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1. HELYZETFELTÁRÓ ÉS -ELEMZŐ MUNKARÉSZ
1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A
TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK
Cserkút a Dél Dunántúli régióban, Baranya megyében helyezkedik el, a megyeszékhely
agglomerációjában, Pécstől 10 km-re, a Nyugat-Mecsek oldalán, a Jakab-hegy lábánál.
Közigazgatási szempontból a Pécsi járáshoz, ezen belül a Kővágószőlősi Közös
Önkormányzati Hivatalhoz tartozik. A térségben meghatározó szerepet tölt be Pécs városa,
mely város körül alakult ki a Dél-Dunántúl területén a legintenzívebb településközi
kapcsolatrendszer. A település gyönyörű szép természeti környezetben terül el, rendezett
településképpel, értékeit, a múlt örökségét láthatóan őrző lakossággal. Cserkút Baranya
megye egyik gyöngyszeme. Békés, nyugodt környezetével, a táj természeti kincseivel,
építészeti örökségével, nyitott lakosságával igazi turistacsalogató településsé nőtte ki magát.
Megközelítése a 6-os útról, illetve Kővágószőlősön keresztül történik. Külterülete 834 ha,
belterülete 33 ha.
A Pécsi járás földrajzi elhelyezkedése Baranya megyében

Forrás: http://www.terport.hu

A térség településhálózatára az aprófalvak dominanciája jellemző, melyek közül a Péccsel
közvetlenül szomszédos települések emelkednek ki (Pellérd, Nagykozár, Hosszúhetény,
Keszü, Kozármisleny).
Cserkút térségi kapcsolatait a megyeszékhely közelsége döntő mértékben befolyásolja. A
helyi ügyek intézése a közös hivatalban történik, de a cserkútiak többsége az oktatás, az
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egészségügy, a művelődés, a kereskedelem és a szolgáltatások vonatkozásában az alig
negyed óra alatt elérhető Pécs által nyújtott lehetőségeket használja ki.
Cserkút elhelyezkedése a Pécsi járáson belül

Forrás: http://www.terport.hu

Összegzés:
Cserkút a Dél Dunántúli régióban, Baranya megyében, a Pécsi Járásban helyezkedik el, a
megyeszékhely agglomerációjában, Pécstől 10 km-re, a Nyugat-Mecsek oldalán, a Jakabhegy lábánál. Földrajzi elhelyezkedése, fekvése, a megye és járás székhelynek, Pécs
városának közelsége, jó megközelíthetősége meghatározó tényezője a településnek. A
közúti kapcsolata a 6-os főúttal közvetlenül a Batvölgyi úton keresztül elérhető, illetve
Kővágószőlősön át is kapcsolódni tud a főútra. A település három funkcionális területi
egységből áll, a település belterülete, nagy kiterjedésű lakott külterülete és az iparterülete.
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1.2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK
VIZSGÁLATA
1.2.1. Cserkút az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban
Az Országgyűlés 1/2014.(I.3.) OGY határozatával 2013 decemberében fogadta el a Nemzeti
Fejlesztés 2030 – Országos Településfejlesztési Koncepciót (OFTK). Az Országos
Területfejlesztési Koncepció az ország átfogó távlati fejlesztését megalapozó
tervdokumentum, amely meghatározza az ország hosszú távú területfejlesztési céljait és a
területfejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információt biztosít az
ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és területfejlesztés szereplői számára. A Koncepció
négy hosszú távú, 2030-ig szólóátfogó fejlesztési célt jelöl ki. A négy cél a társadalom és
gazdaság egészének szól, beleértve a társadalom ésa gazdasági környezethez való
viszonyulást és a környezeti szempontokat is.
Az átfogó célok a gazdasági és társadalmi fordulatot célozzák meg, az alábbiak
szerint:
a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés,
b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom,
c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk
védelme,
d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet.
Az átfogó célok megvalósulása érdekében a Koncepció tizenhárom specifikus célkitűzést
fogalmaz meg, köztük hét szakpolitikai jellegű célt és hat területi célt. A célok a társadalom
és a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi szereplőknek
szólnak, továbbá kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat is, amelyekre a középtávú –
fókuszált – fejlesztési feladatok épülhetnek.
Az OFTK által meghatározott szakpolitikai és területi specifikus célok az alábbiak:
Szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok:
 Versenyképes, innovatív gazdaság
 Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság
 Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszerfeldolgozóipar fejlesztése
 Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I
 Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom
 Jó állam, szolgáltató állam és biztonság
 Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme
Területi specifikus célok:
 Az ország makro-regionális szerepének erősítése
 A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat
 Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése
 Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése
 Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés
elősegítése
 Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása.
Az OFTK a nemzeti szükségletekből és sajátosságokból kiindulva, figyelembe véve az
Európai Unió által megfogalmazott programokat és elvárásokat kijelöli azokat a stratégiai
fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú céljainak (2014-2020)a kibontakozását
szolgálhatják. A stratégiai fókuszok által meghatározott nemzeti prioritások kialakítása során
igazodni kell a fejlesztési források döntő részét biztosító az Európai Unió által
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megfogalmazott programozási keretekhez, melyeket érvényesíteni szükséges a hazai
tervezés és végrehajtás során.
Az OFTK által 2014-2020 tervezési időszakra szóló öt nemzeti prioritás:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben
Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé
Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé
Népesedési és közösségi fordulat
Területi integráció térségi- és helyi fejlesztések az erős helyi gazdaság bázisán

A fejlesztéspolitika központi területét képezi a hazai gazdaság fellendítése, a belső piacot
dinamizáló és az exportteljesítményt növelő gazdaságfejlesztés, melynek fontos eleme az
elérhetőség javítása a hazai térségek, települések, vállalkozások, intézmények és az
állampolgárok számára.
Hazánk versenyképességének javításához és a felzárkózásához elengedhetetlen a
foglalkoztatottság növelése, az alacsony képzettségű vagy más szempontból hátrányos
helyzetű emberek visszavezetése a munka világába, a tudásalapú társadalom
megteremtése. A foglalkoztatást elsősorban a helyben történő foglalkoztatással kell
megoldani.
Az energiahatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás, klíma és környezetvédelem
keretében az OFTK kiemelten kezeli a megújuló energiaforrások arányának növelését, a
környezet- és tájgazdálkodás, a vízgazdálkodás kiemelten fontos szerepé, a klímaváltozás
várható hatásaira való felkészülést.
A népesedési fordulat érdekében szükséges a gyermekvállalás, a gyermeknevelés
megfelelő feltételeinek kialakítása, családbarát szemlélet erősítésére, gyermekvállalást
ösztönző munkarend és az atipikus foglalkoztatási formák bevezetésére.
A leszakadó térségek területi felzárkóztatása, a kiegyenlített térségi fejlődés feltételeinek
megteremtése fontos területfejlesztési feladat. A társadalmi-gazdasági szempontból
elmaradott külső és belső perifériák, térségek felzárkóztatása külső segítséggel, de
alapvetően belső erőforrásaikra építve történhet. A humán, társadalmi, természeti és
gazdasági erőforrások feltárásával, kiaknázásával és térségben tartásával, a helyi gazdaság
(helyi termékek, hungarikumok, tudatos fogyasztói szokások) dinamizálásával a hátrányban
lévő térségek, települések is relatív versenyképességre tehetnek szert.
Fontos a város-vidék kapcsolatok erősítése, a településszerkezeti és térségi
sajátosságokhoz igazodó fejlesztések, programok megvalósítása, a vidéki térségek
fejlesztésével összhangban történő városhálózati és városfejlesztés. A területi fejlesztések
alapegységei a városok és a vidéki térségek együttműködésére épülő, a várost és
vonzáskörzetét magában foglaló várostérségek lesznek (szakmai kifejezéssel funkcionális
várostérség –FVT).
Cserkút Pécs város agglomerációjához tartozó település. Az OFTK Pécset a kultúra
városaként azonosítja, amelyben meglévő logisztikai, építőipari és turizmusbeli húzóágazatai
mellett a kulturális ipar és turizmus, az innovatív egészségipar, környezetipar, gépipar, az
elektrotechnika kitörési pontjai segítenék a város fejlődését. Pécs városának, mint
nemzetközi jelentőségű városnak, régióközponti és megyeközponti szerepét tekintve
feladata, hogy maga is autonóm fejlődést generáljon, a térségére kisugárzó hatást
közvetítsen, magas szintű szolgáltatásokat biztosítson. a kultúra, az oktatás, a közigazgatás
terén. Pécs felsőoktatási és egészségügyi ellátó központi szerepet is betölt.
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A városok fejlesztése mellett kiemelt fejlesztési területet képez az OFTK-ban a vidéki
térségek, települések sajátos vidéki értékeket megőrző, azokra építő fejlesztése,
felzárkóztatása, beleértve a társadalmi, közösségi, gazdasági és infrastrukturális
fejlesztéseket.
Az OFTK kulcsfontosságúnak tartja, hogy a vidéki települések, falvak népességmegtartó
képessége erősödjön.
Mindezek érdekében az alábbi átfogó vidékpolitikai célokat fogalmazta meg:
 Város-vidék kapcsolatok megújítása a kölcsönös együttműködésre, előnyökre
alapozva
 Vidéki települések, falvak, tanyák fejlesztése, gazdasági létalapjuk megerősítése
 Vidéki gazdaság fejlesztése, foglalkoztatási szerepének növelése, a helyi gazdaság
fejlesztése
 A vidéki munkaerő, különösen a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők
megtartásának és megtelepedésének támogatása.
1.2.3. Cserkút a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepcióban
Baranya Megye Területfejlesztési Koncepcióját (BMTK) a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 3/2014.(II.20.) számú Kgy. határozata rögzíti. A BMTK illeszkedik az OFTK
országos célrendszeréhez, fejlesztéspolitikai feladataihoz, a helyi, térségi fejlesztési igények
és sajátosságok megjelenítésével. A megyei koncepció célja, hogy meghatározza azokat a
fejlesztési irányokat, lehetséges kitörési pontokat, amelyek prioritást élveznek a térségben a
2030-ig terjedő időszakban.
A helyzetfeltárás alapján megfogalmazott jövőkép szerint: „Baranya megye 2030-ra élhető,
az erőforrásaival fenntarthatóan gazdálkodó térségi csomóponttá válik, elsősorban
értékteremtő foglalkoztatást biztosító gazdasági szerkezettel, javuló gazdasági mutatókkal,
ahol növekszik a foglalkoztatás és megkezdődik a társadalmi felzárkózós.”
A BMTK három átfogó cél köré építi fel a cél és prioritásrendszerét, melyek az alábbiak:
 Értékteremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása
 Egészséges és megújuló társadalom
 Természet- és energiatudatos megye
Az átfogó célok elérését a stratégiai célrendszer részeként meghatározott 7 stratégiai cél és
Baranya megye sajátos térszerkezetéhez illeszkedő 4 területi célkitűzés szolgálja.
A BMTK hét stratégiai célja:
 Helyi gazdaságok fejlesztése
 Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése
 Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrások fejlesztése
 Társadalmi felzárkózás segítése
 Stratégiai erőforrások fenntartható használata
 Elérhetőség és mobilitás javítása
 Nagytérségi csomóponttá válás
A stratégiai célok mellett a BMTK-ban beazonosításra kerültek a megyében sajátos
problémákkal küzdő, illetve az adott területre jellemző fejlődésbeli előnyökkel,
lehetőségekkel jellemezhető térségek, megyén belüli területi egységek, melyek sajátos
fejlesztési igényei ún. területi célok formájában kerültek meghatározásra.
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A megyére kialakított négy területi cél:





