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

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi
kapcsolatok
Kistormás a Dél-Dunántúli régióban, azon belül Tolna megye középső részén fekvő község.
A település a Szekszárdi kistérséghez és a Szekszárdi járáshoz tartozik.
A járást 22 település alkotja, melyek között 3 város (Szekszárd, Bátaszék, Tolna) található. A térség
városi rangú településeinek fontos szerepe van a község életében, elsősorban munkahely
lehetőség és tanulás szempontjából.
Szekszárdtól 26 km-re északnyugatra, Pakstól 28 km-re délnyugatra, Tamásitól 35 km-re, Pécstől
70 km-re, Budapesttől 130 km-re délnyugatra fekszik.
Kistormás a 6313. j. Pincehely-Kölesd összekötő úton Pincehely (Tamási), illetve Kölesd (Paks)
irányából közelíthető meg.
Az M6 autópálya legközelebb Szedresnél, 16 km-re érhető el.
Szomszédos települései: Kölesd, Zomba, Felsőnána, Varsád községek.
Kistormásnak közvetlen vasúti kapcsolata nincs, Alsótengelicen található vasúti megállóról a
Sárbogárd-Szekszárd-Bátaszék vonalon lehet közlekedni.
Kistormás Kölesddel közös önkormányzattal működik.

Forrás: http://gis.teir.hu/teirgis_kozlekedes_2014/
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1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval
és a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és
programokkal) való összefüggések vizsgálata
Az Országos Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban OTK) célja, hogy − az Országos
Fejlesztéspolitikai Koncepcióval összhangban − kijelölje az ország területfejlesztési politikájának
célkitűzéseit, elveit és prioritás-rendszerét, megteremtve a területi szempontok konzekvens
érvényesítésének lehetőségét, mind az ágazati szakpolitikák, mind az országos és területi programok
kidolgozásában. A területfejlesztési politika fő funkciója az ország területileg harmonikus és hatékony
működésének és kiegyensúlyozott, fenntartható területi fejlődésének megteremtése, valamint a
területi leszakadás mérséklése.
A területfejlesztési politika átfogó céljai 2020-ig:
- térségi versenyképesség
- területi felzárkózás
- fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem
- területi integrálódás Európába
- decentralizáció és regionalizmus
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) - 2014-2020.
A 2014 - 2020. közötti időszakban az EU források a gazdaságfejlesztést célozzák meg.
A TOP elsődleges célja a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatás növelése.
Két fő stratégiai célt fogalmaz meg:
1. Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása.
2. Vállalkozásbarát településfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához
szükséges helyi feltételek biztosítása.
A TOP prioritásai:
1. prioritás: térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére
Célja: a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését
segítő helyi-térségi feltételek biztosításával
- a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését
segítő helyi-térségi feltételek biztosításával,
- a turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a
foglalkoztatás elősegítése érdekében,
- a munkahelyek elérhetőségének javítása, a munkavállalók mobilitásának segítése a
közlekedési feltételek fejlesztésével,
- a kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások
fejlesztése által.
2. prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés
Célja: a vállalkozások, befektetők és a lakosság számára vonzó települési környezet kialakítása,
gazdaságösztönzés, fiatalok, népesség megtartása.
3. prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
Célja: fenntartható városi közlekedés és önkormányzati energetikai fejlesztések.
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4. prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése
Célja: Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének javítása.
5. prioritás: megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés, társadalmi
együttműködés.
Célja: az ERFA prioritásokhoz kapcsolódó ESZA támogatások, kiemelten a megyei
gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási célú támogatások, a szociális városrehabilitációhoz
kapcsolódó közösségi, humán fejlesztések támogatása, továbbá a helyi identitás és kohézió erősítése.
6. prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban
7. prioritás: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések
Célja: - kísérleti jelleggel, városokban (10 ezer fő feletti) a helyi civil szervezetek, vállalkozások és
önkormányzatok együttműködésével, alulról szerveződve alakított helyi akciócsoportokon
keresztül, helyi fejlesztési stratégiákon alapuló fejlesztések – 20-30 db városi CLLD.
- Központi elem a helyi közösség részvétele a tervezésben és a megvalósításban.
- Kiemelt cél a fiatalok részvétele, a fiatalok megtartása.
- Lakótelepeken megvalósuló helyi fejlesztési, közösségszervezési programok ösztönzése.

Tolna Megye Integrált Területi Programja (TIP) 2014-2020.
A TIP célrendszere illeszkedik a többi területfejlesztési dokumentumhoz.
A megvalósítandó célok:
- Fenntartható gazdaság- és turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés
- Közlekedésfejlesztés
- Környezeti fenntarthatóság elősegítése
- Közintézmények fejlesztése
- Élhető települések
- Lakossági együttműködések, civil kezdeményezések elősegítése
Szekszárdi Kistérség Fejlesztési Programja, 2014-2020.
A Program a kistérségben az alábbi projektcsomagokat állította össze a megyei tervezést segítő
iránymutatásokhoz illeszkedően:
A 2. Prioritás: Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése,
megújítása
A vonatkozó specifikus célok
Specifikus cél 1: A helyi közösségek fizikai és szellemi aktivitásának és egészségének erősítése A
társadalom egészségi állapotának javítása és a munkaerő újratermelődése fontos szempont. A
célkitűzés alapvetően az élhető és egészséges családbarát települési környezet, a mozgás, a sport
és az egészséges szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtése és fejlesztése révén az
egészségesebbé váló társadalom kialakulását segíti elő, a kulturális és természeti értékek
megóvása és fejlesztése révén.
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Specifikus cél 2: Vonzó, biztonságos és funkciógazdag települési környezet létrehozása, ideértve a
barnamezős területek többfunkciós hasznosítását. A népesség megtartásához járulhat hozzá a
települési funkciók bővítése, az élhető és egészséges családbarát környezet kialakítása, a
településbiztonság feltételeinek megteremtése. A cél a közterületek (elsősorban az
alulhasznosított, vagy használaton kívüli területek) újbóli településszerkezetbe illesztése,
funkcióváltásának elősegítése.
Specifikus cél 3: Települési környezeti állapot javítása A környezeti állapot javítása hozzájárul a
lakosság életminőségének emelkedéséhez, ezáltal a lakosság helyben tartásához. A cél a
környezeti állapot javítása a települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése révén.
Beavatkozások, intézkedések:
1. Az aktív és egészséges élethez kapcsolódó közösségi infrastruktúra-fejlesztés a kulturális és
természeti értékek megóvásával 2. A települési környezet integrált és környezettudatos megújítása
3. Belterületen fekvő barnamezős területek rehabilitációja 4. Kis léptékű települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
A fejlesztések célcsoportja a kistérség lakossága.
A 3. Prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi
területeken
Beavatkozások, intézkedések:
Alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó stratégiák támogatása megyei szinten nehézségekbe
ütközik, hiszen a hosszú távú, hatékony stratégiák megvalósítása magas költségekkel jár, amelynek
forrásai megyei szinten nem biztosíthatóak, azokat ágazati OP-k keretében szükséges
megvalósítani. A szélerőművek, napelem parkok létrehozásának magasak az induló költségei, és
törvényi szabályozásuk sem teljesen megoldott még.
A kisléptékű közlekedési fejlesztések Tolna megyében a három, illetve négy számjegyű utak
felújítását jelentheti, illetve a kerékpár-úthálózat további bővítését, ugyanakkor a közösségi
közlekedés fejlesztésére helyben, megyei térségfejlesztési szinten nincs lehetőség.
A települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben, önkormányzati tulajdonú,
közfeladatokat ellátó intézményekben és az önkormányzati bérlakásokban az energiahatékonyság
növelése és a megújuló energia felhasználás támogatására nagy igény mutatkozik. Szinte az
összes települési önkormányzat jelezte, hogy megfelelő forrás megszerzése esetén elvégezné az
épületeik hőszigetelését, nyílászáró cseréjét, illetve kialakítaná a megújuló energiaforrások
felhasználását preferáló fűtésrendszerét.
Térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok
megvalósítására mutatkozik érdeklődés, hiszen Tolna megye települései kedvező földrajzi
fekvésűek a szél- és napenergia hasznosítás szempontjából, de a programok megvalósítására
külön forrást kellene biztosítani.
A fejlesztések célcsoportjai: - a kistérség lakossága, - a kistérség intézményeinek üzemeltetői, - a
kistérség vállalkozói, - a kistérségen áthaladó forgalomban részt vevők.
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A 4. Prioritás: A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése
A vonatkozó specifikus célok
1. A társadalmi befogadást és az esélyegyenlőséget, valamint az életminőséget segítő helyi szinten
elérhető önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének javítása valamint
a közigazgatási infrastruktúra fejlesztése. Eredményindikátora: a jobb minőségű
közszolgáltatásokat igénybe vevő lakosság száma (fő). 2. A leromlott városi területeken
mélyszegénységben élő családok, romák valamint szegregált élethelyzetben élő marginalizált
csoportok fenntartható társadalmi és területi integrációja, a biztonság és a társadalmi befogadás
erősítése. Eredményindikátora: szociális városrehabilitációs programmal érintett településen élő
lakosok száma (fő).
Beavatkozások, intézkedések
1. Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése; 2. A
szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése; 3. Térségi és helyi
közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra-fejlesztés; 4. Szegénység és szegregáció által
sújtott leromlott városrészek rehabilitációja

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
A településrendezési tervek készítése, felülvizsgálata, módosítása során meg kell teremtetni az
összhangot a magasabb szintű tervekkel, így az Országos Területrendezési Tervvel (továbbiakban
MATRT), valamint Tolna Megyei Területrendezési Tervével is. Az MATRT 2018 évben
felülvizsgálatra került, mely 2019. március 15.-től lépett hatályba. Jelenleg folyamatban van a Tolna
megyei területrendezési terv felülvizsgálata. A megyei területrendezési terv új MATRT szerinti
felülvizsgálatáig az országos területfelhasználási kategóriákra és térségi övezetekre vonatkozó
szabályok tekintetében az MATRT rendelkezései az irányadók.
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Az Országos Területrendezési Terv 2018. évi Szerkezeti terve Kistormás községet az alábbiakban
érinti:
Országos területfelhasználási kategóriák:


Erdőgazdálkodási térség: a Hidas-pataktól keletre fekvő erdőket és a közigazgatási terület
északi részén lévő vízfolyások menti erdősávokat sorolja erdőgazdálkodási térségbe



Mezőgazdasági térség: a közigazgatási terület túlnyomó részét ide sorolja



Vízgazdálkodási térség: a vízfolyásokat és a felsőnánai határnál fekvő halastavat sorolja ide



Települési térség: Kölesd belterülete tartozik ide.

Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények közül a községet
nem érinti egyetlen elem sem.
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Az ország övezeti tervlapjainak részlete

ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓJÁNAK
ÖVEZETE

KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK ÖVEZETE

JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK ÖVEZETE

ERDŐK ÖVEZETE

ERDŐTELEPÍTÉSRE JAVASOLT TERÜLET ÖVEZETE

TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE
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VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE
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Tolna megye területrendezési terve
Az 1/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Tolna Megye Területrendezési Terv –
módosítva 4/2012. (II. 17.), 11/2016. (IX. 26.) - módosítása folyamatban van a településrendezési terv
készítése alatt. Az új terv jóváhagyásáig a megyei övezeti szabályok tekintetében a MATrT
előírásait, valamint a MATrT 19.§ (4) alapján a 9/2019. (VI. 14. ) MvM rendeletet kell figyelembe
venni.
A megyei területrendezési terv MATRT-vel való összangba hozataláig a MATRT 91.§ (1) b) pont
alapján a hatályos megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási
kategóriákon belül a 11. § előírásait kell figyelembe venni.
TOLNA MEGYE SZERKEZETI TERVÉNEK RÉSZLETE

A teljes közigazgatási terület csaknem felét - 56%-át - a terv vegyes területfelhasználású térségbe
sorolja. Jelentős az erdőgazdálkodási térség aránya is (32%), melynek jó része ma is erdőként
hasznosított, de találhatók szántóterületek is e térségben (Nagy-völgytől nyugatra). A települési
térség a mai belterületet fedi.
A műszaki infrastruktúra-hálózatok tekintetében a megyei területrendezési terv MATRT-vel való
összhangba hozataláig az Ország Szerkezeti Tervében infrastruktúra-hálózatok térbeli
elhelyezkedését kell figyelembe venni.
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott
település fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai
Kistormás szomszédos települései: Kölesd, Zomba, Felsőnána, Varsád községek.
Kölesd Településszerkezeti terve elfogadva 35/2008 (VI.9) önkormányzati határozattal
A községet érintő megállapításokat nem tartalmaz a terv.
Zomba Településszerkezeti terve elfogadva 67/2006. (IX.28.) sz. Kt. határozattal
A községet érintő megállapításokat nem tartalmaz a terv.
Felsőnána Településszerkezeti terve elfogadva 30/2008. (V.15.) sz. önkormányzati határozattal
Felsőnána belterületéről, a Rákóczi utcából a sertéstelepet kelet felől elkerülő, a kistormási halastó
északi oldalához vezető tervezett országos mellékutat jelöl a Terv.
Varsád Településszerkezeti terve elfogadva 27/2010 (VI. 25.) sz. önkormányzati határozattal
A község településszerkezeti terve nem állt Tervezők rendelkezésére.

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció
A 41/2006. (XI. 28.) Kt. határozattal elfogadott hatályos településfejlesztési koncepcióban (Meridián
Mérnöki Iroda Kft., 2006) a következő javaslatok kerültek megfogalmazásra:
- A település népességszámában lassú fogyás tapasztalható. Önkormányzati feladat a
népesség-megtartó erő javítása a foglalkoztatottság helyben történő biztosításával,
vállalkozások megtelepedésének, működésének segítésével.
- A lakosság 4%-a munkanélküli (2006. évi adat). Az ifjúság és a munkanélküliek
munkaerőpiacra jutását segíteni szükséges.
- Törekedni kell a mezőgazdasági termények piacra-juttatási feltételeinek, helyi
feldolgozásának, raktározási lehetőségének fejlesztésére;
- A jelenlegi gazdasági terület kisebb mértékű bővítését, vagy új gazdasági terület kijelölését
javasolja;
- A kedvező földrajzi és kulturális adottságai miatt a település turisztikai fejlesztését is meg
kellene célozni
- A térségben vonzó turisztikai attrakciók létrehozására és a vendégfogadás megfelelő
színvonalú létesítményeire javaslatot tevő összehangolt stratégia megalkotása szükséges a
településen;
- A településen elsődlegesen a foghíjtelkek beépítése kívánatos;
- Megfelelő méretű sportpálya és korszerű eszközökkel felszerelt játszótér kialakítása kívánja
az önkormányzat megvalósítani;
- A községbe vezető mellékutak felújítása indokolt;
- A meglévő vízműkút felújítása és egy új kút telepítése javasolt;
- A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése fontos feladat;
- a Hidas-patak medrének állapota elhanyagolt, kotrás, tisztítás szükséges;
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Erdősítések esetén a tájképi adottságokat figyelembe véve és megőrzésére törekedve
őshonos fafajok telepítése kívánatos;
Nincs zöldterületként funkcionáló közösségi felület a településen (megvalósult). Az
utcafásításokra nagyobb hangsúlyt kell helyezni, melyhez a légvezetékek földkábelre
történő cseréje szükséges.
A helyi művi értékek felmérendők, helyi művi értékek védelméről szóló rendelet
megalkotása fontos feladat lenne.
Kistormás nemzetiségi jellegének, arculatának megőrzésére törekedni kell.

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
Nincs hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződés.

