti –
nőgyógyászati ellátást. A kórháznak jelenleg Celldömölkön és Intaházán van telephelye. A kórház rekonstrukciója
2002-ben önkormányzati és központi források felhasználásával valósult meg. 2006-ban az egészségügyben
bevezetett struktúra átalakítás következtében az aktív ágyak száma csökkent, az ellátási terület viszont nőtt. Az
egyesített kórházban évente ellátott betegek száma fokozatosan emelkedik. A három aktív osztály szakrendelései
és az ügyeleti ellátás szervesen egészítik ki a rendelőintézeti járó beteg ellátás munkáját.
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi
ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásáról, a védőnői ellátásról, az
iskola-egészségügyi ellátásról. Ezen felül a város a Népjóléti Szolgálaton keresztül gondoskodik a szociális és
gyermekvédelmi ellátásról (bölcsőde, házi segítségnyújtás stb.) és a szakosított ellátásról. A háziorvosi ügyeleti
tevékenységet a megyében központosított orvosi ügyelet formájában biztosítják, háziorvosi készenlét nincs. Az
egészségügyi alapellátást kiegészítve 3 db gyógyszertár működik a városban, azonban ezek mindegyike a Kiscelli
városrész központjában található.
Celldömölkön a Népjóléti Szolgálat részlegeként egy bölcsőde működik. A bölcsődébe beírt gyermekek száma
2010-ig kiegyenlített növekvő tendenciát mutatott, majd folyamatosan csökkent, összefüggésben a kedvezőtlen
demográfiai folyamatokkal. A bölcsőde épületének teljes körű felújítása pályázati forrás igénybevételével a
közelmúltban valósult meg.
Celldömölk város kulturális életét a Kemesenaljai Művelődési Központ és Könyvtár, a város nevelési és oktatási
intézményeiben folyó közművelődési tevékenység, a népjóléti szolgálat által szervezett programok, a Vulkán
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Fürdő, az egyházak és egyházi intézmények, szervezetek, az egyesületek, alapítványok, művészeti csoportok, a
város által szervezett rendezvények határozzák meg.
A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 1972 óta Celldömölk és Kemenesalja kulturális életének
meghatározó intézménye, közművelődési színtere. Celldömölkön egy könyvtár található, a Kemenesaljai
Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára. A korábbi „alközponti” szerepkör tartalmát
megőrizve kapcsolódik a Vas megyei lakóhelyi könyvtárak – Berzsenyi Dániel Könyvtár által koordinált –
együttműködésen alapuló rendszeréhez. A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár működteti Celldömölk
egyetlen moziját, az Art Mozit, melyet 2012 februárjában nyitottak meg a városmag-rehabilitációs pályázat
megvalósulásának részeként. Az épületet 2007-ben teljeskörűen felújították.
A kulturális élet és a településen élők identitástudatához hozzájárul a Sághegyi Múzeum és a Kemenes
Vulkánpark. A Kemenes Vulkánpark kialakítása során a múzeum bővítésére és átalakítására is sor került, így a
bemutatóhely duplájára nőtt. A Kemenes Vulkánpark több mint 400 millió forintos EU-s támogatással valósult
meg 2013-ban. További kulturális és turisztikai potenciállal rendelkeznek az egyházhoz kapcsolódó hagyományok
és emlékek (Szűz Mária Római Katolikus Kegytemplom és Tárlat, Mária kút, Kálvária).
Celldömölkön a színjátszásnak is hagyománya van. A Soltis Lajos Színház a volt városi mozi épületében működik.
A város pezsgő sportéletet él, hagyománya van a labdarúgásnak, kézilabdának és asztalitenisznek. Új elemként
jelent meg a sportéletben az úszás, amelyhez a Vízi Sport Egyesület a Vulkánfürdőt használja. A
sportlétesítmények állapota vegyes képet mutat. A Városi Sportcsarnok és az iskolai tornatermek állapota
felújításra szorulna.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program foglalkozik a romák és mélyszegénységben élők, a gyermekek, idősek, a nők és a
fogyatékkal élők jövőbeni helyzetével. A romák és mélyszegénységben élők helyzetét az orvosi ellátás széles körű
hozzáférhetőségével, a krízishelyzetbe jutottak számára pénzalap létrehozásával, illetve az életkörülmények
jobbításával (szemléletformálás, közvélemény javítás, beiskolázás) kívánja ellőbbre mozdítani. A gyermekek
helyzetének javítását elsősorban a nyári étkeztetés és a nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek
étkeztetésével kívánja jobbítani. Az idős embereket a mai kor követelményeihez igazodó ismeretanyag-bővítéssel,
a korcsoportok egymáshoz közelítésével szeretné segíteni a város. A nőkkel kapcsolatban a program a
gyermekvállaláshoz kapcsolódó intézkedéseket határoz meg. A fogyatékkal élők számára a szolgáltatások elérését,
a sérült gyermekek szállítását, és a fogyatékkal élők embertársak elfogadását, a korosztályok egymáshoz
közelítését kívánja megkönnyíteni.

2.1.4 Gazdaság
Celldömölk a Nyugat-dunántúli régión belül, Vas megye keleti határában helyezkedik el, jelentős vasúti
közlekedési csomópont. A Celldömölki járás gazdasági mutatóit tekintve regionális és megyei összehasonlításban
is az átlag alatti helyet foglal el, azonban Celldömölk –és az ugyancsak városiasodó Jánosháza– a járás gazdasági,
igazgatási és szolgáltatási központjai, Celldömölk városa a térség gazdaságilag is legerősebb települése. Az ipari
termelés nagy része itt összpontosul, a nagyobb létszámú foglalkoztatók székhelye, telephelye itt van. A térségbe
érkező külföldi érdekeltségű ipari üzemek letelepedésével gazdasági helyzete valamelyest erősödött. A gazdasági
potenciál a környező falvak nagy részében gyenge. A város járási és regionális szerepkörét a mezőgazdasági
művelés, a bencés kolostor egyházi, szakrális tevékenysége, a vasútépítés és a vasúti szállítmányozás fejlődése
erősítették. A regionális szerepkört azonban gyengíti, hogy a 8-as és a 84-es közutak a várost elkerülik, mely a
vasúti szállításra is hatást gyakorol, illetve a rendszerváltás, és ezzel együtt a határok megnyílása óta mellőzött
helyzetben van, a nagyobb forgalmú és gazdaságú térségek holt terében található a nyugati határvidék, Győr,
Tatabánya és Székesfehérvár között.
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A járás gazdasági szerkezetében a feldolgozóipar és a mezőgazdaság tölt be jelentős szerepet, a szolgáltató
szektort háttérbe szorítva.
A legtöbb regisztrált vállalkozás az utóbbi 5 évben a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat nemzetgazdasági
ágban volt, ennek ellenére a legtöbb működő vállalkozás ugyanebben az időszakban a kereskedelem és
gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban volt.
A vállalkozói szerkezetre jellemző a mikrovállalkozások túlsúlya, ezek teszik ki a vállalkozások 71%-át. A
kisvállalkozói réteg igen kicsi. A középvállakozások inkább jellemzőek, ezek aránya 27%. Ezen felül összesen 4
nagyvállalkozói kategóriába tartozó cég működik a városban.
A lakosság életkörülményeinek egyik meghatározó tényezője a lakásviszonyok alakulása. Celldömölk
lakásállománya 2013-ban 4757 db volt. a város lakásállománya 2010-ig folyamatosan növekedett, majd 2013-ig
stagnált, amely egyértelműen a gazdaság megtorpanásával és az ingatlanválsággal van összefüggésben. A
megszűnő lakások száma az elmúlt időszakban csökkent. Az utóbbi időben a legtöbb lakás 2003-ban és 2008-ban
épült, azóta viszont az épített lakások számának alakulása folyamatos csökkenést mutat.
A lakásállomány 55%-a épült az 1970-es évek után. A lakásállomány 93%-a magántulajdonban van, 6%-uk
önkormányzati tulajdon, míg 1%-uk más intézmény, szervezet tulajdonában van. Celldömölkön a családi házak
túlnyomó többsége jellemző.