Hátrányos helyzetű, fejletlen gazdaságú térségek komplex fejlesztése Baranya
megye nyugati felén (Ős-Dráva program területe, Szigetvár, Sásd térsége)
Termelési szerkezet átalakítás, gazdasági szemléletváltás Pécs és
agglomerációja területén, illetve Komló és térségében
Helyi adottságokra, komparatív előnyökre és lehetőségekre épülő vidék- és
gazdaságfejlesztés kiemelten Mohács-Bóly és Villány-Siklós-Harkány térségben
Baranya megye horvát határmenti térsége határon átnyúló kapcsolatainak javítása
elsősorban közlekedési, gazdasági téren.

Cserkút község területére vonatkozó területi cél a „Termelési szerkezet átalakítás,
gazdasági szemléletváltás Pécs és agglomerációja területén, illetve Komló és
térségében.” A területi célra vonatkozó főbb javaslatok, fejlesztési irányok az alábbiak:





Az ipartelepítési tényezők rendszerszerű fejlesztése, ehhez illeszkedő összehangolt
gazdaságdiplomáciai, befektetés-ösztönzési és –szerzési tevékenység biztosítása
A térségben hosszabb tartózkodási időt megalapozó turisztikai termékek kifejlesztés
és a turizmus hazai és nemzetközi rendszerébe való integrálása
Pécs és agglomerációja fejlesztési stratégiájának összehangolása, a megyeszékhely
és a vonzáskörzet településeik szorosabb együttműködésének megteremtése
Az együttműködés kiterjesztése a szegénységben élők és más, hátrányos helyzetű
rétegek problémáinak megoldása érdekében.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 38/2014.(IX.18.) Kgy. határozatával fogadta
el Baranya Megye Területfejlesztési Programját (BMTfP), amelyben az átfogó-, stratégiai és
területi célok elérése érdekében meghatározásra került a megye középtávú céljait szolgáló 6
prioritás és az ahhoz kapcsolódó intézkedésrendszer.
A BMTfP-ben rögzített prioritások:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

prioritás: A helyi erőforrásokon alapuló gazdaság megerősítése a lokális
gazdasági környezet integrált fejlesztésével
prioritás. Külső erőforrásokra is támaszkodó, a termelési kapacitások növelésére
alapozott versenyképes gazdaság megteremtése a megyében
prioritás: A piaci igényekhez rugalmasan illeszkedő képzési struktúra kialakítása
és fejlesztése
prioritás: Az élhetőbb települések, élhetőbb közösségek kialakulását szolgáló
komplex fejlesztések, egészségtudatosság és egészségügyi prevenció az
egészséges munkaképes társadalom biztosítása érdekében
prioritás: A természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló és
klímatudatos környezetgazdálkodás feltételeinek megteremtése
prioritás: Az elérhetőség javítása, fenntartható közlekedési rendszerek
létrehozásának előmozdítása.

1.2.3. Kapcsolódási pontok Pécs Város településfejlesztési Koncepciójához
Pécs Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciója több helyütt Pécset környezetével
együtt említi, vagyis fejlesztési szempontból nem önálló entitásként kezeli a
megyeszékhelyet.
A koncepció a város és környéke együttműködésében megemlíti:



városkörnyék CLLD típusú együttműködésének lehetőségét
helyi piacok, helyi termék‐klaszterek támogatását
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elsősorban helyi termékeket
kiskereskedelem és
vendéglátás támogatása

forgalmazó,

illetve

azokat

felhasználó

helyi

A várostérséggel (melynek határát egyértelműen nem rögzíti a koncepció) külön fejezet
foglalkozik, melyen belül a szuburbanizációval jelentősebben érintett települések kiemelésre
kerülnek. Megállapításra kerül, hogy Pécs gazdaságának szerves része az agglomerációs
települések gyűrűje, továbbá a közös gazdaságfejlesztés mindkét fél számára kölcsönösen
előnyös lehet, a térség izolált fejlesztése nem elképzelhető alternatívaként határozza meg.
Megemlítésre került a Rövid Ellátási láncok kérdése is. Külön kiemelendő, hogy a koncepció
a Helyi LEADER Akciócsoporttal való 2014‐2020 időszak együttműködését fontos
lehetőségként említi.
A koncepció a várostérségi együttműködés vonatkozásában a következő alternatívát
fogalmazza meg:
”Az összehangolt fejlesztés előfeltétele a kölcsönös érdekek tudomásulvételén és a közös
érdekek felismerésén alapuló együttműködési gyakorlat, mely fejlesztésre szorul. A Pécs
Környéki
Települések
LEADER
Akciócsoportja
az
együttműködés
hatékony
keretpartnereként jelenhet meg. A városnak és térségének elsősorban egy Várostérségi
Fejlesztési Platformra van szüksége, egy olyan helyre, ahol a fejlesztési elképzelések
összehangolhatók, integrálhatók, a problémák kiküszöbölhetők, a rendelkezésre álló források
egymást kiegészítve használhatók fel.”
Pécs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája nem tartalmaz a Fejlesztési Koncepción
felül említésre méltó releváns megállapítást, javaslatot.
1.2.4. Cserkút
Stratégiájában

a

Mecsekvidék

Helyi

Közösség

Egyesület

Helyi

Fejlesztési

A Mecsekvidék Helyi Közösség Közgyűlése 2017. október 24-én fogadta el a 2014-2020
időszakra szóló Fejlesztési Stratégiáját. A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a
Fejlesztési Stratégia készítése során alulról építkező, a helyi társadalmat, érdekcsoportokat
széleskörűen bevonó nyílt tervezési módszert alkalmazott. A tervezői munka során a helyi
igényekre reagáló, a térségi adottságokra épülő jövőkép, átfogó és kiemelt célok
fogalmazódtak meg. Területi és szakmai műhelymunka sorozatok szerveződtek, melyeken
helyzetfeltáró, helyzetelemző és fejlesztői tervezőmunkák zajlottak.
A Fejlesztési Stratégia Jövőképe: Sokszínű, fenntarthatóan fejlődő, a generációk számára
jó életminőséget nyújtó térség, ahol az ott élők őrzik és továbbadják értékeiket, erősítik
közösségeiket, lehetőségeiket kihasználva, tudásukra alapozva együttműködnek és alakítják
jövőjüket.
Átfogó célok:
I.
II.