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök
A településrendezési eszközök 2007-ben kerültek elfogadásra, melyet azóta többször is
módosítottak.
Településszerkezeti terv – elfogadva 41/2006. (XI. 28.) Kt. határozattal
Helyi Építési Szabályzat – jóváhagyva 11/2008. (X. 1.) számú Önk. rendelettel
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemei
A hatályos településszerkezeti terv megállapításai a területfelhasználási átsorolásokat, tervezett
közlekedési elemeket és tájrendezési javaslatokat tartalmaz.
Ezek közül az alábbi területfelhasználási átsorolásokat jelöli:
Gazdasági területek
A belterület déli szegletében, a Hidas-pataktól keletre (Bem J. utca) jelölt ki új kereskedelmi,
szolgáltató területet a terv, nem valósult meg.
Zavaró hatású iparterületként került kijelölésre a belterülettől nyugatra lévő felhagyott állati
hulladék-gyűjtő terület.
Lakóterület
Új falusias lakóterület a Dózsa Gy. utca déli végén került kijelölésre. A foghíjtelkek miatt elegendő
építési telek található a lakóterületen.
Településközpont vegyes terület
Az evangélikus templom telke, valamint a községháza, óvoda, művelődési ház területe került
vegyes területbe.
Zöldterület
A Kossuth L. utca egy a templomtól délnyugatra fekvő telke egy működő közösségi funkciójú
zöldterület (játszótér).
A Petőfi S. utcától keletre, a Hidas-patak mellett került kijelölésre új zöldterület, melyre a település
horgásztó, csónakázótó kialakítását tervezte korábban.

15

2019.

KISTORMÁS MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

Különleges területek
A temető, a régi temető (kegyeleti park), a templom területe, valamint az orvosi rendelő mögött
kijelölt sportpályának, sportlétesítménynek fenntartott terület tartozik ide.
Erdőterületek
Védelmi célú erdőterületek főként a vízfolyások, rétek mentén, illetve a belterülettől északnyugati
irányba fekvő iparterület körül kerültek kijelölésre. A többi, Hidas-pataktól keletre fekvő nagy
kiterjedésű erdők gazdasági erdőterületekként szerepelnek.
A Terv a külterületen nagy területen tartalmaz erdőterületbe történő átsorolásokat: Szőlőhegy (a
falu egykori szőlőhegye, ma erdőterületek) jelentős részén, a volt dögtér területén, stb. Ezen
területek jelenleg már erdőművelés alatt állnak.
Mezőgazdasági területek
Általános, kertes és védett általános mezőgazdasági területek találhatók. Tervezett elemek nem
szerepelnek, a meglévő területhasználatokhoz többnyire illeszkedik a Terv.
Új közlekedési elemek
A falu központjába körforgalmú csomópontot, a Dózsa György utcát és annak déli folytatását
Varsád felé országos mellékútként jelöli. A Bem József utca jelenleg földúttal rendelkezik, ezt
kiszolgáló útként jelöli a Terv. Tervezett kerékpárutat jelöl a 6313. j. úttal párhuzamosan KölesdKistormás belterület-Varsád nyomvonalon, mely nem került megvalósításra.
Tájrendezési elemek
A terv jelöli a magasabb szintű tervek tájrendezési elemeit (ökológiai folyosó, tájképvédelmi
terület), a helyi botanikai értékeket, forrásokat, valamint ültetendő fasorokat.
Helyrehozatali kötelezettségű területként jelenik meg a volt dögtér.
Jelentős a talajtani és geológiai elemek, adottságok jelenléte a közigazgatási területen.
Csúszásveszélyes területek számos helyen (a halastó mentén, Szőlőhegyen, a Nánai dűlőn, stb),
belvizes területek Varsád határában, a Nánai dűlőnél jellemzőek. Partfal, rézsű a lakóterületen a
Kossuth L. utca nagy részén előfordul. A templom környezete csúszásveszélyes helyszín.
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, 2007 évi
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1.7 A település társadalma
1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi
viszonyok, életminőség
Ahogyan az adatok országosan, évtizedes távlatokban is csökkenő tendenciát mutatnak, úgy
Kistormás települést is a folyamatosan fogyó népesség jellemzi. Kistormás lakónépessége az elmúlt
kilencven évben közel 75%-kal csökkent, a kezdeti 941 főről 321 főre fogyott lakónépessége. A
legnagyobb fogyás az 1950-es években volt tapasztalható.
A 2000-es évektől 400 fő alá csökkent a lakónépesség, és az utóbbi 10-15 évben 320 és 356 fő
között mozgott a száma. Nagyobb csökkenés 2006 és 2009 között volt tapasztalható, az utóbbi 5
évben stagnálás mutatkozott.
1 200
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Pozitív irányba lendítette a népességszám alakulását, hogy a 2010-es években az odavándorlók
száma jóval meghaladta az elvándorlókét, valamint 2013-tól természetes szaporodás volt
tapasztalható. A község lélekszáma 2017. évben 313 fő volt. (Forrás: Területi Információs Rendszer
- TEIR)
Lakónépesség (fő)

Lakónépesség a térség viszonylatában (fő)

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép
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Elvándorlások száma (fő) (Állandó és ideiglenes)

Vándorlási egyenleg (ezrelék)

Az elvándorlók száma 2005 és 2009 között jelentősnek mondható – átlagosan 25 fő/év volt,
valamint 2013-ban volt magas az elvándorlás. A vándorlási egyenleg – az odavándorlások és
elvándorlások összege – évente változó tendenciát mutat, 2008-ban, 2009-ben és 2013-ban volt
negatív mutatójú.
A 2011-es népszámlálási adatok alapján a lakónépesség nemzetiségi összetétele tekintetében
elmondható, hogy a lakosság közel 98 %-a magyar, 5,5 %-a roma nemzetiségű (13 fő magyar és
roma nemzetiségűnek egyaránt vallotta magát).
A népesség korcsoportonkénti megoszlása tekintetében a településen a 0-14 éves és a 15-59 éves
korosztály százalékos aránya magasabb, mint a megyei és az országos átlag, ezzel szemben a
településen alacsonyabb a 60 év felettiek aránya. Mindezek mellett öregedő népességről
beszélhetünk Kistormás esetében.

0-14 évesek
15-59 évesek
60-X évesek
Összesen

Lakosság korcsoportonkénti megoszlása
Szekszárdi Tolna
Kistormás*
Magyarország**
járás** megye**
15,55%
14,13%
13,94%
14,58%
63,72%
57,44%
57,75%
59,42%
20,73%
28,43%
28,31%
26,00%
100,00%
100,00% 100,00%
100,00%
forrás: *KSH népszámlálás, 2011.
**KSH, mikrocenzus 2016.

Az öregedési index a 14 éves és ennél fiatalabb népességre jutó idősek arányát mutatja.
Kistormáson a 2005-ös kedvező aránytól – amikor nagyobb volt a 14 éves kor alattiak száma, mint
a 60 év felettieké – az öregedési index szinte folyamatosan növekedik. Ennek oka több tényezőben
keresendő: az elvándorlások száma, a születések/halálozások száma, az életkor
meghosszabbodása mind meghatározza.
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Öregedési mutató
(Állandó népességből a 100 0-14 évesre jutó 60-x évesek száma)

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép
Kistormás lakosságának képzettsége, iskolai végzettsége tekintetében elmondható, hogy az
általános iskolai 8 osztályt elvégzettek aránya a legmagasabb (43%). Viszonylag magas a szakmai
oklevéllel rendelkezők száma is (25%). Az érettségizettek és a felsőfokú oklevéllel rendelkezők
aránya 12%.
A település képzettségi mutatói
Kistormás

fő

%

Az általános iskola első évfolyamát el nem végző 7 éves és idősebb
6
1,9
népesség száma (fő)
Általános iskola 7. évfolyamát elvégző népesség száma (fő)
54
17,1
Általános iskola 8. évfolyamát elvégző népesség száma (fő)
137
43,4
Középfokú iskolai végzettség, érettségi nélküli, szakmai oklevéllel
80
25,2
rendelkezők száma (fő)
Érettségizettek száma (fő)
29
9,2
Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel rendelkező népesség száma (fő)
10
3,2
A 7 éves és idősebb népesség összesen
316
100,00%
forrás: KSH, népszámlálás 2011.
Kistormás munkanélküliségi rátáját 2005-2015 között vizsgálva elmondható, hogy a regisztrált
munkanélküliek aránya 100 lakosra vetítve gyakran meghaladta a járási, valamint a megyei
értékeket, de még a régiós értéket is. Miközben a nagyobb területi egységek értéke 2012 után
lecsökkent, addig Kistormáson 2014-ben igen megnövekedett.
A 8 osztály általános iskolai végzettséggel rendelkezők egy része közfoglalkoztatottként dolgozik a
településen. 2018. év végén 6 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében támogatott
munkavállaló volt Kistormáson.
Az aktív korúak közül azok, akik munkavállalók. és helyben nem tudnak munkát vállalni, elsősorban
Szekszárdra, Paksra ingáznak.

20

2019.

KISTORMÁS MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

Települési szintű munkaerő-piaci adatok
megnevezés

Kistormás

Lakónépesség 2016. év (fő)
339
Nyilvántartott álláskereső (fő)
19
Ebből 1 éven túl nyilvántartott (fő)
3
Álláskeresési ellátásban részesülő (fő)
1
Szociális ellátásban részesülő (fő)
4
25 év alatti (fő)
2
25 és 50 év közötti (fő)
8
50 éves és idősebb (fő)
9
Pályakezdő (fő)
1
Általános iskola 8 osztályánál kevesebb végzettséggel rendelkező
álláskeresők száma (fő)
1
Általános iskolai végzettségű álláskeresők száma (fő)
9
Szakiskolai végzettségű álláskeresők száma (fő)
1
Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettségű álláskeresők száma
(fő)
1
Szakmunkás végzettségű álláskeresők száma (fő)
7
Főiskolai végzettségű álláskeresők száma (fő)
0
Egyetemi végzettségű álláskeresők száma (fő)
0
Szellemi foglalkozású álláskeresők száma (fő)
1
Fizikai foglalkozású nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
18
forrás: KSH, mikrocenzus 2016.
Kistormás jövedelmi viszonyait tekintve elmondható, hogy az egy lakosra jutó nettó jövedelem az
elmúlt 15 évben jóval alatta maradt mind a járási, mind a megyei és az országos átlagnak.
A munkavállalási korúak (15-64 éves) népesség száma a településen 2013-ban 239 fő volt, mely
szám az elmúlt 6 évben 223 főre csökkent.
A településen az adófizetők aránya 2014-ben 42 % volt, mely alacsonyabb a járási, megyei és
országos átlagnál.
Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem Ft-ban

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép
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Adófizetők aránya (%)
(az SZJA alapot képező jövedelemmel rendelkezők száz állandó lakosra vetített száma)

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép
Az életminőség talán egyik legalapvetőbb indikátorát, a lakhatás minőségét, a lakások
komfortfokozatát tekintve elmondható, hogy Kistormáson a közműellátottság a vezetékes
vízellátás vonatkozásában biztosított. Kistormáson a közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások
aránya 2015-ben 77% volt.
Falugondnoki szolgálat van a településen.
A lakosság alapellátását biztosító kereskedelmi egységek többsége Kölesden találhatók. A
településen Az alapszintet meghaladó intézményi ellátást a lakosok többségében Szekszárdon
veszik igénybe.
A település óvodát, faluházat (könyvtárat) is fenntart. A Faluházhoz kötődik a település kulturális,
közösségi programjainak jelentős része. Az épület a közeljövőben felújításra kerül (tetőzet,
nyílászáró csere), valamin rendezik az épület udvarát (térkő burkolat, színpad kialakítás).
1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
Kistormáson az óvodai nevelést az Kölesdi Közös Óvoda Kistormási Tagóvoda látja el. Az óvoda
épületét pályázati forrásból felújítják, mely során a tetőhéjazat és nyílászárócsere történik meg.
Az önkormányzat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt biztosít azon családok részére, ahol a
gyermek szociális helyzete alapján jogosult különböző szociális juttatásokra. Rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre 2017. évben 24 fő volt jogosult.
Kistormás község tekintetében elmondható, hogy a fiatalkorúak és inaktívak számára szociális
ellátást nyújt az önkormányzat, mely megvalósulhat pénzbeli és természetbeni ellátásokban.
Az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások (2017. évi adat):
 települési közgyógytámogatás: a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított
hozzájárulás.
 települési lakhatási támogatás: a szociálisan rászoruló személyek részére a háztartásuk tagjai
által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez.
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 alanyi jogon megállapított ápolási díj
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 foglalkoztatást helyettesítő támogatás
 gyermekétkeztetés
Fentieken túl az önkormányzat kötelező feladatként biztosítja a szociális étkeztetést, önként vállalt
feladatként a falugondnoki szolgáltatást. A családsegítést és a házi segítségnyújtást a Paksi
Többcélú Kistérségi Társulás révén történik.
A társadalom rétegződéséről ad tájékoztatást a magas, illetve alacsony jövedelműek aránya.
Kistormás jövedelemviszonyait vizsgálva megállapítható, hogy alacsony az egy főre jutó
jövedelműek aránya.
Magas- illetve alacsony jövedelműek aránya (fő)

(Az 5 millió Ft feletti adósávon adózók száma száz, 1 millió Ft alatti adósávon adózóra vetítve.)
forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet,
szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.)
Kistormásra - több más tolnai, baranyai faluval együtt – a XVIII. században Sinzendorf, majd Mercy
gróf németeket telepített le. A következő olvasható Schmidt János Német elepesek bevándorlása
Hesszenből Tolna-Baranya-Somogyba a XVIII. század első felében c. könyvben:
„Hogy hesszeni eredetű telepeseit Mercy gróf hogyan szerezte, azt szavahihető módon és
részletesen elmondják a kistormási gyülekezet már megemlített feljegyzései. Bécsben tartózkodott
Mercy gróf adjutansa, Vátzy százados. Ha érkezett egy szemrevaló csapat kivándorló (mint pl. a
szervezetten érkező kistormási 69 család) s Bécsben partra szállították őket pihenés végett, … Vátzy
rábírta őket, hogy Bánát helyett jöjjenek Mercy tolnamegyei birtokaira. … Mercy különösen a
protestáns telepeseket választotta ki s azoknak kedvezett…. Kistormási telepesei Wiesbaden
környékéről valók.”
Mercy gróf Kölesdet szerette volna egyesíteni Kistormással, azonban ezt meggátolta a kölesdi
református és tormási evangélikus németek összetűzései.
A II. világháborút követően megváltoztak a nemzetiségi viszonyok a településen. Telepesek érkeztek
az Alföldről és a Felvidékről (pl. Keszegfalváról).
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A település nevezetes építménye az evangélikus templom.
Az 1776-1781 között épült barokk stílusú templomban 19. sz.-i falképek találhatók. A szentély
mögötti téglafalban Johann Baugloff sírkápolnája. A II. világháború után a sváb lakosság
kitelepítése miatt a gyülekezet megszűnt. A templomépületet jó ideje nem használják, az
épületen keletkezett nagy szerkezeti repedések miatt veszélyes.
A hagyományőrzés és -teremtés jegyében a településen évente megrendezett eseményei:





Falunap (július második hétvégéjén)
Nyárzáró ünnepség (augusztus vége)
Szüreti nap (szeptember)
Gyermeknap, Farsang

Kistormáson a civil élet nem kifejezetten aktív. Két civil szervezet működik, melyek az alábbiak:



Kistormás Jövőjéért Közalapítvány – oktatási, közművelődési szakmai munka támogatása
Kistormási Polgárőr Egyesület

A kistormási lakosság összetartó közösséget alkot.
A vallási közösségek tekintetében a válaszadók 62%-a katolikus, 7%-a református és 2%
evangélikus, míg 29% nem vallotta magát egy felekezethez tartozónak sem. A településen az
említett felekezetek közül csupán az evangélikusok rendelkeznek templommal, azonban ez nem
használható.

1.8. A település humán infrastruktúrája
1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, kultúra, sport stb.)
Oktatás-nevelés
Kistormás Község területén a nevelési intézmények közül csupán óvoda működik, egy vegyes
csoporttal.
Kistormási Katica Óvoda
Címe: Dózsa Gy. u. 4.
Az óvodai dolgozók száma 3 fő.
- csoportok száma 1
- kapacitás száma 25 fő (legfeljebb 30 fő)
- a gyerekek száma az elmúlt tanévben: 25 fő
- bölcsőde jelenleg nincs
Az óvoda megfelelő méretű csoportszobával, étkezővel, mosdóhelyiséggel, tornaszobával, nagy,
füves udvarral rendelkezik.

24

2019.