2.1.5 Közlekedés
Összességében elmondható, hogy egy-egy járási településtől eltekintve a megközelíthetőségük gépjárművel
könnyű Celldömölk településről. Ennek oka, hogy a település központjából három irányba vezet összekötő út.
Ennek a szerkezeti sajátosságnak köszönhetően a települések közötti kapcsolat csak a járási központon keresztül
tud lebonyolódni. Szükség lenne az átmenő forgalom ellen elkerülő vonalakra.
A fő közösségi közlekedés Celldömölkön az autóbuszos közlekedés, mivel vasúttal nem minden járási település
közelíthető meg. Bár autóbusszal minden járási település megközelíthető, a szolgáltatás színvonala eltérő. Ezen
felül helyi járat is közlekedik, ami összeköti a távolabb eső városrészeket a központtal.
Fizető parkolás nincs a településen, néhány nagyobb ingyenes parkoló található a városban. A kerékpáros hálózat
nem teljes, a fenntartható közlekedés jegyében szükség lenne a fejlesztésre, akárcsak a kerékpártárolók
elhelyezésére.

2.1.6 Közművesítés
Celldömölk városa összközműves ellátással rendelkezik. A városban a közművek kiépítettségénél továbbra is a
vízellátás, a szennyvízcsatornázás, a gázellátás, és a hírközlés /90-95 %/, illetve a villamosenergia-ellátás hálózatai
/100 %-os/ jelenti az európai szintűnek tekinthető mennyiségi kiépítettséget.
A közművek közül a csapadékcsatornázás kíván az elkövetkezendőkben jelentősebb fejlesztéseket, mivel a burkolt
utak mentén nem mindig valósult meg a vízelvezetés rendszere, pedig az alapkövetelménynek kell tekinteni. A
városban a közműellátásnál a következő évtizedben a minőségi követelmények – a földkábeles elektromos és
hírközlő vezetékek, zárt csapadékcsatorna rendszerek - teljesítésére kell fordítani a fő hangsúlyt. A minőségi
követelmények teljesítését a rekonstrukciók során lehet gazdaságosan, az útrekonstrukciókkal összekötve
végrehajtani.A külön és újra felhívjuk a figyelmet, hogy a városban továbbra is a csapadék-vízelvezetés tartozik
azon feladatok közé, melyet a burkolt utak kiépítésével egy időben, illetve a meglévő burkolt utak mentén, ahol
nem került megvalósításra, meg kell oldani. A város fejlődése szempontjából fontos lehetőség a geotermikus
energia jelenléte.
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3 HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
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3.1 HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE
3.1.1 A folyamatok értékelése
Celldömölk város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához az előzetes helyzetfeltáró
munkarész elkészült. A város társadalmi, gazdasági viszonyainak, táji és épített környezetének és térségi
helyzetének tanulmányozása alapján összegezzük a stratégia elkészítését megalapozó fontosabb
megállapításokat.
A rendszerváltás óta eltelt negyed évszázad során jelentősen átalakult a gazdasági és társadalmi környezet
Magyarországon. Ebben az időszakban számos kihívással kellett szembenéznie az országnak és településeinek.
Ilyen kihívások voltak a piacgazdaságba való átmenet, a globalizációs, az európai integráció és az utóbb idők
legnagyobb kihívása, a gazdasági világválság.
Celldömölk Vas megye aprófalvas térségében helyezkedik el, jó vasúti kapcsolatokkal rendelkezik, de kiesik a
közúton jól megközelíthető települések köréből. A tervezett térségi közútfejlesztések nem valósultak meg, a
várost elkerülő utak építése sem kezdődött el, így a belső úthálózatot továbbra is átmenő forgalom terheli.
A vasúti közlekedés kiváló teherszállítási kapcsolatokkal rendelkezik, azonban ezek a lehetőségek sincsenek teljes
mértékben kiaknázva. A teherszállítási kapcsolatok nagyobb mértékű kihasználása új munkalehetőségeket
teremthetne. A személyszállítás terén is szükség van fejlesztésekre. A városban tapasztalható elvándorlás egyik
oka, hogy sok képzett munkavállaló a nagyobb városokat választja munkahelyéül, majd pedig ott is telepszik le.
Egy elővárosi vasúthálózat kiépítése Győr irányába lehetővé tenné a napi szintű, lerövidült idejű ingázást, így az
elvándorlás mértéke várhatóan csökkenne.
A város népességcsökkenésének tendenciái nem javultak az elmúlt években. A Településfejlesztési Koncepcióban
prognosztizált népességnövekedés nem reális. Ezt nemcsak az országosan jellemző természetes szaporodás
csökkenő tendenciája okozza, hanem a városban tapasztalható, növekvő elvándorlási különbözet is.
Az egészségügyi ellátás átszervezése miatt a kórház nem nyújt teljes körű ellátást a lakosságnak. A Kossuth utcai
szakrendelők áthelyezését tervezik a kórházba.
A város iskoláiban nem csak a celldömölki gyerekek tanulnak, sokan járnak be a környező településekről is. Az
óvodai, általános iskolai ellátás jól megoldott. A gimnázium felújítása, megújítása szükséges. Kevés a mai tantervi
előírásoknak megfelelő sportlétesítmény, tornaterem, sportpálya.
A munkanélküliség az országos átlaghoz képest kisebb. A szakképzettek aránya alacsony a lakosságon belül.
Ezeket a mutatókat magyarázhatja az is, hogy a képzettebbek nem itt keresnek munkát.
A munkahelyek számának növekedése fontos lenne, nemcsak az itt élő lakók, de a környékről bejárók miatt is (a
nappali népesség nagyobb, mint az bejelentett lakosság). Problémát jelent a helyi tőke hiánya. A munkahelyek
többsége nincs magyar tulajdonban.
Az érvényben lévő Településrendezési Terv a 10 éve jóváhagyott Településfejlesztési Koncepcióra alapozva készült
el. A fejlesztési koncepció idején gazdasági fellendülés jellemezte az ország, illetve a város életét, így a
településrendezési tervben nagy területi, intézményi fejlesztések elhatározását rögzítették, de a város
térszerkezeti helyzetének javítását - természetesen- csak távlati lehetőségként jelezték. A város
Településrendezési terveiben ábrázolt nagy területfejlesztések közül kevés valósult meg, a tervezett 676 új építési
telek helyett kb. 60 került kialakításra, beépítésre. A tervezett gazdasági területek nem épültek be. A tervezett új
elkerülő utak megépítése elmaradt.
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A 2007-2015-ös időszakra készített Integrált Városfejlesztési Stratégiában elhatározott konkrét fejlesztéseket a
város reálisan mérte fel. A tervezett beruházások, elképzelések nagy része megvalósult. Az elmúlt években új
Polgármesteri Hivatal, a Kemenes Vulkánparkot kialakították, a Látogatóközpontot azóta megnyitották, az iskola,
a városközpont közterei megújultak. Problémát okoz a megvalósított beruházások fenntartása. A város vezetői
keresik, hogy milyen tartalmakkal bővíthetik az egyes létesítmények kihasználtságát.
A városban több kihasználatlan, alulhasznosított terület van. A volt Kesztyűgyár üresen áll, a Cell-Modul épülete
nem megfelelően kihasznált, a volt Eltz kastély alulhasznosított, a vasúti teherpályaudvar csak részben üzemel.
A meglévő beépítések, a történelmi hagyományokat őrző épületek állapota, a felújított intézmények, a rendezett
utcák a város fejlődését mutatják, azonban az eltérő típusú beépítések összehangolása sok helyen problémát
okoz.
A város a jövőben is nagy hangsúlyt szeretne fektetni a turizmus fejlesztésére. Az eddig megvalósult turisztikai
fejlesztések főbb irányai:
•
•
•

a termál turizmus (azon belül nem csak az idősebb generációt látták szívesen, specialitást jelentett az
edzőtáborok szervezése);
„ismeretterjesztő” turizmus elsősorban az iskolásoknak, családoknak nyújt jó programot a Kemenes
Vulkánpark, a geológiai tanösvény;
egyházi turizmus, búcsúk, Mária zarándok utak célterülete.