A térség gazdaságának fejlesztése a helyi vállalkozások megerősítésével, a helyi
termékek és a turisztikai szolgáltatások kínálatának bővítésével és minőségük
emelésével.
A térségben élők életminőségének javítása a helyi szolgáltatások bővítésével, a
közösségek megerősítésével, a természeti és kulturális értékek megőrzésével,
bemutatásával, a fiatalok helyben maradásának segítésével, az idősek
ellátásának javításával.
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Kiemelt célok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A gazdaság versenyképességének fejlesztése, tudatos üzletvitel folytató,
gazdálkodási ismeretekkel rendelkező, sokszínű formában működő szereplőkkel.
A térség gazdaságának erősítése a helyi termék piac fejlesztésével.
Turisztikai termékek, térségi szolgáltatói együttműködések, szervezeti és személyi
képességek fejlesztése.
Közösségek erősítése tudatos szerepvállalással, fejlesztéssel, fiatalítással,
hálózatépítéssel, önkéntesek bevonásával, a civil elkötelezettség továbbadásával.
Természeti és kulturális értékeink elérhetővé, megközelíthetővé, bemutathatóvá és
megélhetővé tétele.
Rendszerszerű együttműködés elérése a térség gazdaságának, közszolgáltatásainak
és közösségeinek működésében.

A célok végrehajtására 13 intézkedés került elfogadásra.
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1.3. A TERÜLETRENDEZÉSI
VIZSGÁLATA

TERVEKKEL

VALÓ

ÖSSZEFÜGGÉSEK

1.3.1. Cserkút az Országos Területrendezési Tervben – 2018. évi CXXXIX. törvény
Második rész
Az ország szerkezeti terve
Az OTrT a település közigazgatási területét
erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, vízgazdálkodási
és települési térség területfelhasználási kategóriába
sorolja. A lehatárolások nagyrészt a kialakult
területhasználatokhoz igazodnak, kivétel ez alól a 6os út térsége (ld. az alsó kivágaton). A települési
térség lehatárolása a hatályos településszerkezeti
tervben ábrázoltnál lényegesen kisebb, a volt ÉDÜ
(ma PANNOVA ipari park) és Cserkút-Plató több
évtizedes gazdasági területe illetve a Batvölgyi út
nyugati oldalán szintén több évtizede működő
gazdasági
terület
mezőgazdasági
térségként
szerepel. A közlekedési hálózat (6-os út, BudapestPécs vasútvonal) a kialakult állapotot tükrözi.
A szerkezeti terv jelöli a 6-os úttól északra húzódó
MOL termékvezetéket.



Erdőgazdálkodási térség

Országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított
területfelhasználási kategória, amelybe azok a – települési térségen, illetve a kiemelt térségi
és megyei területrendezési tervek esetében a sajátos területfelhasználású térségen kívül eső
– Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdő és erdőgazdálkodási célokat közvetlenül
szolgáló földterületek, valamint erdőtelepítésre javasolt területek tartoznak, amelyek
erdőgazdálkodásra hosszú távon és fenntartható módon alkalmasak, vagy amelyeken a
jövőben az erdőtelepítés a termőhelyi adottságok és a környezetvédelmi szempontok alapján
kedvező, illetve javasolt.
Cserkút TK és TRE felülvizsgálata – Megalapozó vizsgálat
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Mezőgazdasági térség

Az országos és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória,
amelybe elsősorban szántó, gyep – ingatlan-nyilvántartás szerint rét, legelő művelési ágba
sorolt területek -, szőlő, gyümölcsös és kert területek tartoznak, és amelyen a
mezőgazdasági funkció hosszú távú fenntartása indokolt.


Vízgazdálkodási térség

Országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított
területfelhasználási kategória, amelybe Magyarország vízfolyásai, állóvizei, illetve azok parti
sávjai tartoznakl.


Települési térség

Az országos és a megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási
kategória, amelybe a vízgazdálkodási térségbe és a sajátos területfelhasználású térségbe
tartozó területek kivételével a település belterülete, valamint a belterületen kívüli beépítésre
szánt területek tartoznak.
Az OTrT-ben meghatározott országos övezetek a következők:






Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és pufferterületének övezete
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
Erdők övezete
Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett települések
Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések

Az országos övezetek közül Cserkút területét a következő övezetek érintik:
Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és pufferterületének övezete
Az ökológiai hálózat magterületének részét képezik a
„Nyugat-Mecsek” Tájvédelmi Körzetbe és a „Pécsi
sík” Natura 2000 területbe tartozó földrészletek..
Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának része a
6-os úttól délre a Kajdács-patak térsége, illetve a
Pécsi-víztől délre fekvő területek.
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Az országos ökológiai hálózat magterületének övezetébe olyan természetes vagy
természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes
élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek, és több védett
vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont.
Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetébe olyan területek – többnyire
lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok,
élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok – tartoznak, amelyek döntő részben természetes
eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek –
magterületek, pufferterületek – közötti biológiai kapcsolatok biztosítására.
Az országos ökológiai hálózat pufferterületének övezetébe olyan rendeltetésű területek
tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy mérséklik azon tevékenységek negatív hatását,
amelyek a magterületek és az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják
vagy rendeltetésükkel ellentétesek.
Erdők övezete
Az erdők övezetébe az Országos Erdőállomány
Adattárban szereplő erdők és az erdőgazdálkodási
célokat közvetlenül szolgáló földterületek tartoznak.
Cserkút közigazgatási területén ténylegesen ennél
nagyobb az erdő művelési ágú földrészletek száma
és területe.

Az erdők övezetébe az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdők és az
erdőgazdasági célokat közvetlenül szolgáló földterületek tartoznak.
Cserkút közigazgatási területét az OTrT szerinti „Kiváló termőhelyi adottságú szántók
övezete”, a „Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett
települések” és a „Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések”
nem érinti.
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1.3.2. Cserkút Baranya megye Területrendezési Tervében - 9/2005.(V.12.) Kgy. rendelet
Baranya megye szerkezeti terve
Baranya megye szerkezeti terve a település
területét részben a kialakult állapothoz igazodva
hagyományosan
vidéki
települési
térség,
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térség
területfelhasználási kategóriába sorolja. A közúti
és kötöttpályás közlekedési hálózatot a kialakult
állapotnak megfelelően tünteti fel. A 6-os út
nyomvonala
mellett
térségi
kerékpárút
nyomvonala szerepel, ennek tervei részben már
elkészültek. A térségi infrastruktúra hálózat elemei
közül a MOL szénhidrogén szállítóvezetékét
ábrázolja. A települési térség lehatárolása a
belterület és környezete vonatkozásában a
BMTRT
elfogadásakor
hatályos
településszerkezeti tervben ábrázoltnál lényegesen kisebb,
a volt ÉDÜ (ma PANNOVA ipari park) és CserkútPlató
több
évtizedes
gazdasági
területe
nyilvánvaló rajzi tévedés nyomán mezőgazdasági
térségként szerepel. Ugyancsak mezőgazdasági
térséghez sorolt a Batvölgyi út melletti kőbánya.
A megyei övezetek közül Cserkút közigazgatási területét a következő övezetek érintik:
Magterület, ökológiai folyosó és pufferterület övezete
Az övezet lehatárolását az új OTrT felülírta. A
településszerkezeti terv a magterület és az ökológiai hálózat
lehatárolását a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
előzetes adatszolgáltatása alapján tünteti fel.
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület kategória az új
OTrT.-ben már nem szerepel, az erdőtelepítésre javasolt
területek lehatárolását és az ott betartandó szabályokat
külön miniszteri rendelet határozza meg.
A településszerkezeti terv a BaMKh PJH Erdészeti Osztály
előzetes adatszolgáltatása alapján tartalmazza a kiváló
termőhelyi adottságú erdőterületek lehatárolását.