KISTORMÁS MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

Óvodába beírt gyermekek száma (fő)

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép
Általános iskola helyben nem biztosított, a gyerekek túlnyomórészt Kölesdre járnak iskolába.
Középszintű oktatásra a környékbeli városokban Szekszárdon, Pakson, illetve Gyönkön nyílik
lehetőség.
Egészségügy
Háziorvosi, gyermekorvosi ellátás Kölesden van, védőnői ellátás helyben biztosított. A legközelebbi
gyógyszertár Kölesden található. Fogorvos Szedresen rendel.
Paks Kistérségi Szociális Központ keretében szociális és gyermekjóléti alapellátások, Pakson
szakosított ellátás igénybevétele
Kultúra:
Faluház (Dózsa Gy. utca 2.)
Könyvtár (Dózsa Gy. utca 2.) Munkanapokon nyitva van.
Evangélikus templom a Temető-hegyen van, műemléki védettséggel. Állapota statikai
szempontból kritikus.
Egyházközség nem működik a csekély létszám miatt.
Temetkezés
1 köztemető van (4 hrsz.) A régi temetőt a 3 hrsz-ú ingatlanon találjuk, ahol temetkezés nem folyik.
A növényzettel sűrűn benőtt területen helytörténeti szempontból értékes kripták, sírhelyek
találhatók.
kerítés van
közművek közül víz, áram van
ravatalozó van
parkolás megoldott
Kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás
A településen egy vegyesbolt, egy tápbolt és egy dohánybolt található, illetve autós pékáru
kihordás (mobilbolt) történik. Mozgóposta napi egy órában áll rendelkezésre. Vendéglátással,
szálláshellyel foglalkozó vállalkozás nincs. Sok idős lakos a házához szállíttat ki ebédet. Egyéb
alapszintű szolgáltatást és kereskedelmi egységeket Kölesden, vagy a közelebbi nagyobb
községekben találnak meg a településen élők.
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Az alapszintet meghaladó intézményi ellátást a lakosok többségében Szekszárdon és Pakson
veszik igénybe.

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
Az önkormányzat rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal.

1.9. A település gazdasága
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
Kistormás gazdaságát a mezőgazdasági tevékenység, kisebb arányban az erdőgazdálkodás
határozza meg. Külterületén az Országos Területrendezési Tervben foglaltak alapján nagyobb
kiterjedésű, kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek helyezkednek el, valamint kiterjedt az
erdők övezete is. A halgazdálkodás is releváns lehet a tórendszereinek köszönhetően, azonban ez
a tevékenység jelenleg szünetel a halastavak értékesítési szándéka miatt.
A település gazdasági súlya kistérségi szinten sem jelentős.
1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
Kistormás legfőbb gazdasági ágazata a mezőgazdasághoz kapcsolódóan a növénytermesztés,
tárolás, értékesítés. Nagyüzemi állattartás nincs a településen. A halgazdálkodás egykor jelentős
szerepet töltött be a falu életében.
szereplője a kölesdi székhelyű Kölesdi Agrár Kft. (fő tevékenység: gabonaféle, hüvelyes növény,
olajos mag termesztése), melynek a külterületen jelentős méretű telephelye van, és az általuk
megművelt területek is kiterjedtek.
A másik jelentősebb vállalkozás a varroda (Beanet Bt.), mely munkaruházatot gyárt.
Kistormás térsége kiemelkedően jó termőhelyi adottságokkal rendelkezik, így jelentős a településen
a mezőgazdasági tevékenység, azon belül is a növénytermesztés. Ebből fakadóan a település
lakosságának egy része jelenleg is a mezőgazdaságban talál megélhetésre. A növénytermesztés
jellemzően nagytáblás rendszerben zajlik, ahol kukoricát, búzát, árpát repcét, napraforgót
termelnek.
1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fejlesztési
elképzelése
Kistormás vállalkozási, gazdasági háttere tekintetében az alábbi táblázat a településen található
foglalkoztatókról ad tájékoztatást.
A település vállalkozásainak adatai gazdálkodási forma és tartalom szerint
vállalkozások besorolása
Jogi személyiségű vállalkozások száma - GFO'14
Korlátolt felelősségű társaságok száma
Betéti társaságok száma
Egyéni vállalkozók száma
Őstermelők száma
Nonprofit szervezetek száma
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Vállalkozások száma - GFO'14
0 és ismeretlen fős vállalkozások száma - GFO'14
6
1-9 fős vállalkozások száma - GFO'14
16
10-19 fős vállalkozások száma - GFO'14
0
20-49 fős vállalkozások száma - GFO'14
0
Vállalkozások
száma
a
mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás,
halászat
17
nemzetgazdasági ágakban
Vállalkozások száma a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban
1
Vállalkozások száma a bányászat kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz, gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése,
1
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági ágakban
Vállalkozások száma az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban
1
Vállalkozások száma a az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban
1
Vállalkozások száma a feldolgozóipar nemzetgazdasági ágban
1
Vállalkozások száma az építőipar nemzetgazdasági ágban
1
forrás: TeIR, területi statisztikai adatok, 2017.
Látható, hogy a vállalkozások túlnyomó része a gazdasági ágazatok közül a primer szektorhoz,
azaz az agráriumhoz tartozik. 1-1 vállalkozás tevékenykedik a gépjárműgyártás, feldolgozóipar,
építőipar, stb területen.
Az árbevétel és foglalkoztatás tekintetében a mezőgazdaság területén kiemelendő a táblás
növénytermesztéssel foglalkozó Kölesdi Agrár Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
mely kb. 30 főt foglalkoztat, valamint a Beanet Bt. nevű varroda kb. 30 fős foglalkoztatotti
létszámmal.
A néhány működő cég esetében a település életét befolyásoló fejlesztési elképzelésről nincs
tudomásunk.
Jelenleg 5-6 fő közfoglalkoztatott van a településen, akik a zöldterületek gondozását végzik.
1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők
A gazdasági versenyképesség tekintetében a helyi adottságok, a közlekedési helyzet, a földrajzi
helyzete, a szellemi tőke, a demográfiai tényezők, és az egyéb tényezők (pl. adókedvezmények)
együttes hatása játszik szerepet.
Mindezek eredményeképpen Kistormás gazdaságilag nem versenyképes.
A helyi adottságok (termőföld minősége, kitettsége) a mezőgazdasági tevékenység és a
halgazdálkodás számára kedveznek. Kedvezőtlen adottságokkal rendelkezik közlekedési, földrajzi,
szellemi tőke és demográfiai helyzet szempontjából.
A gazdasági versenyképességre közvetett hatással lehet a Paks bővítéséhez kapcsolódó
beruházások, fejlesztések helyben történő megvalósítása (vonzóbb települési arculat kialakítása).
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok
Az ingatlanok számát tekintve magas számban üresednek meg (elhalálozás miatt) az ingatlanok,
melyek legtöbbször elbontásra kerülnek. Az üresen maradó telkek kihasználatlanok.
Lakóingatlanok esetében kis számú az adás-vételi mozgás.
2019. július 1.-től Kistormáson is elérhető a falusi Családi Otthonteremtési Kedvezmény (falusi
CSOK), mely kedvezően hathat az ingatlanpiaci viszonyokra az építkezések és felújítások
támogatásával.
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A lakások alapterületét vizsgálva megállapítható, hogy jelentős hányada (67%) 60-100 m2 közötti
nagyságú. Kettő- és háromszobás lakások jellemzőek. A lakások 11%-a nem rendelkezik
fürdőszobával (Forrás: KSH népszámlálás, 2011)
A lakások túlnyomó többsége vezetékes ivóvízzel rendelkezik (~90%), melyből 76,9% a
közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya.
A településen a lakóingatlanok számát tekintve az elmúlt 10 évben érdemi változás nem történt, A
Helyzet-Tér-Kép adatai alapján az elmúlt 10 évben új lakás nem épült, a meglévők száma azonban
csökkent az elbontások miatt. Az ingatlanra vonatkozó statisztikai fellelhető adatok alapján
Kistormás esetében az átlagár 3,5 M Ft körül mozog.
Kistormás ingatlanpiacát vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt 10 évben elenyésző számú
adás-vétel történt.

1.10. Az önkormányzat
intézményrendszere

gazdálkodása,

a

településfejlesztés

eszköz-

és

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
A település 2019. évi gazdálkodásának végrehajtásáról a 2/2019. (II.13.) számú rendeletével döntött.
Költségvetésében az önkormányzat bevételei 62.161.677.- forintban, kiadásai 62.161.677.- forintban
realizálódtak. Az önkormányzat a fenti összegből a kötelező feladatok ellátását finanszírozza.
Kiadásainak túlnyomó részét (kb. 70%-a) a működési költségvetés teszi ki. A bevétel csekély része
származik kivetett adó formájából (közhatalmi bevételek), ez mindösszesen 2,3 M Ft-ra tehető. Az
önkormányzat tervezett beruházásainak finanszírozását vagy az önrész biztosítását a felhalmozási
költségvetés 7 M Ft-ban meghatározott Beruházások c. kiadási előirányzatból tervezi
megvalósítani.
Kistormás község vagyongazdálkodását lásd az 1.10.5. fejezetben.
Kistormás Község Önkormányzatának képviselő testülete 2014-2019 közötti időszakra vonatkozóan
rendelkezik Gazdasági Programmal.
1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
Az önkormányzat gazdálkodásának elsődleges irányelve, hogy a településfejlesztés során
elsősorban azon igények kerüljenek előtérbe, melyek az önkormányzat által ellátandó alapvető
településüzemeltetési- és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak. Mindezen túl a község
településfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzése, hogy a vagyonát képező ingatlanait karban tartsa,
illetve a rendelkezésre álló jogi eszközök és pénzügyi lehetőségeinek függvényében a
megüresedett és romos állapotú épületek sorsát településképi szempontból kedvező irányba
mozdítsa el.
Az önkormányzat méretéből és vagyongazdálkodási helyzetéből fakadóan szükséges, hogy a
településfejlesztéshez kapcsolódó gépek és eszközök beszerzése, fenntartása a környékbeli
önkormányzatokkal karöltve történjen.
A település jövőjét, fejlődését és fejlesztését szolgáló településfejlesztési tervek, intézkedések és
programok végrehajtását az önkormányzat az alábbi alapelvek mentén kívánja megvalósítani:
-

térségi kapcsolatok erősítése;

-

fejlesztési elképzelések összehangolása a térségi elképzelésekkel;

-

település népességmegtartó erejének növelése;
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-

településen elérhető szolgáltatások fejlesztése;

-

település arculatának és építészeti értékeinek megőrzése;

-

településkép kialakítása pályázati forrás bevonásával.

Az alapelvekhez igazodó fejlesztések megvalósításához minden esetben a saját forrás mellé külső
pályázati vagy központi forrás biztosítása szükséges.
A JETA (Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány) 2018. évi pályázati csomagjában Kistormás
Önkormányzat az Óvoda-Faluháza épületegyüttes tetőfelújítására és nyílászáró cseréjére nyert
26,9 M Ft összeget, melynek megvalósítása jelenleg zajlik. Továbbá járdahálózat felújítására közel
20 M Ft-ot kapnak, melyet a Petőfi utca teljes járdaszakaszára és a Kossuth L. utca végén lévő
járdaszakaszára fordítanak.
A településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök elkészítésére 2,75 M Ft-ot, a 2019.
évi Kistormási Falunap c. pályázatukra közel 1 M Ft-ot nyert a település.
A PTT (Paksi Társadalmi Tanács) az atomerőmű kapacitásfenntartásával kapcsolatos térségi
fejlesztéseket ún. „Kerítésen kívüli” támogatásokkal segíti. Kistormás sikeres pályázatt nyújtott be az
alábbi fejlesztésekre:
1.

Csapadékvíz-elvezető árkok szilárd burkolattal történő ellátása, hidak felújítása

2. Temetőhöz vezető gyalogút építése
3. Dózsa Gy. u. útaszfaltozás
4. Járdák felújítása
5. Iskolaépület felújítása (2 db lakás kialakítása)
6. Halastó megvásárlása
A Paks II projekthez kapcsolódóan a Kormány a Közép-Duna menti térségben országos és helyi
közúti, valamint vasúti felújsítások és fejlesztések megvalósításáról döntött (1573/2018. sz.
Kormányhatározatban), melynek keretében megvalósult a Kistormás belterületén is
keresztülhaladó 6313. j. összekötő út Kölesd és Gyönk közötti szakaszának felújítása.
A Paksi Szociális Kistérségi Társulat részére is elkülönítenek egy meghatározott összeget.
1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
Kistormás Község Önkormányzatának nem áll rendelkezésére olyan eszköz, mely a gazdaság
fejlesztését hatékonyan támogatná. A település adópolitikája tekintetében alkalmazza azon
adóztatási formákat, melyeket a jogszabály számára biztosít. Ennek megfelelően Kistormáson az
önkormányzat pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet alapján helyi iparűzési adó és
gépjárműadó került bevezetésre, azonban ebből az önkormányzatnak csekély mértékű bevétele
származik.
Az önkormányzat szervezésében a közfoglalkoztatás keretében elsősorban zöldfelület illetve
egyéb közterületek karbantartása zajlik.
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
A település lakosságának munkanélküliségi rátája (9,05%) a Szekszárdi járás mutatójához képest
magasabban mozog (5,76%) (TeIR, 2015. évi adat). Ezen adatok alapján a 105/2015.(IV. 23.) Korm.
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rendelet Kistormást átmenetileg kedvezményezett települések közé sorolta. A kedvezményezett
települések közé a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, illetve
a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések tartoznak.
A lakosság jelentős része a környező településekre ingázik, továbbá jelentős a lakónépesség inaktív
része.
A közfoglalkoztatásban résztvevők számáról az alábbi táblázat ad tájékoztatást:
Közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma1
Kistormás
2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
Hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatás
támogatása
10
20
18
14
11
9
Országos
közfoglalkoztatási
program
támogatása
2
1
4
3
0
1
10
Mindösszesen
12
21
22
17
11
forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/
Kistormás népességének gazdasági aktivitását az alábbi táblázat foglalja össze. A népszámlálási
adatok alapján az inaktív keresők (pl.: nyugdíjas, rokkantnyugdíjas, gyermekgondozási díjban
részesülő) aránya meglehetősen magas a népesség számához viszonyítva, annak mintegy 33%-át
teszi ki.
Kistormás népessége gazdasági aktivitás szerint, 2011
foglalkoztatott

munkanélküli

inaktív kereső

131

6

108

eltartott

összesen

83
328
forrás: KSH népszámlálás 2011.

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
Kistormás 2019. évi ingatlanvagyon katasztere alapján 85 db ingatlan tartozik önkormányzati
tulajdonba, melynek túlnyomó többsége a forgalomképtelen törzsvagyonba tartozik (út, árok). A
forgalomképes ill. korlátozottan forgalomképes vagyonelemek vizsgálata alapján 18 db belterületi
beépítetlen telek, külterületi szántók, erdők, legelők, 1 lakóház és az önkormányzat intézményeit
magába foglaló épületek állnak rendelkezésre.
A volt általános iskola iskola épületében (Kossuth u. 17.) tervezi az önkormányzat 2 lakás
kialakítását.
Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti
vagyonnak minősül. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak értelmében,
a vagyon hasznosítása elsősorban a közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése érdekében kell, hogy
történjen.

1

A közfoglalkoztatásban résztvevők átlagos állományi létszáma: az adott hónapban közfoglalkoztatásban részt
vevők napi létszámainak egyszerű számtani átlaga. Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis
minden személyt – a munkaidő hosszától függetlenül – egy-egy egész főnek kell tekinteni.
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1.10.6. Intézményfenntartás
Az államigazgatási feladatok jelentős többsége a járási kormányhivatalokhoz került, így az
önkormányzatoknál maradó feladatokat leginkább a helyi igazgatási- és településüzemeltetési
célok alkotják.
Kistormás önkormányzat önállóan fenntartott intézményei:
- Könyvtári Szolgáltatóhely és faluház
- Kistormási Katica Óvoda
Az önkormányzat társulási formában fenntartott intézményei:
- Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal
1.10.7. Energiagazdálkodás
A település energiaellátása alapvetően elektromos árammal történik, de a vezetékes gáz kiépített,
így fűtés, főzés tekintetében a település ingatlanjai esetében a területen a csatlakozás megoldott.
Az említett energiahordozók mellett jelen vannak a hagyományos energiaforrások (pl.: fa) is.
Az önkormányzati tulajdonban lévő épületek energetikai szempontból kedvezőtlen képet
mutatnak, energetikai korszerűsítésük jelenleg folyamatban van (nyílászárók cseréje). Az óvoda
épületére napelemes rendszer telepítése hosszabb távon tervezett.