A turisztikai kínálat bővítése a borút továbbfejlesztésével, a fürdő körül sportlétesítmények kialakításával, a
kerékpáros turizmus élénkítésével képzelhető el. A borturizmus fellendítése érdekében borászati szövetkezet
megalakítására lenne szükség. A Ság hegy lábánál megfelelő önkormányzati terület rendelkezésre áll borászati
központ, vendéglátó terület kialakítására.
A természeti értékek – mint turisztikai potenciál – kihasználtságán még lehet javítani (Ság hegy élővilágának
bemutatása, vizes élőhelyek kihasználtságának fokozása).
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3.1.2 A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló
értékelése
A Celldömölk város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának részét képező helyzetfeltáró, helyzetelemző
munkarészek eredményeit, az ezekből levont főbb következtetéseket a stratégiaalkotás egyik alapvető lépésével,
a SWOT elemzéssel mutatjuk be.

ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

Térségi kapcsolatok és közlekedés:
 A
Nyugat-dunántúli
fejlett
régió
településhálózatának része
 Ausztria közelsége
 Járási központi szerepkör (gazdaság, egészségügy,
oktatás, kultúra)
 Jó vasúti kapcsolatokkal rendelkezik, vasúti
csomópont
 Térségi központok vasúton jól megközelíthetők
 Tömegközlekedés kapcsolódási pontjai jók (vasútés autóbusz állomás, összehangolt menetrend)
 Pápa közelsége
 Sugárirányú kapcsolatok a település központjából
 Az utak kivétel nélkül szilárd burkolatúak
Társadalom:
 Foglalkoztatottak aránya az országos átlagnál
magasabb
 Munkanélküliség szintje alacsonyabb az országos
átlagnál
 Demográfiai mutatói – bár az országos
tendenciáknak megfelelően alakulnak – annál
valamivel kedvezőbbek
 Civil hagyományok erősödése
Kultúra és humán infrastruktúra:
 Járási kulturális központ szerepkör
 Gazdag kulturális hagyományokkal rendelkezik (pl.
egyházi hagyományok, színjátszás)
 Megfelelő oktatási ellátás
 Kórház
 Szociális és gyermekvédelmi ellátás színvonala
nagyon jó
Gazdaság:
 Rendszerváltás óta megerősödött gazdaság
 Jól működő, nagy munkaerő igényű vállalatok
jelenléte
 Hagyományokkal rendelkező gazdasági szerepkör
(gépgyártás, könnyűipar, logisztika)
 Kisvállalkozások arányának növekedése
 Rendelkezésre állnak infrastruktúrával rendelkező
barnamezős területek
Városszerkezet:
 Tagolt városszerkezet
 Történelmi
hagyományokkal
rendelkező
városrészek, beépítések
 Városközpontban minden funkció elérhető

Térségi kapcsolatok és közlekedés:
 Térségben belül rossz helyzet a gazdaság és
turisztika szempontjából
 Gyenge közúti kapcsolatok
 Kihasználatlan vasúti kapcsolatrendszer
 A járástól elvárt szolgáltatási szerepkör bővítendő
 Jelentős átmenő forgalom
 Autóbuszos
közlekedés
problémái
(helyi
autóbuszjárat csak a Sági utcán közlekedik,
megállóhely
lefedettség
problémák,
utastájékoztatás
és
akadálymentesítettség
alacsony színvonalú)
 Kerékpáros közlekedés problémái (hiányzó térségi
és településrészi kapcsolatok, kerékpártároló
hiányok)
 Az utak nem megfelelő minősége
 Rossz állapotú járdák
 Városközponti parkolóhely hiány
Társadalom:
 Csökkenő és elöregedő népesség
 Elvándorlás
 Ingázás a nagyobb városok irányába
 A képzettség alacsony fokú a térséghez és az
országos átlaghoz képest
 A lakosság egy része elszigetelődik
Kultúra és humán infrastruktúra:
 Gimnázium épülete rossz állapotú
 Kórház átszervezés hatásai (növekvő ellátási
terület, csökkenő ellátás)
 Kevés
és
nem
megfelelő
minőségű
sportlétesítmény
Gazdaság:
 Nagyobb gazdasági szereplők jelentős része
külföldi, magyar befektetők tőkehiánnyal küzdenek
 Középvállalkozói réteg csökkenése
 Szolgáltató szektor gyengesége
 Nincs helyi, termelői piac
Városszerkezet:
 Alsóság és Izsákfa monofunkcionális szerepű
 Kiscelli városrész városszerkezetileg strukturálatlan
 Városközpontban sűrűsödnek a funkciók
 Ság hegyen a kertes területeket fokozatosan
felváltják a lakóterületek
 A településrendezési tervekben felvázoltak nem
valósultak meg
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ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

 Városközpont rehabilitáció keretében megújult
központi terület
 Az IVS-ben meghatározott fejlesztések túlnyomó
többsége megvalósult, a városközponti épületek
megújultak
Turizmus:
 Ság hegy jelentős turisztikai potenciálja
 A város turisztikai menedzsmentje megalakult,
felismerte a Ság hegyben és környékében rejlő
lehetőségeket
 Gyógyvíz
 Hagyományokkal rendelkező sportélet
 Egyházi hagyományok kihasználása (kegyhely,
búcsújáróhely)
Mezőgazdaság:
 Jó termőterületekkel rendelkezik a város
 Gazdag vízbázis és vizes élőhelyek
 Gabonafélék felvásárló piaca helyben van (malom,
cukrászüzem)
Infrastruktúra:
 A kiscelli lakóterületek és Alsóság teljes körűen
közművesített
 Geotermikus energia megléte

Mozaikos városszerkezet
Kiscell és Alsóság közti terület arculata rendezetlen
Hiányzó vagy hiányos fasorok
Meglévő iparvasúti vágány Kiscell déli területeinek
fejlesztését korlátozza
 Városszéli területeken a rendezett területek közé
beékelődő szegregált területek állapota leromlott
Turizmus:
 Ság hegy adottságainak turisztikai jellegű
hasznosítása nem megfelelő (szőlő területek,
kráter)
 Nem rendelkezik gyógyvíz/gyógyhely minősítéssel
 Vizes élőhelyek kevésbé vannak kihasználva
szabadidő eltöltése szempontjából
 Nincs uszoda
Mezőgazdaság:
 Egyoldalú mezőgazdasági termelés
 Kevés erdőterület
 Állattenyésztés nem jellemző
Infrastruktúra:
 Izsákfán nincs szennyvízcsatorna hálózat
 Vízellátó hálózat rendszere elöregedett, a kitermelt
ivóvíz ammónium és vas tartalma a megengedett
határértéknél nagyobb
 Szennyvízcsatorna
hálózatba
szabálytalanul,
illegálisan bekötött rendszerek
 Csapadékcsatorna
hálózat
nem
megfelelő
kiépítettsége miatt néhány terület belvízveszélyes
 A villamos- és hírközlő-hálózatok légvezetékes
kialakítása
 Illegális hulladéklerakatok