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
Az övezet megnevezését az új OTrT. megváltoztatta,
helyébe a „Vízminőség-védelmi terület” megnevezés lépett.
A terület lehatárolását és az ott betartandó szabályokat
külön miniszteri rendelet határozza meg.

Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
Az övezet megnevezését az új OTrT. megváltoztatta,
helyébe a „Tájképvédelmi terület” megnevezés lépett.
A terület lehatárolását és az ott betartandó szabályokat
külön miniszteri rendelet határozza meg.
A településszerkezeti terv a terület lehatárolását a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság előzetes adatszolgáltatása
alapján tünteti fel.
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Földtani veszélyforrás terület övezete
A területrendezési terv az érintett településeket
közigazgatási területükkel jelöli részletes belső lehatárolás
nélkül.
A
településszerkezeti
terv
szakági
alátámasztó
munkarészeként mérnökgeológiai szakvélemény készült.
Ennek alapján a településszerkezeti terv tartalmazza a
földtani veszélyforrással érintett területek lehatárolását.

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
A BmTrT szerinti lehatárolást az új OTrT. felülírta. Ez
alapján a település területét az övezet nem érinti.

Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete
Az övezetet az új OTrT már nem tartalmazza.
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Vízeróziónak kitett terület övezete
Az övezetet az új OTrT már nem tartalmazza.

Együtt tervezhető térség övezete
Az övezetet az új OTrT már nem tartalmazza.

Cserkút közigazgatási területét a BMTrT szerinti „Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez
vizsgálat alá vonható terület övezete”, a „Világörökség és világörökség-várományos
területek övezete”, a „Történeti települési terület övezete”, a „Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe övezete”, az „Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete”,
a „Nagyvízi meder és a rendszeresen belvíz-járta területek övezete”, a „Széleróziónak kitett
terület övezete” és a „Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete” nem érinti.
Baranya megye új területrendezési tervének készítése folyamatban van, elfogadása 2019.
év végére várható.
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1.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI
TERVEINEK – AZ ADOTT TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ –
VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI
Cserkút közigazgatási területe négy településsel határos – Pécs megyei jogú város,
Kővágószőlős, Pellérd és egy nagyon rövid szakaszon Bicsérd községek területével.
Közvetlen útkapcsolat Pécs felé a Batvölgyi úton keresztül a 6-os úton, és Kővágószőlős felé
a 66136 sz. bekötő úton, valamint a Vörösdombi úton van. Bicsérd és Pellérd csak nagyobb
kerülővel érhető el.
A szomszédos települések közül Bicsérd reagált csak az előzetes tájékoztatási szakaszban
történt megkeresésre, a véleményezési eljárásban Bicsérd polgármestere nem kíván részt
venni, a felülvizsgálattal kapcsolatban elvárásai nincsenek. A bicsérdi szerkezeti terv nem
tartalmaz Cserkút fejlesztését befolyásoló megállapításokat.
A szomszédos települések településszerkezeti tervi ellátottsága:
Település neve
Pécs

Elfogadó határozat száma

Készítője

550/2003.(11.27.)
többször módosítva

Pécsépterv Stúdió Kft.
településtervező: Csaba Gyula
5T Építészeti és Városfejlesztési
Kft.
településtervező: Dr. Kovács Péter
Hübner Tervező Kft.
településtervező:
Dr. Hübner Mátyás
Kokas és Társa Kft.
településtervező: Pap Zsuzsa
Kokas és Társa Kft.
településtervező: Pap Zsuzsa

Pellérd

41/2013.(IV.30.)

Kővágószőlős

41/2014.(V.26.)

Bicsérd

10/2008.(III.27.)

Pécs településszerkezeti terve a Cserkúttal határos területsávban a 6-os úttól északra és a
vasúttól délre beépítésre nem szánt területeket (általános és kertes mezőgazdasági terület,
erdőterület) jelöl ki. A 6-os út és a vasút közti szakaszon a cserkúti szerkezeti tervhez
hasonlóan a terv gazdasági területet jelöl ki. Pécs településszerkezeti terve nem tartalmaz
Cserkút fejlesztését befolyásoló megállapításokat.
Kővágószőlős és Cserkút településszerkezeti terve a volt ÉDÜ (jelenleg magánkézben lévő
ipari park) területének vonatkozásában szorosan kapcsolódik, hiszen az ipari park mindkét
település közigazgatási területét érinti. A cserkúti területrész a kővágószőlősi területrészen
keresztül közelíthető meg. Szintén a volt bányászati tevékenység következményei a mindkét
település területét érintő bányatelkek, alábányászott területek és hosszútávon
mozgásveszélyes területek. Mélyművelésű bányászatról lévén szó, ezek felszíni
lehatárolásai nyilvánvalóan nem kötődnek a közigazgatási határvonalakhoz. Egyebekben
Kővágószőlős településszerkezeti terve nem tartalmaz Cserkút fejlesztését befolyásoló
megállapításokat.
A Pellérddel közös határszakasz pellérdi oldalán halastavak terülnek el, a szerkezeti terv
Cserkút fejlesztését befolyásoló megállapításokat nem tartalmaz.
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1.5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA
1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia
vonatkozó megállapításai
Cserkút, Kővágószőlős és Kővágótöttös községek 1999-ben közös területfejlesztési
programot készítettek. A közös területfejlesztési program célja a térségi együttműködés a
terület, környezet, gazdaságfejlesztés, idegenforgalom, falusi turizmus területén. Alapvető
célként fogalmazta meg az uránbányászattal összefüggő környezeti károk megszüntetését, a
meglévő uránipari területek és létesítmények újrahasznosítását, a meglévő infrastruktúra
fejlesztését valamint a foglalkoztatás bővítését, új munkahelyek teremtésével.
Gazdaságfejlesztési célként fogalmazódott meg a Pécs-nyugati ipari park kialakítása, az
idegenforgalom, falusi turizmus kiépítése, működtetése, fejlesztése. A megfogalmazott
fejlesztési célok nagy része megvalósult, a foglalkoztatásban jelentős előrelépést a
fejlesztések nem eredményeztek. Az ipari létesítmények Kővágószőlős községnek
eredményeztek magasabb helyi adóbevételt. Cserkút település Pécs városának
agglomerációs előnyeit élvezve, növekvő lakosságszámmal, a teljes infrastruktúra
kiépülésével, rendezett faluképpel büszkélkedhet.
Cserkút Község Önkormányzata, valamint a helyi civil szervezetek kezdeményezésére 2002ben kérdőíves felmérés készült a Cserkúton élők körében. A vizsgálat a „Helyi
fenntarthatóság Cserkúton” program kidolgozását eredményezte, amelyet a Pécsi
Tudományegyetem Szociológiai Tanszékének tanáraival és hallgatóival közösen végeztek. A
kérdőíves felmérést egy interjús vizsgálat követte, mely a felmérés adatai alapján már
konkrét problémákra kérdezett rá. A felmérés eredményeként a helyi közösség a helyi
erőforrásokat jobban kihasználó, minőségi fejlődést támogatna, új szolgáltatások
bevezetését kezdeményezné. Javaslatok születtek a munkahelyteremtő vállalkozásokra és
intézményekre (óvoda, idősek otthona) létesítésére.
Hasonló léptékű felmérés 2016-ban történt a településen az időközi helyi
önkormányzati választás tisztségviselői és civil kezdeményezésre. A kérdőíves
felmérés a teljes lakosságot megcélozta, szinte valamennyi kiküldött kérdőív visszaérkezett,
feldolgozásra került, melyből az Összegzést a helyi önkormányzat megismerte, a fejlesztés
irányai meghatározásánál figyelembe vette. 2017-ben közösségi tervező munka indult a
településen a helyi civil szervezetek vezetőivel, tagjaival. Szakmai műhelyek (helyi
társadalom munkacsoport illetve helyi gazdasági munkacsoport) alakultak egy cserkúti
fejlesztési program elkészítésére. Az általuk készített fejlesztési program az új
településfejlesztési koncepció alapját képezi.
Cserkút Község Önkormányzata hatályos településfejlesztési koncepcióval és integrált
településfejlesztési stratégiával nem rendelkezik.
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
A község hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződéssel nem rendelkezik.
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1.6. A TELEPÜLÉS
VIZSGÁLATA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

TERVI

ELŐZMÉNYEINEK

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök
A hatályos településrendezési eszközöket és annak módosítását irodánk (településtervező:
Pap Zsuzsa) készítette szakági tervezők bevonásával.