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében az
önkormányzat kötelezően ellátandó, településüzemeltetéssel összefüggő tevékenységei a
következők:
- köztemetők kialakítása és fenntartása: Önkormányzat
- a közvilágításról való gondoskodás: EON
- kéményseprő -ipari szolgáltatás biztosítása: Caminus Tüzeléstechnikai Kft.
- a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása: Önkormányzat és Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
- közterületek kialakítása és fenntartása: Önkormányzat
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása; rovarés rágcsálóirtás): Önkormányzat
- hulladékgazdálkodás: Alisca terra Kft. (a Vertikál Zrt.)
- víziközmű-szolgáltatás: E.R.Ö.V. Zrt. Szekszárd
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1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata
Kistormás táji besorolása:
 Nagytáj: Dunántúli-dombság


Középtáj: Mecsek és Tolna-Baranyai-dombvidék



Kistáj: Tolnai-Hegyhát

1.12.1. Természeti adottságok
Kistormás a Tolna-Baranyai-dombvidék középtájon, a Tolnai-hegyhát kistájában található. A
Tolnai-hegyhát felszínét pleisztocén kori lösz fedi, melynek felszíne az egykori kéregmozgások
lehulló csapadéktól és a vízfolyásoktól szabdalt. A kistájat magas hegyhátak, keskeny gerincek és
pusztuló, meredek lejtők képezik. Az eróziós völgyek, suvadásos, deráziós formák mellett
jellegzetesek a lösz lepusztulásának formái: a löszszurdokok, löszpiramisok, löszszakadékok.
Kistormás magasabb pontjai a Szőlő-hegy (197 m), Lapos-hegy (183 m).
A térség uralkodó talajtípusai a lösz alapkőzetre települt nagyon jó termőképességű
mészlepedékes csernozjom talajok, a belterület környezetében és a domboldalakon csernozjombarna erdőtalajok. A halastavak menti mélyfekvésű vizenyős területeken réti öntéstalajok
jellemzőek. A nagy kitettségű felszínek – melyek Kistormás területének kb. 75%-át teszik ki –
erózióval meglehetősen veszélyeztetettek.

Kistormás környékének genetikai talajtípus-térképe (Forrás: Agrotopo adatbázis,
www.maps.rissac.hu)
A kistáj éghajlata Kistormás környezetében mérsékelten meleg-mérsékelten nedves. A napsütéses
órák száma 2050 óra körül van. Az évi középhőmérséklet 10-14 °C, a vegetációs időszakban 17°C
körüli. A csapadék évi összege 600-650 mm.
Vízrajzát tekintve a község jelentősebb kisvízfolyása a Hidas-patak, mely a Sió-csatornába folyik.
Időszakos vízfolyású a Diósvölgyi-árok és a Hosszúvölgyi-árok. A Hidas-patak felduzzasztásával
kialakult tározótó a Tolnai-Hegyhát egyik legnagyobb kiterjedésű tava, 76 ha területtel.
Növényzetét tekintve a Tolnai-Hegyhát jelentős hányadán a jó termőtalajoknak köszönhetően
szántókat találunk, az erdők a meredek hegyoldalakon – beleértve az egykori szőlőterületeket gyakoriak. Természetes növénytársulások a patakmenti égeresek, a tölgy-kőris-szil ligeterdők,
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gyertyános- és cseres tölgyesek, gyakran szubmediterrán fajokkal (pirítógyökér – Tamus
communis, jerikói lonc – Lonicera caprifolium, szúrós csodabogyó – Ruscus aculeatus), kisebb
arányban bükkösök. Nagymértékben elszaporodott az idegenhonos fehér akác. A melegkedvelő
tölgyesekben, erdőszegélyekben fennmaradtak különlegesebb fajok. Pl. magyar zergevirág –
Doronicum hungaricum, fekete zászpa – Veratrum nigrum, nagyezerjófű – Dictamnus albus, stb.
A legelőként hasznosított domboldalakon szubmediterrán jellegű löszgyepek húzódnak. A
vízfolyások mentén, halastórendszerek környékén sok értékes faj lelhető fel (közönséges rence –
Utricularia vulgaris, forrásperje – Catabrosa aquatica, mocsári csorbóka – Sonchus palustris).
Forrás: novenyzetiterkep.hu
1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
A település tájszerkezetét az elsősorban a domborzati és borítottsági viszonyokból fakadó
tájhasználatok és a vonalas szerkezeti elemek határozzák meg. A felszínborítottság - a
közigazgatási és ezen belül a külterületek hasznosítása, és ezek %-os megoszlása – jól mutatja a
tájhasználatból adódó szerkezeti hangsúlyokat, amelyet az alábbi diagramon és táblázatban
mutatunk be:

Kistormás tájhasználata

17%

Erdő, fásított terület
2%

Halastó
Kivett terület

14%

54%

Legelő
Nádas
Rét

10%

Szántó

2% 1%

Forrás: takarnet.hu
Megnevezés

Terület (ha)

Arány (%)

178,0

15,7

10,1

0,9

Halastó

29,0

2,6

Kivett terület

159,1

14,0

Legelő

109,3

9,6

Nádas

12,9

1,1

Rét

17,8

1,6

Erdő
Fásított terület
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Szántó
Szőlő
Összesen

617,6

54,4

1,5

0,1

1135,3

100

A telepüIés közigazgatási területén az Országos Erdőállomány Adattár 170/23 ha erdővel borított
területet tart nyilván. Nem erdővel fedett, de az erdőtervben szereplő ún. egyéb részletként
megjelölt terület nem található Kistormáson. Az Adattár szerint a település közigazgatási területén
a kiváló termőhelyi adottsággal rendelkező erdőterület nagysága 22,84 ha. Az erdőterületek
elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a következő:




védelmi: 58,10 ha
gazdasági: 112,13 ha
közjóléti: 0 ha

A nyilvántartott erdőket rendeltetés szerint a táji és természeti értékek vizsgálati tervlapján
feltüntettük.

3. ábra: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület az erdészeti Adatszolgáltatás alapján.
Kistormás tájszerkezeti sajátossága, hogy a Hidas-pataktól keletre fekvő területeken magas az
erdőterületek aránya, a vízfolyás mentén nádas, illetve rétek húzódnak. A szántókat sok esetben
erdősávok tagolják. A patak felduzzasztásával kialakult tórendszerek nagy vízfelületeket alkotnak.
Ettől északra a nagy táblaméretekkel rendelkező szántóterületek dominálnak, melyeket alig
szakítanak meg erdősávok – holott a lezúduló csapadék komoly eróziós kárt okoz a
domboldalakon.
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Az alacsonyabb relief-ű, lankásabb területeken szántóföldi növénytermesztést folytatnak. A hosszú
lakótelkek hátsó részét gyakran szintén szántóként hasznosítják. Kimondottan mezővédő
erdősávok nem találhatók, inkább a szántók közé beékelődött árkok, vízfolyások menti erdősávok,
útmenti fasorok jellemzőek.
Az Agrotopo térképi adatbázisa alapján a település területén jellemző talajértékszám az 1-100-ig
terjedő skálán 61-70, mely érték kiválónak mondható a szántóföldi növénytermesztés
szempontjából.

Talajértékszám Kistormás területén (Forrás: Agrotopo adatbázis, MTA TAKI, www.maps.rissac.hu)
Az MaTRT kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe sorolja a belterülettől nyugatra eső
nagy kiterjedésű mezőgazdasági területeket, Kölesd felé a Szőlő hegy déli oldalát és a Lapos-hegy
területét.
A szőlőművelés napjainkra alig felfedezhető Kistormáson, csupán a háztáji kertekre korlátozódott.
Az erdők részaránya ellenben megnövekedett az egykori szőlőterületek beerdősítésével.
A mezőgazdasági területeket tagoló erdősávok, parlagon hagyott területek, a halastavak ill.
patakmenti természetközeli területek (rétek, legelők, nádasok) mint szegélyterületek, kedvező
életteret, búvóhelyet biztosítanak az élőlényeknek.
Vonalas tájszerkezeti elemek Kistormáson a vízfolyások, a Hidas-patakra felfűződő
halastórendszerek, valamint az utak. A Hidas-patak mentén változatos tájhasználat jellemző. A
Hidas-patak melletti vizenyős területek mentén rétek, legelők, galériaerdők húzódnak, a halastavak
partját nádasok szegélyezik. Jelentős a halastórendszerek kiterjedése, a közigazgatási terület 2,6%át teszik ki. A lakóterület déli határán az egykori halnevelő tavak láthatók, melyek területén ma már
inkább csak legeltetnek.
Vonalas tájszerkezeti elemek az utak is. Kedvező a Varsád felé vezető 6313. j. út menti erdősáv,
cserjesor megléte.
A lakóterületek falusias jellegűek. A külterületen már nem jellemző a tanyák, présházak
előfordulása, az egykori szőlőhegyen elszórtan egy-egy lakóházat, gazdasági épületet találunk.
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1.12.2.1 Tájtörténeti vizsgálat
Kistormás életében régóta fontos szerepet játszott a mezőgazdasági termelés, erről tanúskodik az
I. katonai felmérés (1763-1787 között készült) és a II. katonai felmérés (1806-1869 között készült)
térképrészlete. A 18. sz.-ban letelepedett, hesseni evangélikus németek szorgalmas munkájuknak
köszönhetően művelés alá vonták a kistormási földeket (Kelin-Hang-Pfarr-Aecker, Varsader-WegAecker, Berg Acker, Hanf Aecker-elnevezések a 19. sz.-i Kataszteri térképről). Gabonájukat a falu
alatti vízimalomban őrölték. Nagy területen legeltettek a Községi-legelőn (Hutweide). A
lakóterülettől északra, a Hosszúvölgyi árok mentén terült el az Ochsengrund (ökör-föld).
A szőlőművelés fontosságát jelzi, hogy a Szőlő-hegy (Weingartentach) teljes területe sűrűn fel volt
parcellázva, a borászkodáshoz présházakat, pincéket építettek.

Kistormás tájhasználatai az első és a második katonai felmérés idején
Az akkori úthálózatban szerepelt a lakóterülettől délre, a Hidas-patak mellett haladó Felsőnána ill.
Nagytormás puszta felé vezető út (jelenleg is tervezett összekötő út).
A harmadik katonai felmérés (1863-1873) idején az előző felméréshez képest a tájhasználatokban
nem érzékelhető nagyobb változás. A szőlőhegyen gyarapodtak a gazdasági épületek, présházak.
Az utak tekintetében a Hidas-patak déli oldalán - a legelő mellett - futó út jelentős lehetett, mellé
fasort telepítettek.
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A XIX. században készült kataszteri térképen (XIX. sz.) a telekszerkezet, a művelési ág és a
tulajdonosok nevei is szerepelnek.
A külterület jelentős részét felszántották, a dűlőket hosszú, keskeny parcellákra osztották. Így
jellemzően egy sűrűn felszabdalt, mozaikos tájszerkezet létezhetett. A vizenyős területeken
legeltettek – többek között a Hutweide, melyek községi tulajdonban voltak (Kleint Tormás
Gemeinde). A Hidas-patak mentén kaszáló volt, ezen a területen alakult ki a patak
felduzzasztásával a mai halastó rendszer.
A szőlőhegyeken változó méretű parcellákon gazdálkodtak, a présházakat rendszerint egymás
mellett egy sorban helyezték el.

Kistormás tájhasználata a 19. századi kataszteri térképen (nyugatra és északra szántók)

Részlet Kistormás szőlőhegyéről
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Kistormás tájhasználatai a 20. sz. második felében (forrás: mepar.hu)
A 20. század 2 felére a tájhasználatban gyökeres változások következtek be. A szántók területi
kiterjedése ugyan nagyjából megmaradt, de a kisparcellás művelés helyett nagytáblás művelést
alakított ki a termelőszövetkezet. Jelentős eltérés mutatkozott a szőlőhegyen, mely szerepét egyre
inkább elvesztette, a műveléssel felhagyott szőlőföldeket beerdősítették. Ugyancsak erdőt
telepítettek a Hutweide területén. A halastavak kialakulásával nagy vízfelületek keletkeztek. A
külterület délkeleti részén egykor működő húsfeldolgozó mellett 4 nagy ülepítőmedence volt. A
Kossuth u.-tól északra működött az Egyetértés Tsz állattenyésztés és gabonatermesztés
tevékenységi körrel.
Az elmúlt évtizedekben történt tájhasználat-változás az erdőterületek terjeszkedését jelentette. A
szántóterületeket ma is hatalmas táblákban művelik, és a táblákat alig szakítják meg mezővédő
erdősávok. A volt Egyetértés Tsz telephelyén az átalakult Kölesdi Agrár Kft. működik, mely
gabonatermesztéssel foglalkozik.
1.12.2.2 Tájhasználat értékelése
Kistormáson a tájhasználatok többnyire a domborzati viszonyokat követve, és a termesztés
gazdaságosságának figyelembe vételével alakultak. A két meghatározó területhasználat a
szántóföldi növénytermesztés (a tájhasználatok 57%-a) és az erdőgazdálkodás (17%). Jelentős
továbbá a legelőterületek (10%) aránya, valamint a halastó területe (2%).
A külterületi szántókat nagytáblás művelési mód jellemzi. A táblákat a külterület a Hidas-pataktól
északra lévő területeken nem tagolják mezővédő erdősávok, fasorok. A község kiváló termőhelyi
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adottságú szántóterületek övezetével nagy területen, illetve jó termőhelyi adottságú szántóterület
övezetével kisebb arányban érintett, ezért fontos, hogy a termőtalaj védelmére nagyobb figyelem
legyen fordítva. Előfordul, hogy a szántóföldek nagy lejtésűek, itt az összegyűlő csapadékvizek –
természetes növényzet hiányában – utat törnek a csupasz talajfelszínen, lemosva a talaj felső
termékeny rétegét. A lakóterületet is veszélyeztető vízmosásos jelenség a Kossuth utca
északnyugati oldalán tapasztalható a Varsádi-dűlő felől.
Sajnos a Hidas-patakot nem mindenhol kíséri természetközeli növényzet, itt a szántóföldi
termesztésből származó vegyszerek akadály nélkül beszivároghatnak a víztestbe.
A Kistormás területét jelentős részét kitevő erdőterületeknél ökológiai szempontból előnyös, hogy
összefüggő rendszert képeznek, ugyanis a Hidas-patakot kísérő délnyugat-északkelet lefutású
gerincek erdői egyben ökológiai folyosóként működnek. Az erdők többnyire elegyes (akácos,
nemesnyáras) kultúrerdők. A belterület közelében, attól délkeletre főleg talajvédelmi erdőket, a déli
közigazgatási területen jobbára faanyagtermelő gazdasági erdőket találunk. A volt hulladéklerakó
helyén településvédelmi erdő húzódik- védve a közeli belterületet.
Nagy arányban vannak Kistormáson a Földhivatali Információs Rendszer szerint legelők
(gyepterületek). Megjegyezzük, hogy a művelési ág szerint legelőterületebe sorolt földrészletek jó
része beerdősült a legeltetés megszűnésével.
A halastavak jelenleg egy halászati szövetkezet tulajdonában vannak, jelenleg horgásznak rajta.
Az egyetlen működő ipari (mezőgazdasági üzemi) tevékenységű telephely mellett a lakóterület
felől fasort telepítettek.
A lakóterületen a telkek hátsó részén erdővel borított löszpartfal vagy domboldal magasodik. Kert,
gyümölcsös művelése háztáji léptékben történik.
Összességében elmondható, hogy a település változatos területhasználattal rendelkezik, a
területhasználatok mozaikossága inkább csak a déli közigazgatási területen jellemző.