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

Térségi kapcsolatok és közlekedés:
 Közúti kapcsolatok javítása
 Kerékpáros
közlekedés
fejlesztése
és
kerékpártárolók elhelyezése
 Vasút szállítás fellendítése (logisztika, Győr-PápaCelldömölk elővárosi vasútvonal fejlesztése)
 Vasúti megállóhely fejlesztése
 A termelői piac mellett gyalogos kapcsolatok és
parkolók kialakítása
 Elkerülő út építése
 Járást is kiszolgáló kapcsolatok fejlesztése
Társadalom:
 Helyben
maradás
feltételeinek
erősítése
(munkahely teremtés, szolgáltatás bővítés)
 Az
társadalomtól
való
elszigeteltség
megakadályozása,
anti-szegregációs
terv
kidolgozása a leszakadó társadalmi csoportok

Térségi kapcsolatok és közlekedés:
 A közúti fejlesztések hiányában a város kiesik a
gazdasági, turisztikai vonzásterületből, romlanak a
térségi kapcsolatok
 Az utak állapotának további romlása
 Az átmenő forgalom további növekedése
 A vasútvonal hanyatlása
 Vasút
elválasztó
szerepének
fokozott
érvényesülése
 Környező
aprófalvas
térség
függése
nagymértékben nőhet
Társadalom:
 Az elöregedési és elvándorlási folyamatok tovább
erősödnek
Kultúra és humán infrastruktúra:
 Kórházi ellátási további romlása (vagy megszűnése)
Gazdaság:
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LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

felzárkóztatására
Gazdaság:
 Ipari parkba betelepülni vágyó magyar (kis/kezdő)
vállalkozások támogatása
 Rendelkezésre
álló
barnamezős
területek
fejlesztése, értékesítése
 Helyi, termelői piac fejlesztése
 Mezőgazdasági „termékpaletta” bővítése (pl.
zöldség, állattenyésztés)
Városszerkezet:
 Tagolt városszerkezetben különböző lakóterületek
kialakíthatósága
 Kiscell városrész közlekedési rendszerének
átgondolása
 Átmenő forgalom csökkentése, belső elkerülő út
 Meglévő iparvágány integrálása a városszövetbe
Turizmus:
 Ság hegy és környékének turisztikai fejlesztése
(bor-brand kialakítása, növényvilág, szolgáltatások
fejlesztése, borturizmus)
 Termálfürdő további fejlesztése (sportolási
funkciókkal való bővítése)
 Kerékpáros útvonalak kialakítása a Ság hegy
irányába
 Turizmus céljaihoz kapcsolódó mezőgazdasági
„termékpaletta” bővítés (pl. gyógynövények
termesztése, biogazdálkodás)
 Vizes élőhelyek fejlesztése
Infrastruktúra:
 Vízellátó hálózat folyamatos rekonstrukciója
 Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése Izsákfán
 Csapadékvíz csatornahálózat: általános, átfogó
rendszerének tanulmányterv szintű kidolgozása és
ahhoz igazított folyamatos kiépítése
 A villamos-, és hírközlő-hálózatok légvezetékes
hálózatok korszerűsítése, átépítése földkábeles
rendszerűvé.
 Termálvízre alapozható fürdőkomplexum kiépítése.

 Alacsony kvalifikált-munkaerő foglalkoztatás, bérek
továbbra is az európai átlag alatt maradnak a
külföldi vállalatoknál is
Városszerkezet:
 A
gazdasági
és
turisztikai
fejlesztések
összehangolatlansága
városszerkezeti
és
természetvédelmi, környezetvédelmi problémákat
okozhat
 Lakóterületbe ágyazott iparterületek jelenhetnek
meg
 A
városközpontban
lévő
intézmények
fejleszthetősége területi korlátokba ütközik
 Településrendezési
tervekben
elhatározott
fejlesztések megvalósulása esetén túlzott mértékű
beépítések, városnövekedés
Turizmus:
 A fejlesztések a környezet fokozott igénybevételét,
minőségromlását okozhatják
Infrastruktúra:
 Vízellátás: az elöregedett hálózaton csőtörések
jelentkezése
 Csapadékvíz: a megváltozott, megnövekedett
csapadékintenzitások
jelentős
elöntéseket
okoznak, a belvizes területek növekedése.
 Talajfelszín alatti vizek szennyeződése
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3.1.3 A településfejlesztés és rendezés kapcsolata, a fejlesztés területi korlátai és lehetőségei
314/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet

2003. évi XXVI.
törvény az Országos
Területrendezési
Tervről

253/1997. (XII.20.)
Kormányrendelet
OTÉK

FEJLESZTÉSI TÍPUSÚ TERVEK

RENDEZÉSI TÍPUSÚ TERVEK

Országos Területfejlesztési Koncepció
2014-2020

Országos Területrendezési Terv (OTrT)

Vas Megye Területfejlesztési
Koncepciója és Programja
2014-2020

2003. évi XXVI. törvény

Vas Megye Területrendezési Terve (VMTrT)
19/2010. (XI.29.) sz. rendelet

A Celldömölki Kistérség
Területfejlesztési Koncepciója és
programja
2012-2017
Celldömölk Településfejlesztési
Koncepciója
2005
160/2005. (VII.6.) ÖK határozat

Celldömölk Településszerkezeti Terve
34/2006. (XI.8.) ÖK határozat

Celldömölk
Integrált Városfejlesztési Stratégia
2007-2015
Helyi Építési Szabályzat

Szabályozási
Terv

34/2006. (XI.8.) ÖK határozat
módosítva az 1/2009. (I.30.) sz. és 29/2013. (XII.20.)sz. ÖK
rendeletekkel

Építési Tervek
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3.1.4 Problématérkép / Értéktérkép
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3.1-2.ábra Értéktérkép
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3.1.5 Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
3.1.5.1 A településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás indoklása
A városrészek kijelölése a korábbi IVS-ben kijelölt városrész lehatárolások alapján történt, a Központi Statisztikai
Hivatal az így lehatárolt területekre szolgáltatta a 2011. évi népszámlálási adatokat.
A város közigazgatásilag hármas tagoltságú belterületi városrészből (városközpont, lakóövezet és Izsákfa) áll,
azonban a városrészek funkcióját tekintve összesen hat, területileg jól elkülöníthető, eltérő szerkezetű, funkciójú
és karakterű városrész határolható le (illetve kiegészül a lakott külterületi részekkel):
1. Kiscelli városközpont
2. Kiscelli lakóövezet
3. Kiscelli ipari övezet

4. Kiscelli turisztikai övezet
5. Alsóság
6. Izsákfa

3.1-3.ábra Településrészek
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A városrészenkénti elemzések során a Kiscelli turisztikai övezet elemzése számszerűsített adatokra nem tud
támaszkodni, mivel ezek nem állnak rendelkezésre. A Kiscelli ipari övezet elemzése során -habár számszerű adatok
rendelkezésre állnak- fontos megjegyezni, hogy az itt lakóhellyel rendelkezők nagyon alacsony aránya miatt az itt
zajló folyamatokat elemzése alapján messze menő következtetésekbe nem ajánlott bocsátkozni.
3.1-1. ábra Településrészek lehatárolása

1.