A településszerkezeti tervet a Képviselő-testület 89/2004.(Xl.08.) Ökt.sz. határozatával
fogadta el. A terv 2010-ben módosult – a módosító határozat száma 10/2010. (III.31.).
Cserkút helyi építési szabályzatát és az ennek mellékletét képező szabályozási tervet a
Képviselő-testület 20/2004.(Xl.10.) sz. rendeletével fogadta el. A HÉSZ az elfogadás óta
eltelt időszakban többször módosult – az elfogadó rendeletek száma: 9/2007.(V.23.),
11/2008.(X.13.), 6/2010.(lV.2.), 5/2014.(07.25.) és 6/2016. (IV. 04.).

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek
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1.6.2.1. Beépítésre szánt területek
Lakóterület
A terv a település lakóterületeit az OTÉK szerinti „falusias lakóterület” területfelhasználási
kategóriába sorolja.
Tervezett fejlesztés
Újonnan beépíthető területeken
Önkormányzati beruházásban az Új utca déli folytatásában – kb. 10 lakótelek
Magánberuházásban a Petőfi utca keleti telekvégein – kb. 8 lakótelek
Magánberuházásban az Alkotmány utca nyugati végén – kb. 6 lakótelek
Foghíjakon – kb. 15 lakótelek
Az Új utcai telkek kialakítása megtörtént, a beépítés megindult.
Gazdasági terület
A terv a gazdasági területeket az OTÉK szerinti „kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület”
és „ipari terület” területfelhasználási kategóriába sorolja.
KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET
A 6-os út északi oldalán, a Batvölgyi úttól nyugatra fekvő terület
A terület jelenleg kihasználatlan, a gazdasági tevékenység megszűnt.
EGYÉB IPARI TERÜLET
A 6-os út és a vasút közti terület
Tervezett fejlesztés
Az újonnan kialakítható területek a következők:
KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET
 A 6-os úttól északra kialakult terület nyugat felé, a 0116 hrsz, gyepfelületig
bővíthető – kb. 1,7 ha
 A 6-os út és a 0103 hrsz. árok közötti területen – kb. 2,8 ha
EGYÉB IPARI TERÜLET
 A 0103 hrsz. ároktól délre – kb. 2 ha
 A 086 hrsz. ároktól nyugatra – kb. 2,6 ha
 Foghíjakon a valamikori iparterület továbbosztásával
JELENTŐS MÉRTÉKŰ ZAVARÓ HATÁSÚ TERÜLET
 A Kajdács-pataktól keletre – kb. 5,5 ha
A fejlesztési területek kialakítására nem került sor.
Különleges területek
Temető
A temető területe megtartandó, kisebb bővítés szükséges dél felé.
A bővítés még nem történt meg.
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Sportpálya
A természetvédelmi területen fekvő tulajdonképpeni sportpálya füves, ápolt
kialakítása távlatban is fenntartandó. A védett területen épület nem helyezhető el.
Kőbánya
Megtartandó, fejlesztést nem igényel.
A bányában a kitermelés leállt.
1.6.2.2. Beépítésre nem szánt területek
Közlekedési területek
A hatályos településszerkezeti terv jelöli a közigazgatási területet érintő közút- és
vasúthálózatot. A terv a lakóterületi és gazdasági területi fejlesztésekkel összhangban
számol a kiszolgáló úthálózat fejlesztésével.
Tervezett fejlesztés
Külterületen
Külterületi egyéb utak:
A kertes mezőgazdasági területeken a fontosabb útvonalak lehetőség szerinti szélesítését
(min. 10 m) szorgalmazni kell.
Kerékpárutak:
Távlatban a 6. sz. út vonalán Pécs és Szentlőrinc között nagytérségi kerékpárút halad.
Ehhez való csatlakozásként, illetve azt megelőzően is Pécs felé az Árpád köz – Batvölgyi út
nyomvonala mellé közös gyalog-kerékpárút kialakítását javasoljuk.
Belterületen
Gyűjtőutak:
A 6-os úttól délre részben kialakult, részben tervezett gazdasági terület feltárására építendő
ki, nyugati végén új 6-os úti csomóponttal.
Kiszolgáló utak:
A településen belül új utakat a tervezett lakótelkek kiszolgálására, valamint a tervezett
különleges területek feltárására kell kialakítani.
Zöldterületek
Meglévő, megtartandó, javítandó zöldterületek és zöldfelületek



Alkotmány utcai játszótér
A jóléti tó és közvetlen környezete

Tervezett fejlesztés


Közparkok kialakítása
 Az Árpád köz keleti oldalán – kb. 3000 m2
 A jóléti tó és a lakóterület között rekreációs funkciókkal, ligetes fásítással – kb. 4
ha
A fejlesztésre nem került sor.
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Erdőterületek
A terv az erdőterületeket az elfogadásakor érvényben lévő földhivatali adatok alapján
határolta le. A terv szerint a kialakult erdőterületek gazdasági, illetve védelmi (védett)
rendeltetésűek. A kialakult erdők távlatban is megőrzendők.
Tervezett fejlesztés




A 6-os úttól északra fekvő erdőterület zöme a tervezett „Mecsek Tájvédelmi Körzet”
része lesz. A védelem kimondását követően a területen az illetékes miniszter által
jóváhagyott körzeti erdőtervben (melynek része a természetvédelmi kezelési terv)
foglaltak szerint kell eljárni.
A 6-os úttól délre tervezett gazdasági terület tájbaillesztése érdekében a területet
védelmi rendeltetésű erdővel kell körülvenni.

A tájvédelmi körzet kijelölése megtörtént. Mivel a tervezett gazdasági területi fejlesztés nem
valósult meg, az erdőtelepítésre sem került sor.
Mezőgazdasági terület
A hatályos szerkezeti terv az általános és a kertes mezőgazdasági területeket az
elfogadásakor érvényben lévő földhivatali adatok alapján határolta le.
A tervben kitűzött célok






A kialakult mezőgazdasági célú tájhasznosítás a jövőben is fenntartandó.
A kialakult szőlőültetvények távlatban is megőrzendők.
A kertes mezőgazdasági területen elejét kell venni a kialakult telekstruktúra
átalakulásának, tájba nem illő épületek, illetve a falutól északra és keletre a
lakófunkció megjelenésének.
A vízfolyás menti gyepfelületek és lápok jelenlegi állapotukban őrzendők meg.
A tervezett természetvédelmi területen a védelem kimondását követően a
természetvédelmi kezelési tervben foglaltak szerint kell eljárni.

Vízgazdálkodási területek
A településszerkezeti terv vízgazdálkodási területként jelöli a település területét érintő
vízfolyások és árkok, valamint a vízmű kutak területét..
Tervezett fejlesztés