Nagytáblás szántóföld (repce). Kedvező a határoló fasor és cserkesáv a szomszédos lakóterületek és
kisparcellás szántó mentén
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A dombhátakat összefüggő erdők borítják a régi szőlőhegy területén

Vízmosásos erózióval sújtott területek a Varsádi-dűlőben
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Mezőgazdasági üzemi telephely
1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
A település közigazgatási területén fekvő különböző státuszú táj- és természetvédelmi kijelölések
területeit összefoglalóan a tájvizsgálati tervlapja mutatja be. Az egyes kategóriák szerint érintett
területeket a következőkben ismertetjük.
1.12.3.1. Tájképvédelmi területek
A MaTrT által meghatározott tájképvédelmi terület övezetébe olyan területek tartoznak, amelyek a
természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység egymásra hatása, változása
eredményeként alakult ki, és a táj látványa szempontjából egyedi, megőrzésre érdemes esztétikai
jellemzőkkel rendelkeznek.
A 9/2019. (VI. 14.) MVM rendelet 4.§ alapján
- a tájképvédelmi terület övezetébe tartozó településrészen a tájjelleg megőrzendő elemeit,
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit kell
meghatározni;
- bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
előírások alkalmazásával engedélyezhető;
- a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az
erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.
Az övezet lehatárolásának fontos szempontja a tájkarakter, a történelmileg kialakult tájképi értékek
védelme, a hagyományos tájszerkezet és tájhasználat megőrzése és a kilátás-rálátás
szempontjából kedvező, nagy távolságból látható tájképi területek védelme, a vizuális szennyezés
megakadályozása.
Tájképvédelmi terület övezetébe tartozik a belterületen a településközpont területe, a Kossuth Lajos
utca egésze, valamint a Hidas-patak és az attól délre eső területek, a Nánai-dűlővel egyetemben.
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Tervezők az illetékes Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatással kapcsolatos
megkeresésére a 2017. évi arculati kézikönyv megírásához honlapra feltöltött térinformatikai
lehatárolást vették alapul.
Tájjelleg megőrzendő elemei:
-

a Hidas-patak külterületi szakaszán a természetes mederállapotot, a halastavak mentén
kialakult természetes vízparti vegetációt, területhasználatot;

-

a déli településrészen az erdők arányát, valamint az erdők és a mezőgazdasági területek
mozaikos elhelyezkedését;

-

a külterület felől lejtő dombhátak lábánál lévő, a lakóterületet védő erdősávok
(erózióvédelem)

-

a lakóterületen a hagyományos, fésűs beépítésű lakótelkek beépítési módja, a tolnai
hagyományos népi építészetet képviselő lakóépületek és gazdasági épületek felújításakor
az épületek arányainak megőrzése;

A tájképvédelmi terület övezete Kistormás területén a 9/2019. (VI. 14.) MVM rendelet 3. melléklete
alapján és a DDNPI adatszolgáltatásában
1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett
terület, érték, elemek
A táj- és természetvédelem alatt álló területekre vonatkozó jogszabályokat az alábbi táblázatban
foglaltuk össze:

Név

Vonatkozó jogszabály

Natura 2000 területek
Ökológiai

14/2010. (V.11.) KvVM rendelet

hálózat 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségek
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Név

Vonatkozó jogszabály

Natura 2000 területek
14/2010. (V.11.) KvVM rendelet
ökológiai folyosójának területrendezési tervéről (MaTrT) (4., 26.§)
övezete
Tájképvédelmi övezet

2018. évi MaTrT alapján 9/2019. (VI. 14.) MVM rendelet 4.§

Egyedi tájértékek

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 6. § (3) (4) és (5)

Ex-lege védett forrás

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

A természeti és táji örökség keretében védelem alatt álló területek:

1. Nemzetközi védelem
Natura 2000 Különleges természetmegőrzési területek
A 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet szerint Kistormás területén nem található Natura 2000 terület.

2. Országos védelem
Ökológiai hálózat ökológiai folyosója
A Hidas-patak felduzzasztásával kialakult halastavak és az azt kísérő természetközeli
növénytársulások, felhagyott cserjésedő legelők, erdősávok, valamint a délkeleti határ
erdősávjainak, mezőgazdasági területeinek mozaikja.
Az ökológiai folyosó leírását bővebben ld. a 1.12.3.3. fejezetben.
Ex lege terület
A Tvt. szerint ex lege védelem szempontjából forrásnak számít a felszín alatti víz természetes
felszínre bukkanása, ha vízhozama tartósan meghaladja az 5 liter/percet, akkor is, ha időszakosan
elapad (Tvt. 23§).
A község hatában több forrás is ered, melyek időszakos jellegű források, ú.n. „löszalji vizek”.
Az előző rendezési terv mérnökgeológiai vizsgálata 3 forrást jelöl, ezeket a tájvizsgálati tervlapon
feltüntettük, vízhozamukat nem ismerjük.

3. Helyi védelem
A helyi botanikai értékeket a korábbi településrendezési terv. valamint a településképvédelmi
rendelet is tartalmazza, melyek az alábbiak voltak:
1. a temető fává nőtt buxusai (3 hrsz, régi temető),
2. az óvoda kertjében lévő kocsányos tölgy (103 hrsz)
A botanikai értékek felmérésekor azonban nem találtuk a buxusokat, melynek oka az is lehet, hogy
a többi gyomként növő fa (orgona, fehér akác) elnyomta a gyengébb buxust, illetve betegség
következtében kipusztulhattak. A helyszínt nem lehetett a zárt kerítés és az elbozótosodott
növényzet miatt megvizsgálni.
A működő temetőben a bejárat mellett 4 db ezüsthárs (Tilia tomentosa), szemben távolabb egy
ezüsthárs áll, melyek védelemre érdemesek.
Az óvodakertben egykor álló, idős tölgyet a felmérésünkkor szintén nem találtuk, időközben
kivágták.
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Egyedi tájértékek
A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. A természet védelméről szóló 1996.
évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tájértéknek minősül az adott
tájra jellemző olyan 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 tájértékek megállapítása és
nyilvántartásba vétele a nemzetipark igazgatóságok feladata. Kistormásra nem készített egyedi
tájérték-felmérést a Duna-Dráva Nemzeti Park, illetve az OKIR-TeIR-en sem találtunk adatot. A
TÉKA adatbáziban 4 egyedi tájérték lett megjelölve, ezek a következők:
Sorszám
Név
1.
Evangélikus templom
2.
Gémeskút
3.
Gémeskút

Típus
templom
gémeskút
gémeskút

A védett tájképvédelmi területek, ökológiai hálózat elhelyezkedését a tájvizsgálati tervlap mutatja
be.
A legfőbb érték véleményünk szerint a tájhasználati rendszer meglévő részletei: a változatos
domborzat, az erdővel borított dombhátak és a völgyalji vizenyős területek élőhelymozaikjai, és a
településről feltáruló látvány.
1.12.3.3. Ökológiai hálózat
A MaTrT ökológiai hálózat övezet helyett ökológiai hálózat magterületének és ökológiai
folyosójának övezetét határozza meg.
Kistormás közigazgatási területét ökológiai folyosó övezete érinti. Az ökológiai folyosó a főként
vonalas kiterjedésű élőhelyek, élőhelytöredékek láncolatából áll. A településen ökológiai folyosóba
sorolt halastavak láncolata és az azok mentén húzódó vízparti társulások (nádasok, mocsarak),
erdősávok, a Kövesdi-dűlő erdői, szántói – beleértve a zombai húsfeldolgozó felhagyott területét.
MaTrT 26.§ (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében – kivéve, ahol az Ország
Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – a településrendezési eszközökben olyan övezet
és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat
ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem
veszélyezteti.
(2) Az övezetben új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha
a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat
magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala,
továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.
Az övezetben bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és
külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek
horizontálisan nem
bővíthető.
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Az ökológiai folyosó elhelyezkedése a tájvizsgálati tervlapon is látható. A területfelhasználásban
biztosítani kell az élőhelyek egymáshoz kapcsolódását.
1.12.3.4. Természetvédelmi, tájvédelmi és tájképvédelmi konfliktusok és problémák
A tájhasználati konfliktus mindig az optimális társadalmi-gazdasági hasznosítástól való eltérés
következménye, a táj ökológiai, gazdasági és tájképi értékeit rontó tevékenység megnyilvánulása.
A település területén előforduló tájhasználati konfliktusok jellegük szerint:
 megfordítható: talajdegradáció, erózió, invazív fajok terjedése
 mérsékelhető: mezőgazdasági üzemek, gazdasági területek, szárazodási folyamatok
 időszakos: légvezeték, belvíz
 végleges: szabad területek beépítése, utak, házak által
Funkcionális konfliktusokat az egymást akadályozó, rendeltetését zavaró, egymással konkuráló
területhasználatok okozzák. Ha a vízfolyások parti sávjáról hiányzik a természetes vízparti
vegetáció (pufferterület), és szántóterületek határolják, a növénytermesztés vegyszerei akadály
nélkül bemosódnak a vízfolyásba. Ilyen területnek számít a belterületen a Hidas-patak Petőfi utca
menti szakasza melletti szántóterületek.
Jelentős tájhasználati konfliktust eredményez a lakóterületet is veszélyeztető vízmosásos jelenség a
Kossuth utca északnyugati oldalán. Nagy mennyiségű csapadék esetén a fenti szántóterületről
lezúduló víz 3-4 lakótelket is eláraszt. A helyzet vízerózió elleni megoldást követel.
Az ingatlan-nyilvántartás és a mai kialakult tájhasználat között is vannak olyan eltérések, amelyek
tájhasználati konfliktust eredményezhetnek. A természetes folyamatok során – állatállomány vagy a
korábbi használat hiányában – gyakorta erdősülnek, fásulnak be a korábbi gyepek, legelők.
Ökológiai konfliktust okoz, hogy az egykori húsfeldolgozó ülepítőmedencéi nem lettek
kármentesítve, így a bennük maradt sótároló zsákokból a talajba juthat a só. Így a környező terület
talaja és talajvize szennyeződik.
Megfigyelhető a Hidas-patak mentén terjedő invazív gyomfajok (pl. zöldjuhar) terjedése. A meder
a belterületen is nádassal sűrűn benőtt, így a vízelvezetés nehezebben zajlik le nagyobb esőzéskor.
Vizuális-esztétikai konfliktust a lakatlan, elhanyagolt képet mutató épületek. kertrészletek jelentenek
leginkább.
Látványkonfliktusnak értékelhetőek a – Magyarországon minden településképet befolyásoló –
légvezetékek és oszloptrafók is. A varroda előtti zöldsávban lévő transzformátor állomás és oszlop
látvány szempontjából igen kedvezőtlenül befolyásolja a településközpont területét.

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei
1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek
Szerkezeti és kondicionáló szempontból lényeges, illetve zöldfelületi karaktert meghatározó
zöldfelületi elemek a település belterületét körülölelő domboldalak, löszfalak erdői – beleértve a
Templom-dombot, a Hidas-patak és az azt kísérő növényzet, valamint a település temetője. A
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lakótelkeken belül húzódó kertek és a Hidas-patak mentén telepített erdőterületek is részét képezik
a település zöldfelületi rendszerének.
Használat szerint a belterület közhasználatú zöld infrastuktúrájának elemei lehetnek




korlátlan közhasználatúak: közparkok, közkertek, fásított közterek, sétányok, fásított utak
(fasorok), zöldsávok.
korlátozott közhasználatúak: lakóházak körüli növényzet, zöldhomlokzatok, sportterületek,
temetők, kemping, iskolakert, óvodakert …stb.
közhasználat elől elzárt zöldfelületek. lakóházak kertjei

Korlátlan közhasználatú zöldterületek
A településen egy közkert található a Kossuth L. utcai játszótér , az egykori iskolaépület mellett. A
játszótér növényzete csupán 4 db ezüst juharból (Acer saccharinum) és gyepesített felületből áll,
amely csak részlegesen biztosít árnyékot.
A játszótéren az EU szabványnak megfelelő
játszóeszközök találhatók. Fenntartási hiányosság miatt a játszóeszközök homok ütéscsillapító
talaját benőtte a gyom.
Közkertként használják a Petőfi S. utca sarkán, a varroda mellett füves, fákkal határolt zöldsávban
kialakított pavilon jellegű építményt, ahol padok, asztalok, egy nyomókaros kút és egy
kerékpártároló található. Vele szemben, a községháza mellett Hősök, áldozatok emlékére állított
kopjafa, mellette faragott paddal, kis, hiányos növényzetű virágággyal.
A településközpontban az útkereszteződés melletti két zöldsávban is esztétikus növénykiültetést
alakítottak ki virágos évelő növényekből.
A Dózsa Gy. utcában és a Petőfi utcában a lakótelkek előtti viszonylag keskeny zöldsávok
leginkább csak füvesítettek. A szélesebb Kossuth utcában már megjelenik néhány díszfa,
gyümölcsfa, évelő. Az átmenő forgalmat biztosító Petőfi utca váltakozó szélességű,
légvezetékekkel szabdalt, így egységes utcafásítást kialakítani itt igen nehéz. A Kossuth utcában
már lehetőség lenne utcafásítás kialakítására. Az utak menti zöldsávok füvesített területeit nyírják.
A varroda előtti zöldsávban lévő oszloptranszformátor köré a kedvezőtlen látványt mérséklő
takarónövényzet telepítése javasolt.
Korlátozott közhasználatú zöldterületek
A települési (használatban lévő) temető növényzete a temetőt határoló orgona sövényből, a
ravatalozó melletti néhány mályva cserjéből, a sírok felé vezető út mentén álló ezüst hársakból áll.
A ravatalozó mellé további fák, cserjék ültetésével az épület karaktert kapna, valamint árnyékolás
szempontjából is előnyös lenne a növénytelepítés. A sírhelyek és az urnafülke környezetébe is
javasolt több fásszárú növény ültetése. A hatályos településszerkezeti tervben már kegyeleti
parkként jelölt bezárt temető besorolása szerinti rendezése javasolható.
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Temető hársfái

A ravatalozó környezete
A sportpálya gyepes, egyik oldalát nyárfasor szegélyezi
A lakóterület melletti mezőgazdasági telephely környezete rendezett, zöldsávjaiban lombos és
örökzöld fákból álló fasorok találhatók.
A családi házak kertjei gyümölcsfákkal, virággal, összefüggő gyepfelülettel rendelkező, hangulatos
falusi jellegű kertek. A családi házas területek zöldfelületeire nem készülnek szakszerű szakági
tervek, ezért főleg a domboldali építéseknél ennek következménye a nem megfelelő terepképzés
lehet, ami egyrészt korlátozza a zöldfelület-létesítés lehetőségeit, másrészt nem biztosítja a
csapadék elvezetését és/vagy helyben tartását. A Hidas-patak belterületi szakasza mentén fekvő
kertes mezőgazdasági területek nagy részén erdőt telepítettek, melyek szintén fontos részei a
zöldfelületi rendszernek.

47

2019.

KISTORMÁS MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

A belterület szélén folyó Hidas-patak mente nádassal, illetve ligetes faállománnyal szegélyezett, így
kondicionáló szerepe is van.
A lakótelkek végében húzódó domboldalak gerince, löszfalak teteje erdővel borított, melynek
eredményeként a falu zöldfelületi ellátottsága kifejezetten jónak tekinthető.
A település belterületén az önkormányzat által gondozott terek fenntartási színvonala megfelelő.
1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság
A zöldfelület vizsgálata alapján elmondható, hogy a Hidas-patak menti kondicionáló hatású
zöldfelület (nádas, erdők), a löszfalakat borító erdősávok és a kertek összességében megfelelő
arányú zöldfelületet eredményeznek a településen élők számára. A meglévő közösségi funkciójú
zöldterületek növényzeti ellátottsága, esztétikai szerepe növelhető.
1.13.1.3. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
Kevés a belterületi karakteres fa. A közintézményekhez kapcsolódóan csupán egy vadgesztenye
található az óvodakertben, a korábban botanikai értékként számon tartott kocsányos tölgyet
kivágták, új fa telepítése nem történt.
A Varsád felé vezető út mentén a külterületen hiányos a fasor.
A légvezetékek nagyban meghatározzák és csökkentik a zöldfelületek kialakításának lehetőségét,
azonban kistermetű fákkal, bokorfákkal és cserjékkel megoldható a zöldsávok zöldítése. A
temetőkben kevés fa van. A régi temetőrész elhanyagolt. A településközpontban álló varroda
zöldávjának rendezése javasolt, tekintettel a transzformátor takarására és a parkoló kialakítására.
A műemlék templom környezetének rendben tartására, a fű kaszálására törekedni szükséges.