Városrész
Kiscelli városközpont

2.

Kiscelli lakóövezet

3.
4.
5.
6.
7.

Kiscelli ipari övezet
Kiscelli turisztikai övezet
Alsóság
Izsákfa
Külterület

Városrész határai
Rákóczi Ferenc u. – Szabadság tér – Wesselényi u. – Dr. Szomraky Zoltán u. –
Zalka Máté u. – Hunyadi u. – Sági u. – Temesvár u. – Hámán Kató u. – Koptik
Odó u. – József Attila u. – Árpád u. által határolt terület
Nemesdömölki u. – Bocskai István u. – Esze Tamás u. – Baross u. – Pápai u. –
Pozsony u. – Vágány u. – Zrínyi M. u. – Vasút u. – Móritz Sándor u. – Kodály
Zoltán u. – Riczinger u. – Gyár u. – Csokonai u. – Úttörő u. – Kisdobos u. – Május
1. u. – Arany János u. – Kolozsvár u. – Pórdömölki u. – Radnóti Miklós u. –
Nagyvárad u. – Osttfy M. tér. – Horváth Elek u. által határolt terület
Gyár utca –Sági u. – Építők útja – Hársfa u. – Sport utca által határolt terület
Sport u. – Sági u. (– egyéb földutak) által határolt terület
önálló városrész
önálló városrész

3.1.5.2 A településrészek bemutatása
3.1.5.2.1

Kiscelli városközpont
Mutató megnevezése

Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, szegregátumokra nem
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

Celldömölk
összesen

1. Kiscelli
városközpont

11113
13,8
60,4
25,8
14,7
12,9
4754
5,0
30,3

2683
13,5
61,7
24,8
14,0
15,2
1284
2,6
29,5

8,2

7,3

62,9
36,6
11398
47,7
52,7
7,7
4,2
3,9
6,8

64,2
35,9
47,2
51,7
6,3
3,2
1,8
9,2

Városrész szerkezete és funkcióellátottsága
A Kiscelli városközpont a Celli városrész hagyományos, történelmileg kialakult városrésze. A központit az
ellenreformáció idejében már létezett település sűrű utcahálózata és a templom-kolostor együttese határozta
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meg. Nagyjából a két világháború közötti időszakban alakult ki a Kossuth Lajos utca, a Sági utca és a Széchenyi
utcák, illetve az ezekről nyíló utcák egy, legfeljebb két emeletes, zártsorú, keretes beépítése. A lakótelep építési
„láz” azonban a városközpont szerkezetét megbontotta, a központban található „10 emeletes”, és a központtól
délre található ”11 emeletesek” nem illeszkednek a kisvárosias karakterű településképbe. Az utcahálózat
változatos méretű lakó és intézményterületeket vesz körül, de ebben a városrészben találhatók a legnagyobb
közterületek is, amelyek közül mindenképpen meg kell említeni a Szentháromság teret, mint nagy kiterjedésű és
jelentős növényállománnyal rendelkező közparkot.
A városrészben helyezkednek el a város térséget kiszolgáló közszolgáltatási funkciói is, amelyeket a vasútról még
gyalogosan is viszonylag hamar el lehet érni. A városrészben összpontosul az intézmények túlnyomó többsége,
bölcsőde és gyógyszertár például csak ebben a városrészben van.
A terület jellemző gyengesége, hogy egyes részein a gazdasági hasznosítás felhagyása figyelhető meg, sok a kiadó,
eladó üzlethelység.
Demográfia és szociális jellemzők
A városrész lakónépessége 2 683 fő, amely Celldömölk népességének 24,14%-a, vagyis a teljes lakosság közel
negyede él a Kiscelli városközpontban. Kedvező korstruktúrájú városrész, az időskorúak aránya a városi átlag
alatti, a fiatalok aránya azonban elmarad attól. A foglalkoztatottak aránya 64,2%, amely a legkedvezőbb a
városban. A városrészben 14% a képzetlennek számító lakosok száma, ami a városi átlag alatti érték. Felsőfokú
végzettséggel 15,2% rendelkezik, ez a többi városrészhez viszonyítva a legjobb érték. A legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
magas 7,3%, a kiscelli lakóövezet után itt a legkedvezőbb a helyzet.
A városrész gazdasági aktivitását jelzi, hogy a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 35,9%, a háztartások közel
65%-ában van foglalkoztatott. Ennél csak Alsóságon jobb a mutató. Az aktív lakosság 29,5%-a azonban nem
rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, ami a városi átlaghoz képest valamivel alacsonyabb, a Kiscelli
lakóövezettel egyetemben. A munkanélküliek aránya a városi átlag alatti, 6,3%.
Infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzők
A városrészben 1284 db lakás található, vagyis a teljes lakásállomány 27%-a a városközpont területén
összpontosul. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya alacsony, 2,6%. A komfort nélküli, félkomfortos vagy
szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül szintén alacsony, 1,8%. Az egyszobás lakások aránya a lakott
lakásokon belül 9,2%, ez közel 2,5%-kal magasabb érték az összvárosi átlagnál, a belterületi lakott területeken
belül pedig a legmagasabb érték.
Közlekedési szempontból a város könnyen megközelíthető. Pápa és Sárvár felől is megközelíthető a 8404. sz
összekötő útról leágazó Széchenyi utcán és Wesselényi utca – Kossuth Lajos utcán, illetve Jánosházáról a 8429. sz.
összekötő útról lehet elérni a központot. A vasúttól a Kossuth Lajos utcán haladva lehet megközelíteni a várost.
Tömegközlekedéssel is megközelíthető a városrész Alsóságról és Izsákfáról.
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3.1.5.2.2

Kiscelli lakóövezet
Mutató megnevezése

Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, szegregátumokra nem
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