Az állandó vízfolyások karbantartását folyamatosan biztosítani kell, fokozott gondot
kell fordítani a növényzet eltávolítására illetve az árkokban keletkező eróziós károk
kijavítására.
 A Cserkúti árok Zrínyi utca alatti bel- és külterületi szakaszának felmérését és
tulajdonjogi rendezését el kell végezni, a műszaki rendezés szükségessége ez
alapján tisztázható.
A felmérés nem történt meg.
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1.7. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA
1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság,
jövedelmi viszonyok, életminőség
Cserkút község népességének alakulása az 1870-es évektől tekintve változatos képet mutat.
Lakosságszáma ekkor 406 fő és az 1930-as évekig kis létszámú csökkenés jellemzi, majd
1970-ben éri el az eddig legmagasabb létszámot, a 661 főt. 1990—ig ismét csökken a
létszáma, s ekkorra éri el a legalacsonyabb lakosságszámot a település, 278 főt, majd ismét
fokozatos növekedés tapasztalható, 2001-ben 405 fő, 2011-ben 569 fő, 2015-ben 594 fő,
jelenleg 629 fő a település lakosságszáma. A település lakosságszáma az utóbbi két
évtizedben folyamatos növekedést mutat.
A 2011. évi népszámlálási adatok szerint a külterületen élő állandó lakosok száma 157 fő. A
külterületi településrészek: Kerekes Dülő (50 fő), Batvölgyi út (3 fő), Plató-lakótelep (6 fő),
Szikuti-Dülő (34 fő), Kismá-Dülő (64 fő). Az önkormányzati feladatellátásból adódó 2018. évi
becsült létszám 209 fő. A település kül- és belterületének aránya jelzi, hogy hatalmas
zártkerti, külterületi rész tartozik Cserkút közigazgatási területéhez.
A statisztikai számadatok azt mutatják, hogy míg a megyei lakosok száma ezen 2001-2011
közötti időszak alatt 4,3 %-kal, a községekben élőké 7,6 %-kal csökkent, az
agglomerációhoz tartozó települések (Pécs nélkül – továbbiakban: agglomeráció) esetében
az eltelt évtized alatt 21,9 %-kal nőtt a lakosok száma. Ennek oka egyértelműen a
kiköltözésben keresendő, miután a természetes szaporodás az agglomerációban is negatív
irányú volt. A bevándorlók száma Cserkút községben a 2011-es népszámlálási adatok
szerint 161 fő, 2015-ben 173 fő volt. A település vezetőinek és aktív civil szervezeteinek
köszönhetően Cserkút nem lépett azon települések körébe, ahol Pécs város közelsége miatt
a helyben élő lakosság a beköltözéseknek köszönhetően többszörösére emelkedett.
A népességváltozás tényezőit vizsgálva Cserkút település esetében megállapíthatjuk a KSH
adatai alapján: 1980-1989 között, a természetes szaporodás (-27) és a vándorlási
különbözet (-40) negatív képet mutat, 1990-2001 között a természetes szaporodás még
mindig negatív (-28), a vándorlási különbözet (161) már pozitív képet mutat 2001-ben. 2015ben az élve születések száma 56 fő, a halálozások száma 53 fő, természetes szaporodás
még mindig minimális jelenleg, 3 fő, tehát a népességszám növekedést nem a természetes
szaporodás idézte elő, hanem a nagyobb mértékű bevándorlás. A természetes szaporodás
minimális jellege miatt fontos, hogy újabb beköltözők és további gyermekszületések révén
biztosított legyen a lakosság folyamatos, kismértékű növekedése. A település vándorlási
egyenlege 28,6 %, vagyis jóval magasabb, mint a negatív mezőnyben lévő Pécsi Kistérségé,
illetve Baranya megyéé. A település népességmegtartó képessége a beköltözők viszonylag
magas számának, Pécs város közelségének, a település szép természeti környezetének,
rendezettségének, a gondoskodó önkormányzatának, a helyi közösségi élet értékeinek, a jó
közbiztonságnak tulajdonítható.
Az elvándorlás 2014 óta állandó, az odavándorlás 2016-ra csökkent. 2014-ben visszaesett
az elvándorlások száma, ám a következő évben majdnem a duplájára emelkedett, és 2016ban magas marad ez a szám.
A természetes szaporodás 2016 évre pozitív lett, tehát a születések száma több, mint a
halálozások száma. Az ezt megelőző években (2013-at kivéve) negatív volt, itt is a 2014-es
év volt figyelemre méltó.
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Év

Állandó jellegű
odavándorlás

Elvándorlás

Egyenleg

Állandó oda‐, és elvándorlások különbségének
1000 állandó lakosra vetített száma

2012

26

13

13

21,6

2013

45

29

16

25,8

2014

29

35

‐6

‐9,88

2015

49

35

14

22,8

2016

40

35

5

8,01

2017

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH‐ TSTAR

Természetes szaporodás
Év

Élve születések száma

Halálozások száma

Természetes szaporodás (fő)

2013

8

7

1

2014

2

6

‐4

2015

3

6

‐3

2016

4

3

1

2017

n.a.

n.a.

0

Forrás: TeIR, KSH‐TSTAR

természetes szaporodás (fő)
2
1
0
‐1
‐2
‐3
‐4
‐5

2013

2014

2015

2016

2017

A lakosság életkor szerinti összetételét vizsgálva elmondhatjuk, hogy a településen a 60 év
felettiek száma növekszik, míg a 0-14 év közöttiek száma csökken az utóbbi évtizedet alapul
véve. Mindkét érték jobb a megyei illetve a kistérségi átlagnál, azonban a fiatalítás
problémája az életkor szerinti összetételben is jelentkezik. A külterületen állandó bejelentett
lakcímmel rendelkezők magas száma (209 fő) jelzi, hogy az Önkormányzatnak nem csupán
a belterületen élő lakosság számára szükséges megfelelő infrastruktúrát teremteni, hanem
az alapvető lakossági szükségleteket (út, villany, víz, szemétszállítás stb.) biztosítani kell a
külterületen lakók számára is.
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Állandó népesség alakulása (fő)
Éves településstatisztikai adatok 2017-es településszerkezetben
Magyarország
települései
(Cserkút)
Időszak
Mutatók

2000. év 2005. év

Állandó népesség száma (fő)
Állandó népességből a 0‐2
évesek száma (fő)
Állandó népességből a 3‐5
évesek száma (fő)
Állandó népességből a 6‐13
évesek száma (fő)
Állandó népességből a 14
évesek száma (fő)
Állandó népességből a 15‐17
évesek száma (fő)
Állandó népesség, férfiak
összesen (fő)
Állandó
népesség,
nők
összesen (fő)
Élveszületések száma (fő)
Halálozások száma (fő)
Belföldi
állandó
odavándorlások száma (eset)

2010.
év

2011. év 2015. év

2016.
év

2017.
év

408

504

564

588

614

624

629

7

21

13

15

15

11

15

14

19

14

14

14

19

16

49

54

53

57

57

51

49

8

3

6

8

11

10

9

14

21

23

22

16

20

22

199

258

290

297

305

306

311

209

246

274

291

309

318

318

1

7

7

6

3

4

6

2

1

9

7

6

3

6

18

27

39

49

40

37

Az öregedési index is tartogat meglepetéseket. A településszerkezet ugyan fiatalosnak
mondható, mert az index értéke 100 alatt van, de az is látható, hogy az index 2013 óta
emelkedik. 2016-ra ez megfordult, és drasztikusan 15 %-kal emelkedett.
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Foglalkoztatási helyzet
A település felmérés adatai szerint kiemelkedően jó humáninfrastruktúrával rendelkezik, a
lakosság 27 %-a szakmunkásképző, 26 %-a egyetemi, 27 % középiskolai végzettséggel
rendelkező. Befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkezik 11 %. A településre nem
jellemző a munkanélküliség.
Időszak
Mutatók

2000. év

Nyilvántartott álláskeresők száma összesen
(fő)

13

13

29

31

22

19

21

Nyilvántartott álláskeresők száma, férfi (fő)

6

6

15

19

7

9

9

Nyilvántartott álláskeresők száma, nő (fő)

7

7

14

12

15

10

12

180 napon túli nyilvántartott álláskeresők
száma összesen (fő)

4

6

19

18

9

9

13

1

2

1

Nyilvántartott
megváltozott
munkaképességű álláskeresők száma (fő)

2005. év 2010. év 2011. év 2015. év 2016. év 2017. év

1

Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek havi átlagos száma (fő)

4
9

13

8,37

Időskorúak járadékában részesítettek havi
átlagos száma (fő)