Játszótér

A sportpálya növényzete (nyárfa fasor)
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Az óvoda kertjében álló vadgesztenye

Idős vadgesztenye (óvodakert)

A templom körüli elvaduló növényzet

Petőfi emlékmű a központban

Település központ utcakép
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1.14. Az épített környezet vizsgálata
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
A település szerkezete a két út – a Hidas-patakkal párhuzamos és a Varsádra vezető út- mentén
kialakult, az útra merőlegesen álló hosszú szalagtelkek sorából áll. Az utcák völgyekbe „vágódtak”,
a telkeket gyakran löszfalak vágják ketté, vagy a telek hátsó része meredeken emelkedik. Az utcák
szélessége változó, a Dózsa utca keskenyebb (10-13 m), a Petőfi utca (14-15m), és a Kossuth utca
szélesebb kialakítású (17-22m). A templom a két utca között magasodó dombra épült,
északnyugat-délkelet tájolással. A temetőt szintén magaslaton helyezték el, közel a templomhoz. A
templom eredetileg a településközpontból egyenesen vezető útról megközelíthető volt, ma már
csak a Kossuth utcáról érhető el.
A központi téren találhatók a közintézmények, az élelmiszerbolt és egy több helyi lakost
foglalkoztató varroda. A térről sugarasan ágaznak szét az utcák, a három nagyobb utca mellett a
sportpálya és a patakon túl található Bem utca is innen közelíthető meg.
Az utcák telekmélységei és szélességei a domborzati adottságok tükrében változó képet mutat, de
leggyakrabban a keskeny, hosszú szalagtelek fordul elő.
A lakóházak elhelyezkedése a telken belül változó. Gyakori az oldalhatárra épült, vagy az
oldalhatártól csurgótávolságra (0,4-1 m) telepített épület. Az épületek utcafronthoz való távolsága
nem mondható egységesnek a Petőfi utcában és a Kossuth utcában: 1 m-35 m-ig tered a távolság.
Sok a foghíjtelek a Kossuth utcában (a keleti oldalán 11 db, a nyugati oldalon 7 db üres telek), ezért
itt nem beszélhetünk egységes utcaképről. A Petőfi utca déli oldala szintén több foghíjtelekből áll
(6 db), azonban itt a kis telekméretek miatt nem is lehetséges a beépítés. A Dózsa utca lakóházai
hasonló előkert-mérettel épültek. Ettől eltér a községháza és az óvoda, amelyekre az utcafrontra
telepített, zártsorú beépítés jellemző.
Feltehetően az egykori német származású lakosok által kialakított keresztcsűrös elrendezésű udvar
– a gazdasági épületek lakóépületekre merőlegesen való építése helyi sajátosságnak tekinthető.
Ilyennel a nagyobb portákon lehet találkozni (Kossuth, Dózsa Gy. u.)
A Bem József utca telkei a domborzati adottságokhoz való alkalmazkodás miatt eltérő méretűek,
alakúak.
1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi
osztályok
A település művelési ágainak eloszlását ld. az 1.12.2. számú fejezetben.
Tolna megye gazdasági életében mindig meghatározó volt a mezőgazdaság. A térség
mezőgazdasági jellegét igazolja, hogy a szántóterületek nagysága meghaladja a megyei átlagot.
Az erdők, illetve fásított területek aránya megegyezik a megyei átlaggal. A kert, gyümölcsös
művelési ág területe szintén megegyeik a megyei átlaggal.
Művelési ágak megoszlása Kistormáson és Tolna megyében
művelési ág
Erdő, fásított terület
Kert, gyümölcsös
Halastó
Kivett terület

ha
188,1
0,04
29
159,1

%
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ha
70920
3284
2122
46000

%
19,2
0,9
0,6
12,4

2019.

Rét, legelő, nádas
Szántó
Szőlő
Összesen
Forrás: takarnet.hu
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140
617,6
1,5
1135,3

28374
213536
6079
370315

100

7,7
57,7
1,6
100

2%
1%

19%

0%
12%
58%

Erdő, fásított
terület
Kert,
gyümölcsös
Halastó
Kivett terület

8%
Rét, legelő,
nádas

Művelési ágak megoszlása Kistormáson és Tolna megyében
1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
Kistormás beépítésre szánt területei
A beépítésre szánt területbe azok az építési övezetek tartoznak, amelyek építési telkeire
megengedett beépítettség legalább 10 %.
LAKÓTERÜLETEK
A település belterületeinek túlnyomó része ebbe a területfelhasználásba tartozik. Földszintes és
néhány tetőtér-beépítéses családiházak, és a hozzájuk tartozó gazdasági épületek adják az
épületállományt.
VEGYES TERÜLETEK
Településközponti vegyes: az igazgatási, nevelési, vallási, egészségügyi létesítményeket magába
foglaló vegyes terület.
GAZDASÁGI TERÜLET
A település belterületi részén ipari (varroda), használaton kívüli mezőgazdasági ipari (egykori
istálló), illetve a külterületen találunk mezőgazdasági, jelentős mértékű zavaró hatású ipari (volt
dögtér) funkciójú gazdasági területeket.
Ezek a rendeltetésük, illetve környezetre gyakorolt hatásuk alapján kerülnek az alábbi besorolások
egyikébe: kereskedelmi, szolgáltató –, ipari (zavaró hatású- és egyéb ipari).
KÜLÖNLEGES TERÜLET
A temetőterületek, sportolási célú területek tartoznak ide.
Kistormás beépítésre nem szánt területei
A beépítésre nem szánt területen belül a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 10 %.
KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰ-ELHELYEZÉSI TERÜLETEK

51

2019.

KISTORMÁS MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

Az övezetbe közlekedési és közmű-elhelyezés céljára szolgáló területek tartoznak, így az országos
mellékutak, külterületi mezőgazdasági utak, belterületi kiszolgáló utak, parkolók területei.
ZÖLDTERÜLETEK
Az övezetbe az állandóan növényzettel fedett közkertek (ill. közparkok) sorolhatók.
ERDŐ TERÜLETEK:
Az illetékes erdészeti hatóság adatszolgáltatása alapján Kistormás község területén lévő erdők
elsődleges rendeltetése szerinti besorolása az alábbi:
- védelmi,
- gazdasági.
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
Az övezetben kertes, általános és védett általános mezőgazdasági terület lehet.
A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés és a halászat, továbbá az
ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására szolgáló építmények helyezhetők el.
A külterület, mezőgazdasági művelés alatt álló földrészletei az általános mezőgazdasági területbe
tartoznak. Védett általános mezőgazdasági területek az ökológiai folyosóba, és a tájképvédelmi
övezetbe tartozó mezőgazdasági területek. Kertes mezőgazdasági területbe sorolt területek
belterületen, a lakóterület szélső részein vannak.
VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK
A Hidas-patak, a halastavak, a Hosszúvölgyi-árok, és egyéb vízfolyások területei tartoznak ide.
1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok)
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forrás: FÖMI 2019 adatszolgáltatása
A közintézmények, kereskedelmi és szolgáltató egységek térbeli elhelyezkedéséről elmondható,
hogy a településközpont környékén és a Kossuth Lajos utca elején összpontosulnak. Ellátási
körzetük jellemzően a település határáig terjed.
1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek
A településen barnamezős területeket nem találunk,.

1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület
A Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi népszámlálás adatai alapján Kistormás községnek nincs sem
szegregátuma, sem pedig szegregációval veszélyeztetett területe.
A településen kimondottan szlömösödött területről nem beszélhetünk.

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat
Az utcák telekmélységei és szélességei a domborzati adottságok tükrében változó képet mutatnak.
A lakótelkek vagy keskenyek és hosszúak – 12-35 m szélesek, akár 125-200 m hosszúsággal, ahol a
teleknagyság 2200-3300 m2, de akad 6900 m2 nagyságú telek is.
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A rövidebb, zömök kiterjedésűek (30-40 m hosszú, 500-600 m2 területtel), mely jellemző a Petőfi
utca és a Hidas-patak közötti telkekre, vagy a Petőfi utca keleti végén lévő, löszfallal határolt
kisméretű telkekre.
A központi terület sugaras, illetve halmazos szerkezetű, így telkei változatos alakúak, méretűek – itt
előfordul 250 m2-t el nem érő telek.

1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat
Kistormás lakásainak és lakott üdülőinek 97,6 %-a magántulajdonban van, 2,4 % önkormányzati
tulajdonú. Ezek az adatok megegyeznek a megyei adatokkal.
Használati jogcím szempontjából vizsgálva elmondható, hogy bérleti jogcímen a megyei átlaghoz
képest alacsonyabb az épületállomány használata (Kistormás 2, 65 %-, megyei 4,82 %.)
A lakások és lakott üdülők szobaszám, tulajdonjelleg és használati jogcím szerint, 2011
Tulajdonjelleg
Terület

magánszemély

Használati jogcím

önkormányzat

más
intézmény,
szervezet

tulajdonosi

bérleti

más
jogcímű

tulajdona

Tolna megye

95323

1447

1208

84209

4312

944

Szekszárdi járás

24655

350

309

21964

1312

268

54

2019.

KISTORMÁS MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

Kistormás

122

3

-

110

3

forrás: KSH népszámlálási adatok, 2011
1.14.3. önkormányzati tulajdon kataszter

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok Kistormáson
1.14.5. Az építmények vizsgálata
1.14.5.1. funkció, kapacitás
A település központi részén találjuk a közintézményeket (önkormányzat épülete, mely egyben a
faluháznak, könyvtárnak, orvosi rendelőnek ad helyet; az óvodát, egy kiskereskedelmi üzletet).
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Az épületek túlnyomó részét a lakó rendeltetésű épületeket adják. Jellemzően a lakóépületekkel
egy telken, azokhoz funkcióban kapcsolódóan gazdasági épület kerültek elhelyezésre. A
belterületen egy üzemi épület található, a varroda. Az üdülő funkció nem jellemző.
A külterületen egy helyen találunk üzemi funkciót.

1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)
Kistormás épületállományának jelentős része (75%) 1946 előtt épült, a későbbi évtizedekben ennek
már töredéke volt az építkezések száma. Kismértékű fellendülés az 1980-1990-es évtizedekben volt
tapasztalható, ekkor épült fel a település többi épülete, és érte el mai épületállományát.
A lakások és lakott üdülők építési év szerint, 2011
1946
előtt

1946–
1960

1961–
1970

1971–
1980
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1990

1991–
2000

2001–
2005

20062011

Összesen
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Megyei átlag

248

118

127

202

145

44

24

15

923

Járási átlag

295

141

234

382

246

87

44

30

1459

Kistormás község

94

7

3

0

11

10

0

0

125

Forrás: ksh.hu, 2011-es népszámlálási adatok
A település telkeit beépítési jellemzők szempontjából vizsgálva megállapítható, hogy az
oldalhatáron álló beépítési mód a leggyakoribb, mely között telekhatárra helyezett épületekkel és
csurgó távolságra, azaz az oldalsó telekhatártól 0,5 – 2 méterre helyezett épületekkel egyaránt
találkozunk. A településközponti részen lévő intézmények zártsorú beépítésben állnak. Szabadon
álló beépítés a belterületen elszórtan látható.
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1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom
A település épületállománya jellemzően földszintes családi házakból tevődik össze. Többszintes tetőtér-beépítéses – lakóépülettel a Petőfi utcában és a Kossuth utcában lehet találkozni. Az
intézmények, kereskedelmi-szolgáltató épületek földszintesek.
1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok
Kistormás karakterét meghatározza az utcák völgyalji fekvéséből adódóan a gyakran a lakóházak
mögött magasodó partfal, domboldal, és a házak fölött magasodó templom. A 20. század eleji
arculatot őrzik az utcák, fennmaradt számos jellegzetes egykori „sváb” építészeti jegyeket viselő
falusi lakóépület: földszintes, hosszanti elrendezésű kontyolt nyeregtetős lakóházak kettő kisméretű
ablakkal, tornácajtóval, vagy tornácnyílással.
Pogári jegyeket viselnek az utcára „L” alakban befordított hármas-osztású ablakokkal, falpillérekkel
és stukkódíszekkel tagolt homlokzatú, nagyobb alaprajzú épületek.
A településközpont épületei az utcával párhuzamosan lettek telepítve. Ezek közül kitűnik a varroda
épülettömegével, tetőmagasságával, télgamíves melléképületével.

Az óvoda vakolatdíszes, falpillérekkel osztott homlokzata, középen nagy kapuzattal

Népi jellegű lakóház, háttérben magasodó templommal
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Jellegzetes utcakép népi jellegű lakóházakkal (Dózsa Gy. utca)
Az utcán húzódó zöldsávok általában csak füvesítettek, fasorok nincsenek, így az utcák karakterét
nem emelik. A településközpontban látható évelőágyások és a sportpálya melletti nyárfasor jelzi a
központi státuszt.
A magaslaton álló templom vertikális látványelemként szolgál, mely fehér falaival messziről látható.
Kistormás jellegzetes épületei a fent említett utcával párhuzamosan telepített, vagy az „L” alakban
befordított épülettípusok – beleértve a Petőfi utcában álló, ma üresen álló istállóépületet - és a
templom.
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1.14.6. Az épített környezet értékei
1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
A település szerkezeti alakulása jól nyomonkövethető a korabeli térképrészletek (18.-19. századi
katonai felmérések, kataszteri térképek, topográfiai térképek) segítségével.
Első Katonai Felmérés
Magyarország (1782-1785)
Kistormás (Kis Dormas) útifalu jellegű,
utcahálózata a templommal az I. katonai
felmérés alapján már a 18. sz. második felében
kialakult. A telkek fésűs beépítésben álltak, a
lakóépületek utcafronton, vagy kis előkerttel
épültek. A telkek hátsó felében volt a kert. A
Petőfi utca déli oldalán több épület állt, mint
jelenleg. Ugyanúgy a szőlőhegyre vezető Bem
J. utcában – a mai sportpálya helyén – is
szabályos sorban álltak a házak.

Második Katonai Felmérés
Magyarország (1819-1869)
Néhány évtizeddel az I. katonai felmérés után egy rendezett, lakóházakkal sűrűn beépített
utcahálózatú település körvonalazódott. A Kossuth utca középső részének lakóházait beljebb, a
löszfel tövébe építették, a kertet, gyümölcsöst a házak előtti részen alakították ki. Ez az elrendezési
mód ma is látható ezen az utcaszakaszon. A térképszelvényen jól látható a lejtésviszonyok miatti
területi korlátok az épületek mögötti telekrészeken. Látható a régi temető és az új temető határa
is. A Bem J. utca a patakon túl is terjeszkedett a szőlőhegy nyugati lábánál. (Mára ez a
településrész teljesen megsemmisült.)
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A Harmadik Katonai Felmérés (Habsburg Birodalom, 1869-1887) térképétől részletesebben jeleníti
meg a településszerkezetet, beépítési jellemzőket az ugyancsak 19. századi Habsburg Birodalom
területéről készült kataszteri térképek.
Jellemző volt a gazdasági épületek keresztcsűrös elhelyezése, melyet a lakóház mögött – kisebb
területet kihagyva – helyeztek el. Ezek a löszfalakat egyben lezárták, megtámasztották.

A 18. század vége és a 19. század a falu felvirágzásának időszaka volt. Az evangélikus sváb
lakosság jól gazdálkodott a természet adta lehetőségekkel, és rendezett kistelepülést tartott fenn.
A 20. században a németajkú lakosság kitelepítésével ugyan költöztettek be új lakosokat, a falu
lélekszáma mégis egyre fogyatkozott. Már a 20. század második feléből származó térképen a
megfogyatkozott utcák láthatók. A Bem J. utca szinte teljesen eltűnt.

61

2019.

KISTORMÁS MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

Petőfi utca megritkult házakkal, 20. század második fele
A település napjainkban
A 2000-es években tovább fogyatkozik a településen élők száma, az elhagyott, gazdátlan
ingatlanokat vagy lebontják, vagy romos állapotban állnak tovább. Új lakóházak nem épülnek.