Celldömölk
összesen

2. Kiscelli
lakóövezet

11113
13,8
60,4
25,8
14,7
12,9
4754
5,0
30,3

5324
13,2
57,4
29,3
11,7
15,0
2250
3,2
28,6

8,2

6,9

62,9
36,6
11398
47,7
52,7
7,7
4,2
3,9
6,8

63,3
38,1
42,2
53,6
7,6
4,3
2,4
4,8

Városrész szerkezete és funkcionális ellátottsága
A kiscelli lakóövezetet Nemesdömölk és Pórdömölk alkotja, körbevéve a városközponti területet. Pórdömölk
középkori utcahálózata és beépítése – a romtemplomot kivéve – teljes egészében eltűnt. Nemesdömölk
központjában a Baross utca, az Ostffy utca és a Széchenyi utca a VXIII. századi nyomvonalakat követi. A templom
is a barokk kor emléke, de ezen kívül nem maradtak fenn jelentős emlékek a városrészből.
A városias zóna és a szabadonálló beépítések közötti átmenetként található néhány földszintes, hézagosan
zártsorú beépítésű utca (Árpád utca). A Nemesdömölki terület jellemzően telekhatárra épült családi házas terület,
a König-Maschinen gépgyártó üzem azonban a városszövetbe ékelődve zárványt képez. A Pórdömölki területek
klasszikus családi házas beépítésű lakóterületek, a Koptik Odó utcától délre sportterületek gazdagítják a városrész
funkcióját.. A Kiscelli városközponttól délkeletre található városrészben jellemzően családi házas beépítéseket
találunk, illetve az Akácfa és Zalka M. utcák mentén sorházas beépítés van. A Sági utca mentén és Gábor Áron
utca, Mikes Kelemen utca közötti területeken nagyvárosias jellegű, többszintes beépítések találhatóak városrész
közszolgáltatásokkal való ellátottsága jónak mondható a városközpont közelsége miatt.
Demográfia és szociális jellemzők
A városrész lakónépessége 5324 fő, amely Celldömölk népességének 47,9%-a, vagyis a teljes lakosság közel fele él
a Kiscelli lakóövezetben. Az időskorúak aránya a városi átlag feletti, ebben a városrészben él a legtöbb időskorú
lakos. A fiatalok aránya 13,2%, ami elmarad a városi átlagtól. Az aktív korú népesség aránya 57,4%, vagyis ebben a
városrészben él a legkevesebb munkaképes korú személy. A foglalkoztatottak aránya 63,3%, amely valamivel
elmarad a városközponti területtől. A városrészben 11,7% a képzetlennek számító lakosok száma, ez a városrészek
közül a legkevesebb képzetlen lakossal rendelkező városrész. Felsőfokú végzettséggel 15 % rendelkezik, ez a többi
városrészhez viszonyítva majdnem a legjobb érték. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül magas 6,9%, vagyis itt él a
legkevesebb képzetlen munkanélküli.
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A városrész gazdasági aktivitását jelzi, hogy a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 38,1%, a háztartások közel
62%-ában van foglalkoztatott, ez nagyon jó érték. Az aktív lakosság 28,6%-a azonban nem rendelkezik rendszeres
munkajövedelemmel, ami a városi átlaghoz képest valamivel alacsonyabb, a Kiscelli lakóövezettel egyetemben. A
munkanélküliek aránya azonban a városi átlag feletti, 7,3%.
Infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzők
A városrészben 2250 db lakás található, vagyis a teljes lakásállomány 47%-a a Kiscelli lakóövezetben található. Az
alacsony komfortfokozatú lakások aránya valamivel magasabb, mint a városközponti területeké, 3,2%. A komfort
nélküli, félkomfortos vagy szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül szintén valamivel magasabb, mint a
városközponti területeké, 2,4%. Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 4,8%, ez alacsonyabb érték
az összvárosi átlagnál, a belterületi lakott területeken belül pedig a legalacsonyabb érték, jellemzően családi házas
terület lévén.
Közlekedési szempontból a város könnyen megközelíthető. Pápa és Sárvár felől is megközelíthető a 8404. sz.
összekötő, illetve Jánosházáról a 8429. sz. összekötő útról lehet elérni. Keletről a Gérce felé menő úton lehet
megközelíteni a városrészt. Délkeleti irányból a vasút és a már nem üzemelő iparvágány által a terület lezártnak
mondható.
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3.1.5.2.3

Kiscelli ipari övezet
Mutató megnevezése

Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, szegregátumokra nem
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

Celldömölk
összesen

3. Kiscelli
ipari övezet

11113
13,8
60,4
25,8
14,7
12,9
4754
5,0
30,3

7
14,3
85,7
0,0
0,0
25,0
3
0,0
16,7

8,2

0,0

62,9
36,6
11398
47,7
52,7
7,7
4,2
3,9
6,8

83,3
0,0
40,0
28,6
0,0
0,0
0,0
0,0

Városrész szerkezete és funkcionális ellátottsága
A gazdasági városrész telephelyei részben izoláltan, illetve kisebb telephely-együttest alkotva helyezkednek el a
Kiscelli lakóövezettől délre, az iparvágány mellett. Az ott folytatott tevékenységeknek megfelelő, egymástól eltérő
méretű és formájú épülettel, épületegyüttessel. A városrész kiszolgáló úthálózat portalanított burkolatú. A
településrészen a Sági utca mellett található néhány lakóépület. A településrendezési terv az ipari terület
bővítését irányozta elő, erre azonban nem került sor. A területhez tartozik a Sági utcától nyugatra lévő tó területe,
melyet a város szabadidő eltöltés céljára kíván fejleszteni, környezetét rendezné. Ez azért is fontos, mert az
Alsóság és Kiscell közötti terület nem csak az ipari, logisztikai területeknek ad otthont, itt helyezkedik el a
termálfürdő is, melyhez olyan arculatot kell kialakítani, amely egyértelművé teszi a turisztikai terület jelenlétét.
Demográfia és szociális jellemzők
Lakónépességének száma 7 fő. A fiatalkorúak aránya 14,3%, az aktív korúak aránya 85,7%, időskorú nem élt a
városrészben a 2011-es népszámlálás idején. Az itt élők a képzett réteghez tartoznak, középfokú végzettséggel
mindegyikük rendelkezik, negyedük pedig felsőfokú végzettséggel. A rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya 16,7%, ez alacsony érték. Az aktív korúak 83,3%-a foglalkoztatott, ezek 40%-a az alacsony
presztízsű foglalkoztatási csoportokba tartozik. A lakónépességen belül a gazdaságilag nem aktív korúak aránya
28,6%.
Infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzők
A városrész lakásállománya 7 db lakásból áll. Ezek mindegyik komfortos, többszobás családi ház.
Közszolgáltatásokkal való ellátottsága jónak mondható a Kiscelli lakóterület közelsége miatt. Közművesítettsége
teljes mértékű.
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3.1.5.2.4

Kiscelli turisztikai övezet
Celldömölk
összesen

Mutató megnevezése
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, szegregátumokra nem
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

4. Kiscelli
turisztikai
övezet

11113
13,8
60,4
25,8
14,7
12,9
4754
5,0
30,3

A kijelölt
területen nem
8,2 áll rendelkezésre
adat
62,9
36,6
11398
47,7
52,7
7,7
4,2
3,9
6,8

Városrész szerkezete és funkcionális ellátottsága
A városrész Alsóság és Kiscell között helyezkedik el, a Sági utcáról közelíthető meg, a fürdő területét foglalja
magába, statisztikai adatokat nem lehetett előállítani a településre. Sajnos egyelőre nem történtek olyan irányú
intézkedések, melyek a fürdőfejlesztéshez kapcsolódóan, mintegy kaput nyitnának a turisztikai területre (pl.
fürdőhöz kapcsolódó szolgáltatások, vendéglátás, kiskereskedelem a fürdőhöz vezető út mentén). A terület
arculata még kialakulóban van.
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3.1.5.2.5

Alsóság
Mutató megnevezése

Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, szegregátumokra nem
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