6,43

8,04
1

Regisztrált munkanélküliek száma forrás KSH-STATADAT
A Baranya Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya
2018. adatai alapján Cserkút községben 21 fő nyilvántartott álláskereső van, melyből 180
napon túliak száma 12 fő. Ezek közül járadékban 1 fő, segélyben 5 fő részesül.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatást 8 fő vesz igénybe. Az álláskeresők között nincs 25
évnél fiatalabb és pályakezdő, 11 fő 50 éves és idősebb korosztály tagja. Általános iskolai
végzettséggel 5 fő rendelkezik. Az aktív munkavállalói képességgel rendelkezők száma 258
fő, a relatív mutató 7,75 %. Cserkút községet a munkanélküliség nem sújtja.
1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
A település az 1990-es évekig bányászfaluként működött, a faluhoz tartozó zártkertben
állattenyésztéssel, szőlő és gyümölcstermesztéssel foglalkozott a helyi lakosság. Az 1990-es
években megszüntetett bányászat a település számára útkeresést, átmenetileg a
munkanélküliség jelenlétét eredményezte. Ugyanezen időszakban a település önállóvá
válhatott, körjegyzőségi székhelyként működött, saját fejlesztési és működési forrássokkal
rendelkezett.
A település vezetőinek és az abban az időben már aktív civil szférának köszönhetően
Cserkút nem vált egy nagyváros közeli alvó településsé, bár jelentős arányt képviselnek ma
már a beköltözők, akik tudatosan választották a (kvázi) falusi életformát. Számukra különös
értéket képviselnek a vidék értékei, mint a csend, a táj szépsége, a természetes környezet.
Ugyanakkor kereső tevékenységük nem Cserkúthoz kötődik, és az átlagosnál magasabb
jövedelmük miatt a falu hátrányait (pl. nehézkes tömegközlekedés) kevésbé szenvedik. A
helyi hagyományokat követő, mezőgazdaságra épülő fenntartható vállalkozásoknak sincs így
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igazán alapja. A városszéli, polgári értékrend felé tekintő faluban nincs vonzereje a
mezőgazdasági munkának, legfeljebb a részleges önellátás szintjén.
A külső szemmel nyugodtnak látszó település lakossága között azonban kimondott és
kimondatlan konfliktusok feszültek, melynek egyik mozgatórugója az őslakosság és a
beköltözők közötti, a meg nem értettség, a kommunikáció hiánya, a másként gondolkodás,
az életmód, életritmus, értékrendbeli különbség volt, mely jó kommunikációval,
közösségfejlesztéssel időben kezelhető lett volna. Mára az ellentétek többnyire kisimultak,
oldódtak, a helyi közösségnek jelentős számú aktivistája van, akik elkötelezetten dolgoznak,
küzdenek értékekért, érdekekért, ügyekért, a településükért.
Cserkút helyi társadalmáról elmondható, hogy a településen megvannak a régi közösségi
értékek és főként a beköltözők által képviselt, változatos és újszerű kezdeményezések is. A
beköltözők egy része kezdeményező és tevékeny, nagyobb része azonban sajnos passzív,
„hazajáró” cserkúti.
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok,
társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések,
vallási közösségek stb.)
A város-közeliség meghatározó szerepe messze múltra tekint vissza Cserkúton. A faluhoz
tartozó Jakab-hegyen már Kr.e. 1000 körül megtelepedett egy bronzeszközöket használó,
temetkezésükről urnamezős kultúrájúnak nevezett nép, kiket 200 évvel később egy illírpannon nép követett, akik földvárat építettek. A Kr.e. 3. században érkeztek a kelták, akiknek
a ma látható földsáncokat tulajdonítják. A római uralom idején a Mecsek lábánál villák,
nagybirtokok jöttek létre, melyek ellátták az élénk kereskedelmi életet bonyolító nagyvárost,
Sopianaet. Első írásos emléke a telepüésnek 1291-ből származik, amely Cherkuth néven
említett falu egyházi nemesembereiről egy per tanúiként szól. A török uralom esztendőiből az
adózás nyilvántartása révén maradtak fenn írásos bizonyítékok. A 13. századtól Cserkút és
a vele rokon sorsú Kővágószőlős, Kővágótőttös és Bakonya a pécsi káptalan birtokába
került. A török idők alatt Cserkút szerencsésnek mondható: a családnevek tanúsága szerint
megmaradt a lakosság nagy része. A 18. század második feléből származó adatok szerint
Cserkúton 28 lakóház és egy vízimalom állt, lakossága 209 római katolikus magyar volt. A
gazdasági növekedés eredményeként a XIX. század második felében már mintegy 400 fős
településsé vált, amelyben a középkortól egészen a múlt század derekáig tartott fenn
birtokot a pécsi káptalan.
A település csodálatos fazsindelyes katolikus temploma 1270-1290 között épült, román
stílusban. Homlokzatán restaurált falfestmények és Prokop Péter papfestő alkotásai
láthatóak. Fő homlokzata délen volt, ezt jelzi a bejárati kapu és a fölötte lévő három kis
ablak.
A
XIV.
században
tornyot
építettek
hozzá.
A
hajó
északi
falán freskómaradványok láthatók.
Felül
az apostolok sorakoznak,
akik
a három
királyokat követik Jézus köszöntésére. Alul a szenvedő Krisztus látható és Szent Mihály, aki
kardot és mérleget tart. Így helyezi mérlegére az eléje érkező holtak lelkeit. Ettől jobbra
áll Szent Miklós. Ezek a festmények a 13. században készülhettek. A Szent
Györgyöt ábrázoló freskó a diadalív déli oldalán látható. Ez 1335-ben készült. A belső
oldalon az év hónapjaira jellemző tevékenységek láthatóak. Ezek a 15. században készültek.
Az egykori festmények tűzvész miatt pusztultak el. Az oltárt Ferenczy Károly tervezte. E
mögött van a Keresztelő Szent Jánost ábrázoló oltárkép. Itt van még Prokop
Péter festőművész Kálvária-képe és a stációsorozatot is ő festette.
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A temp
plom épülettétől vezet a kék turristajelzés a Jakab-he
egyre, ahol megtekintthetők a
Babás-sszerkövek, a Zsongorkkő és a kolo
ostorrom. A dombtető a Jakab-he
egy tetejéve
el és déli
lejtőjéve
el együtt csaknem 230 hekttárnyi term
mészetvédellmi területtet alkot. Szemet
gyönyörrködtető kilátás nyílik a Jakab-he
egy déli lejjtőjére és a Cserkúti-m
medencére, nyugat
felé tekiintve pedig az egyik leg
gidősebb uránbánya aknatornya
a
l
látható.

Jelentőss zártkerti rész kapcssolódik a fa
aluhoz, ame
ely nagy ha
agyományo
okat őrző szőlő- és
gyümölccs kultúráva
al rendelkezzik.
A közsé
égtől déli irá
ányban húzódik a Küje
esfőd, a Köv
ves földek elnevezésse
e
el is ismert Cserkúti
dombsá
ág, amelyne
ek egy csod
dálatos term
mészeti adottságú dom
mbját Cana d
dombnak emlegetik
a helyie
ek - nagy va
alószínűség
ggel a helyb
béli sertésá
állomány álttal preferáltt legelő kap
pcsán. A
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szántókkal, erdőkkel és legelőkkel takart dombsor kemény, ellenálló kőzetből alakult ki,
amely megóvta az eróziótól az alsóbb szinten elhelyezkedő, puhább homokkő réteget. A
dombtetőről szemet gyönyörködtető kilátás nyílik a Jakab-hegy vonulatára és a Cserkúti
medencére.