A település légifelvételen (forrás: mapire.eu)
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1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
Az illetékes örökségvédelméért felelős hatósági osztály 2017. júniusi adatszolgáltatása alapján
Kistormás község területét az alábbi régészeti lelőhelyek érintik:
azonosító

szám

régészeti védelem

név

érintett hrsz-ok

23033

1

régészeti lelőhely

Hosszú-dűlő

06/1, 06/2, 06/3

58939

2

régészeti lelőhely

Kender-földek

023/4, 026, 028, 030/3, 030/4

58940

3

régészeti lelőhely

023/9, 026, 029/3, 029/4, 030/3

23032

4

régészeti lelőhely

66712

5

régészeti lelőhely

Rohrwiesen / Kölesdidomb
Kistormás / Dreispitzacker / Görbe-dűlő
Raizenkirchenacker-dűlő

038/2
023/9

A helyszíni bejárás alapján az alábbi régészeti lelőhely nyilvántartásba vétele kezdődött meg:
folyamatban
6
Temető késő rézkori (Baden- szakmai 1, 2, 3, 4, 5, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157,
kultúra) telep
158, 159, 167
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1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
A község területén jelenleg 11 db épület áll helyi védettség alatt, melyek teljes egészükben vagy
valamely részletükben hordoznak megőrzésre érdemes momentumokat a település identitásából.
Közülük legtöbb - a község nagy részére jellemző - hosszházas elrendezésű csonkakontyos
nyeregtetővel ellátott lakóház oldalhatáron álló beépítéssel, utcára merőleges gerincű
nyeregtetővel, tornáccal. Kettő L-alakú lakóépület is szerepel a védettséget élvező épületek között,
melyek egy részén polgárias jegyek láthatók. Találhatók górék és egyéb gazdasági épületek is.
1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület
A településen nem található világörökség, valamint világörökségi várományos terület.
1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes
Műemlékek
A műemlékekhez műemléki környezet tartozik, amely biztosítja a műemlékek közvetlen
környezetének oly módon történő kialakítását, hogy a tervezett építkezések ne rontsák a
műemlékek látványát.
Kistormáson egy műemlék található, az evangélikus templom.
A műemlék és műemléki környezetének jegyzéke:
1.
Műemléki törzsszám:

4204

Cím:

Temetőhegy

Megnevezés:

Evangélikus templom

Hrsz:

1

Védettségi fok

Műemlék

Műemléki környezete:

149, 146, 145, 135, 134, 133, 138, 3, 2, 151, 150

1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely
A település területén nincsenek.
1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület
A településen nincs.
1.14.6.9. helyi védelem
A település 2007-ben készült Értékleltára alapján az alábbi építmények képviselnek építészeti vagy
településtörténeti értéket.
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A településkép védelméről szóló 1/2019 (I. 24.) számú önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján
11 db objektum került helyi egyedi védelem alá.
Sor- Helyrajzi Utca, házszám
Megnevezés
szám szám
1.
12.
Kossuth L. u. 33.
Lakóház és góré
2.
13.
Kossuth L. u. 35.
Lakóház és góré
3.
23.
Kossuth L. u. 55.
Lakóház
4.
34.
Kossuth L. u. 70.
Lakóház és góré
5.
41/2.
Kossuth L. u. 60.
Lakóház, góré és kút
6.
58/2.
Kossuth L. u. 34.
Lakóház
7.
70.
Kossuth L. u. 14.
Lakóház
8.
80.
Dózsa Gy. u. 7.
Lakóház, gazdasági épület és góré
9.
81.
Dózsa Gy. u. 9.
Lakóház, gazdasági épület és góré
10.
98.
Dózsa Gy. u. 12.
Lakóház
11.
146.
Petőfi S. u. 14.
Lakóház
1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái
A műemléki védettséget élvező templom szerkezetileg életveszélyessé vált. Helyreállítására
elképzelések, tervek vannak, a megvalósításnak azonban finanszírozási akadályai vannak.
A község egyéb épületeit veszélyezteti a tulajdonosok elhalálozása, melyet követően gyakran
üresen maradnak épületek.
A település morfológiai adottságából fakadóan, illetve a monokultúrális gazdálkodásból és mind
gyakrabban jelentkező szélsőséges időjárási viszonyokból fakadóan egyre gyakoribb a
csapadékvízkár, mely az épített környezetre is veszélyt jelent.
-
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1.15. Közlekedés
1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
Kistormás község Tolna megye középső részén helyezkedik el. Fő közlekedési útvonalak nem
érintik a települést, mellékúton közelíthető meg. A megyeszékhelytől, Szekszárdtól 25 km-re
fekszik.

1.15.2. Közúti közlekedés
A község közúti kapcsolatát a 6313. jelű Kölesd-Pincehely összekötő út biztosítja. Közvetetten a
6233. jelű Kölesd-Paks összekötő út és a 6317. jelű Harc-Simontornya összekötő út érhető el.
A 6313. jelű út és a 6233. jelű út részét képezi a megyét kelet-nyugati irányban átszelő PaksKölesd-Hőgyész-Dombóvár útvonalnak.
Az Ország Szerkezeti Terve nem tartalmaz Kistormást érintő úthálózati fejlesztést. Tolna Megye
Területrendezési Terv felülvizsgálata a Megalapozó vizsgálat készítése alatt folyik, ezért a megyei
szintű fejlesztéseket tartalmazó Szerkezeti Terv elkészültéig csak az Ország Szerkezeti Tervének
elemeivel számolhatunk. A hatályos településszerkezeti terv Kistormás Dózsa utcából Varsád déli
része, majd Felsőnána belterülete felé vezető tervezett országos mellékutat jelöl, mely út nem
épült meg, azonban a falunak igénye van rá.
A település úthálózata ezen kívül kiszolgáló utakból áll (Dózsa utca, Bem J. utca).
Az utak burkolati minősége megfelelőnek mondható. A Kossuth L. utca (6313 jelű út) a
közelmúltban kapott új burkolatot (útpadka nélkül). Tervezett továbbá itt a nyílt vízelvezetés
árkainak rendezése, a gépkocsi-beállók és átereszeinek átépítése. A Petőfi S. utca (6313 jelű út)
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burkolati szélessége megfelelő, útpadka nincs, nyílt vízelvezető rendszer van. A Dózsa Gy. utca
útburkolata keskeny, útpadka nélküli, a vízelvezetés nem megoldott. A Bem J. utca nincs
leburkolva, a járda burkolt, az egyik oldalon árok húzódik.
1.15.3. Közösségi közlekedés
1.15.3.1. közúti
A település helyközi autóbuszos közlekedést a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. végzi. A
településen áthaladó rendszeresített autóbusz járatok (Gyönk-Kistormás-) Szekszárd, valamint
Pincehely irányába közlekednek. A menetrendszerinti közlekedő buszjáratok közül a Szekszárd felé
közlekedők gyakoriságban, valamint időbeli eloszlásban viszonylag kedvezőnek mondhatók,
átlagosan óránként indulnak járatok. A megyeszékhely közvetlenül, a főváros általánosságban 1
átszállással, csaknem 3 óra alatt érhető el.
1.15.3.2. kötöttpályás
Nem halad át vasúti nyomvonal a település közigazgatási határán. A Kistormáshoz legközelebb
haladó Rétszilas-Bátaszék közti vasútvonal kiépítési engedélyezési sebessége 100 km/h.
Kistormáshoz legközelebb a Kölesd-Alsótengelic vasútállomás fekszik (10 km).
1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
Az Ország Szerkezeti Terve alapján Kistormást nem érinti országos vagy térségi jelentőségű
kerékpárút törzshálózat. A település fejlesztési tervei közt szerepel a települési szintű KistormásKölesd központ közötti kerékpárút kiépítése.
A helyi kerékpáros forgalom jellemzően a közúton bonyolódik. Jelenleg a közintézmények és
kiskereskedelmi egységek környékén a kerékpár tárolása korláttal történik és kerékpártámaszokkal
történik.
A község gyalogjárdái az utakkal párhuzamosan egyik (Petőfi u., Bem u.), vagy mindkét oldalon
(Kossuth u., Dózsa u.) kerültek kiépítésre. A járdák többnyire keskeny kialakításúak.
1.15.5. Parkolás
A település saját parkolási rendelettel nem rendelkezik. Általában a gépjárművek parkolása
megoldott. A településközpontban lévő községháza parkolója az épület udvarán található,
azonban ez méretében nem elégséges, valamint nem került kijelölésre a mozgáskorlátozottak
számára fenntartott várakozóhelyek. Az óvoda nem rendelkezik parkolóval.
1.15.6. Vízi közlekedés
Kistormáson nincs vízi útvonal.
1.15.7. Légi közlekedés
Kistormáson sem nyilvános, sem nem nyilvános repülőtér sincs. A legközelebbi nyilvános
repülőterek Pécs-Pogány, illetve Budapest-Ferihegy.
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1.16. Közművesítés
1.16.1. Víziközművek
1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)
A kölesdi és a kistormási vízműrendszer összekapcsolt hálózat. A kutakból kitermelt nyersvíz
tisztítás és kezelés nélkül kerül a hálózatba. A vízmű üzemeltetését az E.R.Ö.V. Víziközmű ZRT
végzi. A rendszer vízbázisát 2 db mélyfuratú kút képezi.
Vízellátó kutak:
Kút jele

Helye

I.sz. kút

Kistormás,
hrsz.:010/2
Kölesd,
hrsz.:1147/2

II. sz. kút

EOV X;Y

Telepítés
éve
129721;612776
1990
129722;615073

Mélység
(m)
121,0 m

1975, felújítva 1993

130,0 m

Üzemi állapot

Kiterm.
vízmenny.
üzemelő 250 L/perc
üzemelő

250 L/perc

A két kút közvetlenül termel a hálózatba, ill. azon keresztül a 2 x 50 m 3-es magaslati tárolóba. A
magaslati tároló ellennyomó rendszerben biztosítja a megfelelő nyomást és tartalékvizet a
hálózatban.
Vízellátás kapcsolódó létesítményei
2 db 50 m3-es magaslati tároló medence. Kölesd, hrsz.: 2662/1
Túlfolyószint: 162,5 m.B.f.
Min. vízszint: 160,0 m.B.f.

A hálózat azbesztcement-, acél-, horganyzott és acél csőből készült.
A vízellátó hálózat adatai Kistormáson:
Anyag
AC
AC
Acél
HGA

Átmérő
80
125
125
32

Vezetékhossz
450,66 fm
2110,1 fm
20,76 fm
108,0 fm

A vízellátó hálózatra csatolt elemek az alábbiak:
Közkifolyó:
Kölesd:
Kistormás:
Összesen:

12 db
3 db
15 db

Földfeletti tűzcsap:
Kölesd:
Kistormás:
Összesen:

31 db
6 db
37 db

Ellátott lakosok száma:
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Kölesd:
Kistormás:
Összesen:

1498 fő
313 fő
1811 fő

1.16.1.2. szennyvízelvezetés
A szennyvíz szolgáltatás helye Kölesd és Kistormás települések. A Kistormáson keletkező
szennyvizek elvezetése gravitációs szennyvízcsatornával történik, műanyag 200 mm-es
gerinccsatornával és műanyag 150 mm-es bekötőcsatornákkal. A szennyvízhálózat teljes körűen
kiépült a belterületen.
Az egyes gravitációs öblözetek mélypontjain összegyűlt szennyvizeket közterületi
szennyvízátemelők juttatják a kölesdi szennyvíz szennyvíztisztító telepre (Kölesd, 035/5 hrsz.).
A szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása: 190 m3/d.
Biológiai kapacitása:
2339 LEÉ
Csatornahálózaton elvezetett (nyers) szennyvíz mennyisége:
átlagos mennyisége:
112 m3/d
csúcs mennyisége:
217 m3/d
Bekötéssel nem rendelkező ingatlanok száma: 9 db
A szennyvízcsatorna hálózatot az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. (7100
Szekszárd, Epreskert u. 9.) üzemelteti.
A csatornahálózat műszaki adatai (hossz, átmérő):
Települési
gyűjtőhálózat

Kölesd

Bekötő
vezeték

Gravitációs
[m]

Nyomott
[m]

[m]

9558,95

1141,65

2580

Tisztított szv.
vezeték
nyomott
/gravitációs

gravitációs
Kistormás

2537,79

0

1364,65

Végátemelő nyomott
szállítóvezeték

[m]

25

[m]

Kölesd
szállítóvezeték
Kistormás
szállítóvezeték

Települési
gyűjtőhálózat+
szállítóvezeték
[m]

764,92
14211,95
208,64

A TeIR 2015. évi adatai alapján az ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások mintegy 77%-a volt
bekapcsolva a szennyvízcsatorna-hálózatba, mely adat az előző évhez képest visszaesést mutat.
(2014: 84,4% volt)
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forrás: https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/
1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
A csapadékvíz elvezető hálózat nyílt árkos, a keletkező csapadékvizek fő befogadója a Hidaspatak. Az árokrendszer tisztítását és karbantartását az Önkormányzat végzi.
Nagy intenzitású csapadékok lehullásakor a Kossuth utca északnyugati oldalán lévő 3-4 telekre
nagy mennyiségű víz folyik a nyugati külterületi mezőgazdasági területekről (Varsádi-dűlő),
illetőleg az ottani három völgy felől. Jelenleg készül a területre vonatkozó vízkárelhárítási terv.
A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003 (XII.9.)
KvVM-BM együttes rendelet szerint Kistormás nem veszélyeztetett. A Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság adatszolgáltatása alapján Kistormás közigazgatási területe belvízvédelmi öblözettel,
rendszeresen belvízjárta terület övezetével nem érintett.
1.16.2. Energia
1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás,
távhőellátás és más ellátórendszerek)
Kistormás villamos energia ellátását az EON Zrt. biztosítja. A település belterületén a hálózat
megfelelően kiépített.
A villamosenergia fogyasztás mértéke 2007 óta növekszik, de a kistérégi átlagon alul marad.

Forrás: https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/
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A gázhálózat kiépítettsége megfelelő. Nincs csatlakozás a Rákóczi u. Kölesdre vezető végével és a
Hidas-patakkal párhuzamosan, az úttól beljebb álló 3 db lakóingatlanhoz.
A háztartási gázfogyasztók köre az utóbbi 10 évben csökkenő tendenciát mutatott. Ennek oka a
lakosságszám csökkenésében és a fatüzelés növekedésében keresendő.

Forrás: https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/
1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás
lehetőségei
Megújuló energiaforrások közé tartozik a biomassza, a hulladékfeldolgozás, a szél-, a nap-, a víz
és a geotermikus energia.
Kistormás Önkormányzata a közintézményein még nem építtetett ki napelemes rendszert, hosszú
távon tervezett az Óvoda ellátása napelemmel. Egyéb megújuló energiaforrás használata a
településen nem ismeretes.

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények)
A község területén mindhárom mobilszolgáltató (Magyar Telekom, Telenor, Vodafone) elérhető,
azonban a vételi lehetőségek a Telenor esetében kifogásolhatóak.
A vezetékes telefon-hálózat a településen megfelelően kiépített. A kábel tv szolgáltatást a Tarr Kft.
biztosítja.