Celldömölk
összesen

5. Alsóság

11113
13,8
60,4
25,8
14,7
12,9
4754
5,0
30,3

2551
14,8
65,2
20,1
19,3
7,2
969
9,0
33,3

8,2

10,6

62,9
36,6
11398
47,7
52,7
7,7
4,2
3,9
6,8

61,5
33,3
55,9
51,3
8,7
4,8
7,3
6,7

Városrész szerkezete és funkcionális ellátottsága
Alsóság központi területének utcahálózata feltehetően több évszázadra nyúlik vissza (Sági utca, Béke utca,
Fazekas utca, Hegyi utca, Táncsics Mihály utca). A Sági utcától keletre eső településrészen széles utcás, nagy
telkes,oldalhatáron álló családi házas beépítés jellemző. A Sági utca nyugati oldala széles utcás, hosszú, keskeny
telkes, falusias, oldalhatáron álló beépítés alakult ki. Az itt található tömbbelsők jelentős tartalékterületet
képeznek lakótelkek kiosztására. A Hegyi utca két oldalán látható a településrész legújabb korú beépítése
(Újtelep), a kis telkes, családi házas beépítés.
Demográfia és szociális jellemzők
A városrész lakónépessége 2551 fő, amely Celldömölk 23%-a, vagyis közel annyi ember él Alsóságon, mint a
városközponti területen. Az időskorúak aránya a városi átlag alatti, ebben a városrészben él a legkevesebb
időskorú lakos. A fiatalok aránya 14,8%, ami meghaladja a városi átlagot. Az aktív korú népesség aránya 65,2%,
vagyis ebben a városrészben él a legtöbb munkaképes korú személy. A foglalkoztatottak aránya 61,5%, amely
valamivel elmarad a városi átlagtól. A városrészben 19,3% a képzetlennek számító lakosok száma. Felsőfokú
végzettséggel 7,2% rendelkezik, ez a többi városrészhez viszonyítva majdnem a legrosszabb érték, ennél csak
Izsákfán van kevesebb felsőfokú végzettséggel rendelkező személy. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül magas 10,6%,
Ennél csak Izsákfán magasabb ez az érték. Összességében elmondható, hogy ezen a részen él a fiatal, családos
lakosság legnagyobb része, ők azonban a kevésbé képzett munkavállalók körébe tartoznak, az alacsony presztízsű
foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 55,9%, ez a z érték csak Iszákfán magasabb.
A városrész gazdasági aktivitását jelzi, hogy a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 33,3%, Izsákfával
egyetemben itt található a legtöbb olyan háztartás, amelyben van foglalkoztatott személy. Az aktív lakosság
33,3%-a azonban nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, ami a városi átlaghoz képest magasabb. A
munkanélküliek aránya azonban a városi átlag feletti, 8,7%, ami a városi átlagot meghaladja.
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Infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzők
A városrészben 969 db lakás található, vagyis a teljes lakásállomány 20%-a a Kiscelli lakóövezetben található. Az
alacsony komfortfokozatú lakások aránya magasabb, mint a városközponti területeké, 9,0%. A komfort nélküli,
félkomfortos vagy szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül szintén jóval magasabb, mint a városi átlag,
7,3%. Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 6,7%, ez valamivel alacsonyabb érték az összvárosi
átlagnál.
A városrész a Kiscelli területek és Izsákfa között helyezkedik el, könnyen megközelíthető személygépkocsival és
kerékpárral is. A Ság hegy innen a Hegyi utcán keresztül közelíthető meg.
Alsóság közszolgáltatási funkciókkal való ellátottsága alap szintű, a Városi Óvoda Alsósági Tagóvodája és a
Celldömölki Városi Általános Iskola Tagiskolája érhető el a helyiek számára. Orvosi rendelő, gyógyszertár,
igazgatási funkciót ellátó vagy kulturális intézmény nem található a településrészen. A Bajcsy-Zsilinszky utcában
található az Alsósági Sportcsarnok, illetve szomszédságában, a Hegyi utca mentén az Alsósági Temető.
A közműhálózat gyakorlatilag kiépült a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kivételével, a közterületek
hasznosítottak és gondozottak.
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3.1.5.2.6

Izsákfa
Mutató megnevezése

Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, szegregátumokra nem
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

Celldömölk
összesen

6. Izsákfa

11113
13,8
60,4
25,8
14,7
12,9
4754
5,0
30,3

365
15,1
63,6
21,4
22,8
4,5
148
16,9
33,6

8,2

12,1

62,9
36,6
11398
47,7
52,7
7,7
4,2
3,9
6,8

62,1
34,4
67,5
52,6
11,0
5,2
13,8
7,7

Városrész szerkezete és funkcionális ellátottsága
Izsákfa egyedi karakterrel, egyutcás faluközponttal rendelkező településrész. A központban található a
Nepomunki Szent Jánosnak szentelt Római Katolikus Templom. Falusias, fésűs beépítésű terület. A Bokodi utca
külső szakasza és a Hegyalja utca beépítések alakultak ki legkésőbb. Izsákfa folyamatosan nagykertes, kertvárosias
lakóövezetté fejlődött. Városrész központja nem alakult ki, a zárt csapadék és szennyvízelvezető rendszer
megléte, mint hiányosság mellett a hagyományos közellátás sem arányos a lakónépességgel. A Kodó pataktól
délre található a városrész temetője.
Demográfia és szociális jellemzők
Lakónépességének száma 365 fő, a belterületi lakott területek közül itt él a legkevesebb ember (3,2%). A
fiatalkorúak aránya kiugróan magas a többi városrészhez képest, 15,1%. Az aktív korúak aránya 63,6%, ez az érték
is az átlag feletti. Az időskorúak aránya 21,4%, vagyis kisebb, mint a városi átlag. Korösszetétele kedvező.
Képzettséget tekintve a városrész elmarad a többi területtől. A képzetlen személyek aránya itt a legmagasabb,
22,8%, felsőfokú végzettséggel pedig a lakónépesség mindössze 4,5%-a rendelkezik. Itt él a legtöbb olyan
Celldömölki, aki alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatott (67,5%), a munkanélküliségi ráta
is itt a legmagasabb, 11%. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 34,4%, ez kisebb, mint a városi átlag.
Infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzők
A városrészben 148 db lakás található. Ezek 16,9%-a alacsony komfortfokozatú, a komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya 13,8%, ez kiugróan magas érték. Az egyszobás lakások aránya 7,7%.
Szilárdburkolatú úthálózata, közművei a zárt rendszerű csapadékvíz és szennyvíz-elvezetés kivételével kiépültek.
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Az Izsákfa út mentén található a Somogyi-kúria, amely napjainkban házasságkötő teremként, könyvtárként,
klubhelyiségként kerül hasznosításra, itt működik a Községi Sport- és Kulturális Egyesület és focipályája. Érdekes
látnivaló még az Izsákfai harangláb, környezete azonban elhanyagolt, rendezetlen.
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3.1.5.2.7

Külterület
Mutató megnevezése

Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, szegregátumokra nem
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

Celldömölk
összesen

Külterület

11113
13,8
60,4
25,8
14,7
12,9
4754
5,0
30,3

183
16,9
55,2
27,9
22,8
8,1
100
21,0
36,6

8,2

14,9

62,9
36,6
11398
47,7
52,7
7,7
4,2
3,9
6,8

55,6
47,7
59,7
59,6
9,5
6,8
17,4
22,1

Városrész szerkezete és funkcionális ellátottsága
A külterület jellemzően mezőgazdasági területeket foglal magába, de a Pityervári településrész jellemzően
lakóterületként funkcionál (belterületbe vonására még nem került sor), kiegészülve gazdasági területekkel. Három
nagyobb erdőterülete a vasúttól keletre és Alsóságtól délre található. A Ság hegy a település legnagyobb
természeti kincse, a hegyoldal jellemzően kertes mezőgazdasági terület, de a hegy teljes területe a Sághegyi
Tájvédelmi Körzet területe, belső része szigorúan védett terület.
A Pityervári részen néhány nagytelkes, családi házas beépítés található. A Pápai utca északi oldalán és a Pozsony
utca mentén a családi házak és kertek sorát telepek szakítják meg. Ebben a városrészben található a város
legnagyobb temetője is.
Demográfia és szociális jellemzők
A külterület lakónépessége 183 fő, amely Celldömölk 1,6%-a. Az időskorúak aránya a városi átlag feletti (27,9%),
ebben a városrészben él majdnem a legtöbb időskorú.. A fiatalok aránya 16,9%, ami jóval meghaladja a városi
átlagot. Az aktív korú népesség aránya 55,2%, vagyis ebben a városrészben él a legkevesebb munkaképes korú
személy. A foglalkoztatottak aránya 55,6%. A városrészben 22,8% a képzetlennek számító lakosok száma,
megegyezik Izsákfával. Felsőfokú végzettséggel 8,1% rendelkezik, ez a lakosszámhoz viszonyítva jó értéknek
számat. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül magas 14,9%, vagyis a külterületen él a legtöbb alulképzett
munkanélküli személy. A munkanélküliségi ráta magas, 9,5%.
A városrész gazdasági aktivitását jelzi, hogy a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 47,7%, Izsákfával
egyetemben itt található a legtöbb olyan háztartás, amelyben van foglalkoztatott személy. Az aktív lakosság
36,6%-a azonban nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, ami a városi átlaghoz képest a legmagasabb.
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Infrastrukturális és közszolgáltatási jellemzők
A városrészben 100 db lakás található. Ezek 21%-a alacsony komfortfokozatú, a komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya 17,4%, ez kiugróan magas érték. Az egyszobás lakások aránya 22,1%.
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3.1.5.3 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térkép ábrázolása,
helyzetelemzése