1.17. Környezetvédelem és településüzemeltetés
A megalapozó munkarész környezetvédelmi értékelése során elsődlegesen az 1995. évi LIII.
törvény – a környezet védelmének általános szabályairól – előírásait vettük alapul, illetve az adott
környezeti elemekre vonatkozó hatályos szakági rendeleteket, melyeket az adott fejezetben
részletesen ismertetünk. Ezen felül a község településszerkezeti adottságait az 1997. évi LXXVIII.
törvény – az épített környezet alakításáról és védelméről – szempontjainak figyelembevételével is
vizsgáltuk.
A települési környezet minőségét a későbbiekben bemutatott talaj-, víz-, levegőtisztaság-védelem,
valamint a jelentős hatások (zajterhelés, hulladékok) elleni korszerű védelem és a koordinált
érdekei együttesen határozzák meg.
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1.17.1. Talaj
A termőföld védelme kiterjed a felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talaj egészére, a kőzetekre
és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti forrásaira és folyamataira.
Kistormáson a termőföldek kiváló illetve jó termőhelyi adottságúak, ezért a gépekkel még
megművelhető lejtős területeket is szántóföldi termesztés alá vonták. A meredek felszíneken – ahol
a nagy kiterjedésű művelés miatt meglehetősen gyors a lefolyás –vízmosások jelentkeznek, eróziós
völgyek alakultak ki. Ennek mérséklésére nincsenek mezővédő erdősávok, vagy a meglévők nem
elégséges méretűek. Különösen érintett a Varsádi-dűlő és a Nánai-dűlő területe. Nagy intenzitású
csapadék esetén a Kossuth utca nyugati oldalának felső 3-4 ingatlana érintett, a lakótelkek udvarán
jelentős mennyiségű víz folyik le.
A talaj erózió elleni védelme talajkímélő művelési módok megválasztásával, erdősávok, fasorok,
talajvédő cserjés, gyep létesítésével, integrált növényvédelemmel érhető el. Az erózió megjelenési
formáinál (barázdák, árkok, tömörödés/kérgesedés) szükséges lenne a károk felmérése, esetleges
beavatkozási terv készítése a talajfelszín további pusztulásának megakadályozására.
A termőtalajt és a felszín alatti vizeket leginkább a növénytermesztésben használt nagy
mennyiségű kemikáliák szennyezik. A külterület északi részén lévő mezőgazdasági major területén
történik műtrágya-tárolás és használat, így itt feltehetően szennyeződik a talaj.
Állattartó telep nincs a településen jelenleg.
A talajok védelme érdekében kötelező érvényűen betartandó a termőföld védelméről szóló
2007.évi CXXIX. törvény.
1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek
Kistormáson földrajzi elhelyezkedéséből és vízrajzi adottságaiból adódóan a felszíni és felszín alatti
vizek védelmére kiemelt figyelmet kell fordítani. A település belterületén folyik át a Hidas-patak,
amely dél felé tartva a külterületen két részből álló halastavat táplál völgyzárógátas rendszerben. A
patak, valamint a halastó/tóegységek (földrajzi értelemben egy halastó, völgyzáró gátakkal van
tóegységekre osztva) mentén többnyire megtalálható a természetközeli vízparti vegetáció. A
belterületi szakaszon a patak növényzettel sűrűn benőtt, így a lefolyási viszonyok kedvezőtlenek
nagyobb csapadék esetén.
A település területét nem érinti üzemelő vagy távlati ivóvízbázis előzetesen lehatárolt, ill. hatósági
határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidom, védőövezet- és védőterület rendszere.
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolásának a
feltételrendszerét. A besorolásokat a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza, amely alapján
Kistormás érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen fekszik.
A településen a felszín alatti vizek elhelyezkedése 4-8 m közötti mélységben jelentkezik.
A felszín alatti vizek kémiailag főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegűek. Gyakran
nagy a keménységük. Szulfáttartalmuk csak néhol éri el a 300 mg/l-t. A rétegvizek mennyisége
kevés, mélységük szélsőségesen változik. Helyenként magas a talajvíz vastartalma. (forrás:
Magyarország kistájainak katasztere, 1990)
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken az alábbi előírások betartását
szükséges szem előtt tartani:
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― a felszíni vizek pótlása felszín alatti vízből vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak szerint
történhet;
― akkor végezhető olyan tevékenység, amelynek következtében a fedőréteg eltávolítása révén
felszínre kerül a felszín alatti víz, ha biztosított a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 9.§ (1)
bekezdés és a 10.§ (1) bekezdés szerinti előírások teljesülése.
Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a
felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység
― végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető
anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az
engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható;
― a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának
lehetőség szerinti megőrzésével végezhető
― nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a felszín alatti víz, a földtani közeg
(B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció,
továbbá az (E) egyedi szennyezettségi határérték, illetve kármentesítés esetében a (D)
kármentesítési célállapot határérték jellemez, kivéve a (3) és (4) bekezdésekben foglalt esetet;
― nem eredményezheti a víztest jó kémiai állapotának romlását, valamint a szennyezőanyag
koncentrációk jelentős és tartós emelkedését;
― részeként végzett bevezetést, elhelyezést csak engedéllyel lehet folytatni.
Jelenleg a mezőgazdaság a felszíni és felszín alatti vizek egyik fő szennyező forrása. A nagyüzemi
mezőgazdasági művelést a vegyszeres növényvédelem, és a nagymértékű műtrágyázás jellemzi.
A délkeleti közigazgatási határ mentén az 1980-90-es években működő szekszárdi húsfeldolgozó
felhagyásával az ülepítőmedencék kármentesítése nem történt meg, a bennük tárolt zsákokból só
kerül a talajba. A korábban ide tervezett hulladéklerakó nem valósult meg.
A szennyvíz-csatornára való rácsatlakozások aránya elfogadható. A közüzemi szennyvíz-hálózatba
bekapcsolt lakások aránya a teljes lakásállományhoz viszonyítva 72% volt 2016-ban a Központi
Statisztikai Hivatal Tájékoztatási Adatbázisa alapján. A talaj azonban a bekötés nélküli ingatlanoknál
ki van téve a talajszennyezésnek.
A környezet igénybevétele - így különösen a vízviszonyokba történő beavatkozások - esetén
biztosítani kell, hogy a víz, mint tájalkotó tényező fennmaradjon, a vízi- és vízközeli élővilág
fennmaradásához szükséges feltételek, valamint a vizek hasznosíthatóságát elősegítő körülmények
ne romoljanak.
1.17.3. Levegőtisztaság és védelme
Kistormás település és környezete az ország nem szennyezett levegőjű zónájába tartozik. A
légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló módosított 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet szerint a térség a 10. zónacsoportba tartozik (az ország egyéb területe, amely nem
tartozik légszennyezettségi agglomerációba).
A zónacsoportra vonatkozó levegőminőségi kategóriák:
kén-dioxid
F

nitrogén-dioxid
F

szén-monoxid
F
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Az A-tól F irányába javuló minősítést alkalmazó besorolás szerint az F kategóriába olyan területek
tartoznak, melyek esetében a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, míg
az E értékkel jellemezhető területek esetében a légszennyezettség jellemzően az alsó méréshatár
és a légszennyezettségi határérték között van.
Tolna megye levegőjének minősége a mért gáz halmazállapotú komponensek (kén-dioxid,
nitrogén-oxidok, ózon) tekintetében jónak mondható. A szilárd halmazállapotú komponensek
(ülepedő por, szálló por) tekintetében már rosszabb a helyzet. A közlekedésből származó
légszennyezés Kistormáson nem jelentős.
A fűtési szezonban azokon a településen jelentkeznek légszennyezettségi gondok. A Bem J.
utcában, valamint a Petőfi S. u. keleti végén, a Hidas-patak túloldalán fekvő épületeknél nem épült ki
a vezetékes gázhálózat.
A szántóterületek és a közutak mentén gondot okoz a parlagfű pollenszennyezése, ezért a parlag
területek gondozásáról, kaszálásáról az ingatlan tulajdonosának folyamatosan gondoskodni
szükséges.
A levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra, létesítményekre a
jogszabályi meghatározások, és az elérhető legjobb technika alapján a környezetvédelmi hatóság
egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket, levegővédelmi követelményeket állapít meg.
A levegővédelmi követelményeket a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet – a levegő védelméről –, a
légszennyező forrásokra vonatkozó kibocsátási és immissziós határértékeket a 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet – a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeiről – határozza meg.
Jelentős porterhelést okoz a külterületi major és szárító, amely 2017-ben 149 kg/év mennyiségű
szilárd anyagot bocsátott ki működése során. (forrás: OKIR-TeIR) (A pontforrás és a diffúz forrás
önmagukban teljesen eltérő fogalmak, általában, klasszikus esetben egy terményszárítónál
számolni kell néhány pontforrással (általában ciklonkürtőkkel), mivel elő- és utótisztítás + leválasztó
is a technológia részét képezi – mindegyikhez külön kürtő szokott tartozni. A diffúz azt jelenti,
hogy egy speciális tevékenységből kerül ki szennyezőanyag a környezeti levegőbe, ami nem
pontforrás (nem kürtő/kémény). Konkrétan egy nagyon egyszerű példa: az állattartó telepek
ilyenek, hiszen: metán, ammónia  önmagában a tartott állatok biológiai működésüknél fogva
kibocsátják a levegőbe. Bocik, meg a baromfik egyaránt. Véleményem szerint itt nem szükséges
részletezni, hogy milyen technológia útján bocsát ki a telephely szilárd anyagot, szerintem ez
kihagyható.
Azért érdekes ez, mert általában egy-egy szárítóhoz tartozik valóban állattartó telep is, mint diffúz
forrás is, de ha jól kutakodtam, akkor Kistormáson a sertéstelep már megszűnt és csak műtrágya
tároló van. Ha arra gondoltál, hogy a műtrágya tároló a diffúz forrás, akkor helyes, mert be van
jelentve az OKIR-ba. De akkor derüljön ki a szövegből, hogy mi a diffúz. Ezért nem szerencsés és
helytelen az „és egyben” megfogalmazás, legyen egyértelmű, hogy ugyan egy telephelyről
beszélünk, de légszennyező forrásokból kettő típus van két külön tevékenységhez, és nem a
légszennyezés jellege kettős.)
Jelentősebb bűzkibocsátó forrás a településen nem található.
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1.17.4. Zaj és rezgésterhelés
Kistormás esetében legfeljebb az itt működő mezőgazdasági üzem területéről, illetve a szántóföldi
betakarítások idején származhat zajterhelés. A közlekedésből kismértékű zajterhelés származik az
átmenő forgalomból adódóan.
Zajvédelmi problémák esetében az eljáró elsőfokú hatóság a települési önkormányzat jegyzője, aki
helyi szinten tudja kezelni az esetlegesen előforduló határérték túllépéseket, és dönteni tud
elsőfokú eljáró hatóságként a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendeletének határértékei
alapján.
Az üzemi és szabadidős zajforrások zajterhelési határértékei a zajtól védendő területeken
Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre (dB)

Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre (dB)

nappal 06-22 óra

nappal 22-06 óra

Üdülőterület, különleges területek
közül az egészségügyi területek

45

35

Lakóterület
(kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű) különleges területek
közül az oktatási létesítmények
területe, a temetők, a zöldterület

50

40

Lakóterület
(nagyvárosias
beépítésű), a vegyes terület

55

45

Gazdasági terület

60

50

Zajtól védendő terület

1.17.5. Sugárzás védelem
Kistormás településhez legközelebb eső sugárzásvédelmi szempontból jelentős létesítmény a
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., mely a településtől északkeleti irányban kb. 30 km távolságban
található. Ezen kívül az új atomerőművi blokkok majdani 30km-es zónájába és a bátaapáti kis és
közepes aktivitású radioaktívhulladék-tároló 30 km-es körzetébe esik a település.
A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII.29.) BM rendelet
módosításáról szóló 61/2012. (XII.11.) BM rendelet 1. számú melléklet értelmében a község II-es
katasztrófavédelmi osztályba sorolt. A katasztrófavédelmi szempontból II. veszélyességi osztályba
sorolt településeken a 234/2011. (XI.10.) Korm.rendelet 2. sz. melléklete szerint az elégséges
védelmi szint meglétéhez az alábbiak szükségesek:
- „Riasztás: a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása feltételeinek biztosítása.
- Lakosságvédelmi módszer: a kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően, elsősorban
elzárkózás.
- Felkészítés: a lakosság 3 évente történő aktív tájékoztatása; passzív tájékoztatás nyomtatott és
elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával, felkészítés a riasztás módszerének és
jelének felismerésére, valamint az annak megfelelő magatartási szabályokra.
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- Védekezés: különleges felszerelések és kiképzett szakértők bevonásának tervezése,
gyakoroltatása; a kockázatbecslésnek megfelelően egyes polgári védelmi szakalegységek
megalakítása, önkéntes segítők, karitatív szervezetek bevonásának tervezése
- Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte”
A településen telepített riasztó eszköz (Kossuth tér 5.) működőképes állapotban van.

1.17.6. Hulladékkezelés
Kistormás település területén keletkező települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében
történő begyűjtéséről (begyűjtetéséről) a település Önkormányzata a 4/2015. (IV. 10.) helyi rendelet
által szabályozott módon gondoskodik. A kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről – előírásainak megfelelően történik.
A községen keletkező települési szilárd hulladék elszállítását közszolgáltatási szerződés értelmében
az Alisca Terra Kft. végzi. A szelektív hulladék és a zöldhulladék gyűjtését szintén az Alisca Terra
Kft. végzi havonta egy alkalommal, továbbá a közszolgáltató évente 1 alkalommal díjmentes
lakossági lomtalanítást is végez. A keletkező települési szilárd hulladék elsődlegesen a cikói
hulladéklerakóra kerül szállításra.
A település rendelkezik kiépített szennyvízhálózattal a központi belterületen, a vezetékes
szennyvízhálózat nélküli településrészeken keletkező kommunális szennyvíz gyűjtése egyedileg,
háztartásonként aknás rendszerrel történik az 1.16-os fejezetben ismertetett módon.
A 1069/2009/EK rendelet értelmében az állati hullákat állati eredetű mellékterméknek szükséges
tekinteni és erre jogosult hasznosító ártalmatlanító részére szükséges azt átadni.
A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására a 225/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendelet – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól –
előírásait kell követni. A veszélyeshulladék-termelő köteles gondoskodni a hulladékok előírásszerű
kezeléséről, melynek elsődleges célja, hogy megakadályozza a hulladék talajba, felszíni- és felszín
alatti vízbe és levegőbe jutását. Veszélyes hulladék a településen a mezőgazdasági tevékenységek
során, a vegyszerhasználat és a mezőgazdasági gépek használata során keletkezhet.
1.17.7. Vizuális környezetterhelés
Kistormáson meghatározó vizuális környezetterhelést okozó elem nem található. Kevésbé jelentős
zavaró hatása a légvezetékek hálózatának, oszloptranszformátoroknak van.
1.17.8. Árvízvédelem
Kistormás település árvízzel nem veszélyeztetett, a település területét nagyvízi meder nem érinti.
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
Összefoglalóan megállapítható, hogy Kistormás településen elsősorban a mezőgazdasági
tevékenységhez, kisebb részben a felhagyott húsipari területhez kötődő környezetterhelés,
valamint a talaj eróziója tekinthető jelentősnek, melyek elsősorban talajvédelmi, felszíni, felszín
alatti víz védelme szempontjából kritikusak.
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A település környezetvédelmi értékelése szempontjából kritikus pontokat az alábbiakban emeljük
ki:
― A Kossuth utca felső részének nyugati oldalán a csapadékvíz elvezetés nagyobb
csapadékintenzitásnál nem működik (a vízelvezetés megoldása, tervezése folyamatban).
― A Varsádi-dűlő és a Nánai-dűlő szántóterületeinek erózió elleni védelmét javasoljuk, mely
közvetetten csökkenti a lakóterület csapadékelvezetési problémáját.
― A településen a szennyvízhálózat kiépítettsége teljeskörű, azonban kb. 35 ingatlan nem
rendelkezik rákötéssel, ezen ingatlanok mielőbbi hálózatra való rákötése javasolt.
― A felhagyott húsipari terület környezetvédelmi vizsgálata, esetleges kármentesítési feladatok
elvégzése javasolt.

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó
tényezők)
1.18.1. építésföldtani korlátok
1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei
A telken belül található mesterségesen kiképzett löszfalak, a falba vájt üregek, pincék esetén
omlások fordulhatnak elő nagyobb intenzitású csapadéknál.
1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek
A meredek, lejtős területeknél csúszásokra lehet számítani. A település korábbi mérnökgeológiai
vizsgálata (2007) megállapította, hogy az omlásveszélyes területek a lakóépületeket nem, vagy
csak kismértékben érintik, a csúszásveszélyesség főleg a külterületen érvényesül. A lakóterülethez
legközelebb eső csúszásveszélyes terület a Bem J. utca telkeinek keleti oldalán, illetve a Hidaspataktól délre eső dombvidéki területek. E felszínek jelenleg erdővel borítottak.
Lényeges megemlíteni a templom területét, amely alatt a nem megfelelő csapadékelvezetés miatt
átázott a lösztalaj, az épület megsüllyedt. Ugyan statikai megerősítés történt az utóbbi 10 éven
belül, de az épületen további falrepedések keletkeztek, a templom használaton kívül van.
Forrás: Kraft J.: Kistormás mérnökgeológiai felvételezése, 2007.
1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1.árvízveszélyes területek
Kistormás nagyvízi meder övezettel nem érintett. A vízfolyások tekintetében árvízveszélyes
területről nincs adatunk.
1.18.2.2. belvízveszélyes területek
Kistormás területe belvízvédelmi öblözettel, rendszeresen belvízjárta terület övezetével nem
érintett.
1.18.3. egyéb
1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)
Lásd 1.18.1.2. fejezetben.
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1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások
Nincsenek.
1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások
Nincsenek.

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely
Az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartás alapján Kistormás
közigazgatási területén megkutatott és nyilvántartott szilárd ásványi nyersanyagvagyon nem
található.
Szénhidrogén bányászati létesítmény és szénhidrogén szállítóvezeték a Bányafelügyelet
nyilvántartása szerint nem található.
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