Területi szegregáció kismértékben jellemző a
városra, kisebb lehatárolható lakóterületeken
azonban koncentráltabban fordul elő a hátrányos
helyzetű, alacsonyabb társadalmi pozíciójú
lakosság.
Jellemzően
itt
találhatóak
az
önkormányzati szociális bérlakások, illetve
ritkábban saját tulajdonú, alacsony közműellátottságú ingatlanok.
Celldömök város esetében városszövetbe ágyazott
szegregált terület meglétéről beszélhetünk,
emellett a városban veszélyeztetett, szegregálódó
területek is lehatárolhatók.
Azon városi terület nyilvánul szegregátumnak, ahol
az aktív korúak között a legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők, valamint a rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők együttes
aránya eléri, illetve meghaladja az 30 %ot és
számuk eléri az 50 főt.
Celldömölkön a 2011. évi népszámlálási adatok
alapján két szegregátum létezik, amely a fenti
feltételeknek megfelel.
Az egyik a Nagyvárad utca – Ostffy M. tér – Horváth
E. utca – Névtelen utca területen található.

3.1-4.ábra Áttekintő térkép a 30%feletti szegregációs
mutatóval
rendelkező területekről
A másik a Kisdobos utca – Úttörő utca- Árpilis 4. utca és a településhatár
határolja.

3.1-5.ábra Horváth E. utcai terület

3.1-6.ábra Április 4. utcai terület
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A szegregátumok két alapvető típusa létezik, ezek:
(1) A város szövetében elhelyezkedő területek: ezen szegregátumok közös jellemzője, hogy a területek
alapvetően a várostestbe, a városi lakóövezetbe ékelődnek be, és gyakran bár magas a roma lakosság aránya, de a
lakosság összetételében még érvényesül a vegyes jelleg.
(2) Elsődlegesen nem lakófunkciójú területeken, a városszövettől elkülönülten (pl. ipari övezetbe ékelődve, volt
laktanyák, munkás kolóniák, külterületen stb.) létrejött szegregált telepek, melyeknek alapvetően rossz a humán,
szolgáltatási és közmű struktúrával való ellátottságuk, illetve a városban lévő szolgáltatásokhoz való
kapcsolódásuk. Ezeknek a szegregátumoknak jellemzője, hogy a lakosság kevert jellege szinte teljesen eltűnik és a
roma lakosság aránya szélsőségesen magas értéket ér el.
Celldömök város esetében városszövetbe ágyazott szegregált terület meglétéről beszélhetünk, emellett a
városban veszélyeztetett, szegregálódó területek is lehatárolhatók.
A Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartása szerint 2011-ben az 1. szegregátum lakónépességének száma 218 fő,
a 2. szegregátumé 110 fő. A 2001-es népszámlálás adataihoz képest sajnos jelentős romlás figyelhető meg, hiszen
ekkor a szegregációs mutató szerint csak a 2. szegregátum volt érintett terület, 74 fős lakónépességgel.
A szegregátum egyes demográfiai, foglalkoztatási és lakhatási mutatói minden esetben kedvezőtlenebb értéket
érnek el a város egészére vonatkozó adatoknál.
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1.
szegregátum
218

2.
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A korábbi évekhez képest két típusú problémával kell szembenézni. Egyrészt a 2001-es népszámlálás óta a
szegregált területen élők száma több mint négyszeresére nőtt, és a szegregált, valamint a veszélyeztetett
területek kiterjedtek. A korábbi adatokhoz képest 2011-ben két szegregátumot és további veszélyeztetett
területek lehet lehatárolni. Másrészt az egyes statisztikai mutatókban mutatkozó eltérés kiugró mértékű.
A városi átlaghoz képest a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a szegregélt területeken
majdnem négyszeres (a szegregátumok átlagértékét tekintve), míg a felsőfokú végzettségűek aránya a megfelelő
korcsoportban alig harmada a teljes lakónépességre vonatkozó aránynak.
Hasonló a helyzet a foglalkoztatásra vonatkozó mutatók esetében is. A munkanélküliek és tartósan
munkanélküliek aránya kiugró mértékben haladja meg a városra jellemző értékeket. Az aktív korúak közül
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rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 1. szegregátumban 64,3% (!), a 2. szegregátumban
55,9%. Ez az arány a teljes lakónépességen belül 30,3%. A legfeljebb nyolc általános iskolai osztályt végzettek közt
a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 1. szegregátumban 42,5%, a 2. szegregátumban
36,8%, míg a teljes lakónépességre vetítve ugyanez az arány 8,2%. Az aktív korú foglalkoztatottak aránya a teljes
lakónépességen belül 62,9%, míg az 1. szegregátumban 34,8%, a 2. szegregátumban 41,9%. Azon háztartások
aránya, ahol nincs foglalkoztatott az 1. szegregátumban 57,6%, a 2. szegregátumban 45,2%. Az alacsony presztízsű
foglalkoztatási csoportba tartozók aránya az 1. szegregátumban 75,5% (!), a 2. szegregátumban 61,3%. Az
inaktívak aránya a szegregátumokon belül kb 60%. A tartós munkanélküliek aránya az 1. szegregátumban 33,3%, a
2. szegregátumban 14,0%, míg a teljes lakosságban ez az arány 4,2%. A munkanélküliségi ráta a teljes lakosságban
7,7 %, az 1. szegregátumban 43,7% (!), a 2. szegregátumban 27,9%.
A szegregátumokban összesen 328 fő él, ez a lakosság kb. 3%-a. Az alacsony státuszú lakosság lakáshelyzete a
városban jelenleg méltánytalan színvonalú, a szegregált területek folyamatosan váltak lelakottá, zsúfolttá,
leromlott környezetűvé, az Április 4. utcai lakások pedig a mai napig közmű nélküliek. A szegregátumokban
összesen 121 lakás található, ezen belül az alacsony komfortfokozatú lakások aránya az 1. szegregátumban 13,2%,
a 2. szegregátumban 20,0%. A lakott lakásokon belül a félkomfortos illetve szükséglakások aránya az 1.
szegregátumban 12,5% a 2. szegregátumban 21,4%. Az egyszobás lakások aránya az 1. szegregátumban 16,7%, a
2. szegregátumban 61,9% (!).
A szegregátumban élők kiemelkedésének egyik legfontosabb feltétele a hozzáférhető oktatás-nevelési rendszer
fejlesztése, kiterjesztése. Annak érdekében, hogy a város megteremtse a lakosai közötti esélyegyenlőséget a
hátrányos helyzetű lakosságot az eddigi gyakorlatnál jóval hatékonyabban és eredményesebben szükséges
integrálnia az oktatási-képzési programok rendszerébe.
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