A gyermekek szabadidejének eltöltésére korszerű játszótér, a Kultúrház, a jól működő
Gyermek Klub, a Polgármesteri Hivatal udvarán elhelyezett kemencés udvar, a horgásztó és
környéke, a Jakab hely biztosít teret. A festői természeti környezetben a Mecsek hegység
DNy-i lábánál elterülő település ideális turisztikai kiránduló és pihenőhellyé vált.
A helybéliek kulturális és szabadidős programjai számára fentieken túl a könyvtárbusz, egy
sportpálya és egy horgászásra is alkalmas látvány-tó teremt lehetőséget.
Az Önkormányzat udvarában egy Intereg-es beruházásnak köszönhetően egy új közösségi
tér kerül kialakításra 2019 júniusában, mely önálló konyhával és egy 80 fő befogadására
alkalmas rendezvényteremmel rendelkezik majd. Ez a létesítmény, mintegy nyitott workshopként fog működni, helyi termékek felhasználásával, a helyi értékek megtartásával, célja a
régi hagyományok, főzési szokások bemutatása, újratanítása, szem előtt tartva a
fenntarthatóságot, a környezetvédelmet.
„Cserkúton a mesterséges identitáskeresés önvédelmi célú egyben, egy kényszerintegrációs
folyamatban, melyben az új csoportképző normák és erők megnevezése politikai magatartás
jelentőségét kapja. Mint ilyen, nem csoda, hogy nemegyszer önmaga ellen is irányul, belső
feszültségeit folyamatos konfliktusvállalásban vezeti le, vagy olykor a helyi autonómiát
veszélyeztető kívülállókkal való összetűzésben nyilvánul meg. De mindenképp igényli a
megkülönböztetés elismerésformáit. Adódik ez abból, hogy az uránbányászat megszűnését
követően a cserkúti vezetés kívülről eredő idegen rosszakarat megnyilvánulásának látta a
felkínált településfejlesztési lehetőségeket, nevezetesen, hogy Cserkút önállóságát vesztve
külterületi városrészként olvadjon be a városba. A Pécs (és más nagyvárosok) környéki
falvak fejlődésének megszokott, „szabályos” útjától tartva, mesterségesen befagyasztotta
üresen maradt területeinek hasznosítását, megakadályozva ezzel az újonnan épülő,
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kertvárosi lakóparkok létrejöttét, megőrizve viszont a közigazgatásilag Cserkúthoz tartozó
ipari parkból származó bevételeket és a jelenlegi faluképet.
A 2002-ben végzett kérdőíves felmérés és interjúsorozat egy identitását kereső közösség
érdekérvényesítő küzdelmét, jövőképét, konfliktusait kívánta feltárni. Semmiképp sem
tekinthetők a következtetések modellértékűnek. Az empirikus terepmunka mindössze arra
kereste a választ, megteremthető-e egy identitását feledő, rendkívül heterogén csoport
énképe, jövőképe a mesterségesen, kívülről hozott célokkal és elképzelésekkel –
nevezetesen a fenntartható fejlődés programjával. A válasz természetesen csakis a meglévő
forrásmunkákra, a tapasztalatokra, avagy megérzéseinkre hagyatkozó előrejelzés lehet,
legyen akár igenlő, akár nemleges. Pontosabb visszajelzésekkel kérdéseinkre csupán a
döntést követő évtizedek szolgálhatnak.
A fenntartható falufejlesztési program szempontjából mérlegelendő, hogy a cserkútiak
életkörülményeire, véleményére, szándékaira kérdező vizsgálat által feltárt tényezők egyfelől
nehezítik, másrészt könnyebbé tehetik a program megvalósulását. Nehezítik, mert az
emberek jó része elégedett a munkájával és az életkörülményeivel, tökéletesen megfelel
számukra a jelenlegi, „sablonos” modernizációs fejlődési pálya. A fenntartható fejlődés által
hangoztatott hagyományos, gyors meggazdagodást nem kínáló foglalkozások
(mezőgazdaság, kézművesség stb.) nem vonzóak, és ugyancsak nem vonzó az önellátás,
az önállóság gondolata sem, inkább a nagyvárossal való kapcsolat szorosabbá fűzésére
való törekvés (jobb közlekedés, számozott busz Cserkútra) érhető tetten. Segítik viszont,
mert a kitelepülő értelmiségi réteg nagyra becsüli a falusi környezet értékeit
(természetközelség, csend, jó levegő stb.). Ugyanők nyitottak a szélesebb körű, hosszabb
időtávlatú kérdésekre, érvekkel, tanítással (népfőiskola) könnyebben meggyőzhetők és
fogékonyabbak a szokásos fejlődéstől eltérő gondolatokra is (pl. ökoiskola).”
( Forrás: Péntek Eszter: A fenntartható fejlődés mint az identitáskeresés lehetséges útja)
A civil szervezetek értékteremtő közösségei a településnek. Ezzel a ténnyel a jelenlegi
településvezetés tisztában van, működésüket erkölcsileg, anyagilag is támogatja. A civil
szervezetek anyagi támogatását a helyi önkormányzat „Megállapodás” formájában,
beszámolási és elszámolási kötelezettséggel oldja meg. A civil szervezetek egy részére
jellemző a „fásultság”, „kiégés”, problémát jelent a fiatalítás megoldatlansága is.
Civil szervezetek és tevékenységük főbb jellemzői:
Cserkúti Faluszépítő és Környezetvédő Egyesület: az egyik legrégebbi bejegyzett
egyesület Cserkúton. Az elmúlt években nem csak a szorosan vett környezet ápolása,
hanem a helyi társadalmi környezet gondozása, fejlesztése is feladata volt az egyesületnek.
Sok fizikai és szellemi munkával indított el programokat, szakmai munkát „állított pályára”
ami most is alapja a fiatalok és az Önkormányzat által szervezett programoknak,
tevékenységeknek (néhány példa: gyerekprogramok, kenyérünnep, Önkormányzati udvar
mint programhelyszín, röntgenszem, kemencézés, érvényben lévő rendezési terv,
fenntarthatósági terv készítése). A község Arculati Kézikönyve készítőinek jelentős szakmai
segítséget nyújtottak.
Cserkúti Polgárőr Egyesület önálló jogi személyként 1995 óta tevékenykedik. Fő céljuk a
település és környezetének vagyon és közbiztonsága. A település közigazgatási területén
jelentős ipari terület helyezkedik el, melyen több vállalkozó telephelye működik.
Vagyonvédelmüket szintén a Polgárőr Egyesület látja el. A falu rendezvényein biztosítják a
rendet, a szórakozók védelmét, a horgásztó környékének tisztaságát, a zártkerti terület
közbiztonságát. Munkájukat szakértelemmel és nagy elhivatottsággal látják el.
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A Mecsek-Nyugat Falusi Vendéglátóinak Egyesülete 1998 óta működik, kezdetben
néhány falusi vendéglátással foglalkozó cserkúti család összefogására jött létre, ma már
összefogja Cserkút és a Nyugat-Mecsek településeinek falusi vendéglátóit. A falusi turizmus
Cserkúton a helyi gazdaság meghatározó részévé vált. Az Egyesületnek nagy szerepe van a
vendégfogadó porták arculatának, szolgáltatásai minőségének javításában, a
szemléletformálásban. A vendégházak nagyobb része országos minősítésű, három vagy
négy napraforgós, szépen berendezettek, összkomfortosak. Több helyen falusi vendégasztal
működik, melyek a helyi termékek és ízek őrzői, népszerűsítői. Az értékőrzéssel jó mintát
adnak a helyi lakosság többi tagjának is. Az Egyesület honlappal, Fb oldallal,
prospektusokkal rendelkezik. Szakmai munkájuk eredményeként a tagjaik közül néhányan
megyei és országos turisztikai szervezetekben vezetőségi tisztséget töltenek be. (Baranya
Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség, Falusi Turizmus Országos Szövetsége)
A Mecsek Zöldút Egyesület 2012-ben alakult, működési területe a Mecsek valamennyi
településére kiterjed, ebből adódóan nem mindenben tud kapcsolódni a helyi közügyekhez,
programokhoz, azonban aktívan dolgozik a közösségfejlesztés területén. Sokat tett a
települések közötti együttműködés előmozdításában, fejlődésében a Zöldutas közösség.
Példamutatással próbál szemléletet formálni, együttműködni, segíteni. A Mecsek Zöldút
Egyesület pályázóként elnyerte Magyarország legízletesebb vendégvárója címet, ebből
adódóan sokszor halhattuk Cserkút nevét az utóbbi időben nem csak a közvetlen
környezetünkben, hanem országos hírekben, újságokban, televízióban, turisztikai
szaklapokban is. A Herman Ottó díj elnyerése közösség kategóriában fontos elismerése az
egyesület közösségépítő munkájának. Sokszor keresik az egyesületet jó példaként
bemutatkozás céljából, ennek kapcsán Cserkútra is több csoport érkezett tanulmányútra.
Másrészt az Egyesület számára fontos cél a helyi termék népszerűsítése minden fórumon,
mely szintén hozzájárul Cserkút és lakóinak széles körű megismertetéséhez, ami a helyben
élő turizmussal foglalkozók számára is hasznos.
Cserkúti Kézműves és Gazda Klub 2012 decemberében alakult, helyi őstermelők,
kistermelők, kézművesek közösségeként. Tagjai között faművesek, textilszövők,
gyöngyfűzők, textil ajándékkészítők, gyógynövény termesztők, szárazvirág kötők,
lekvárfőzők vannak. Hagyományosan Szent György nap táján, Advent idején és a Falunapi
rendezvényen jelennek meg termékeikkel a helyi kézműves vásárokon. A környező
településekre is szívesen járnak árusítani. A Cserkútra járó turista vendégek a közösségnek
köszönhetően színes helyi termék és kézműves termék kínálatból válogathatnak kedvükre.
Tevékenységük legnagyobb részét a faluban lévő rendezvényeken való megjelenés teszi ki.
Sajnos a helybeliek kevesen vásárolnak a rendezvényeken, ebben volna még mit tenni.
Segíthet ezen a helyi termékek boltja kialakítása, valamint a szemléletformálás, hogy a
helyiek számára is biztos vásárlási ponttá válhasson.
Cserkúti Gyermek Klub a legfiatalabb, s jelenleg a legdinamikusabb helyi közösség. A
közösséget kisgyermekes édesanyák hozták létre azzal a céllal, hogy gyermekeik számára
olyan foglalkozásokat szervezzenek, melyek korukhoz, érdeklődési körükhöz közel állnak.
Baráti, jószomszédi kapcsolatból született a kis közösség, hivatalosan 2015. április 1-én
alakultak meg, működésük eredményessége jelzi, nem áprilisi tréfaként. Célként fogalmazták
meg a helyben élő kisgyermekek összefogását, a szülők segítését, a helyi közösségekkel
való szorosabb együttműködést, rendezvények szervezését, hagyományok ápolását.
Ismereteket szereznek és adnak tovább, játszva tanulnak, tanulva játszanak. Ismerkednek,
együttműködnek, segítenek, jól érzik magukat együtt és folyamatosan fejlesztenek,
forrásokat teremtenek. Jótékonysági vásárokat rendeznek.
A Nyugdíjas Klub tagjai megfogyatkoztak, találkozásaik nem rendszeresek. Az idősebb
korosztály összefogására, a hasonló életkori sajátosságokkal bíró emberek érdekeinek
védelmére, szükségleteik megfogalmazására igazán nagy igény lenne. Működésüket
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nehezítette a helyi támogatási rendszer változása. Nincs állandó helyiségük az együttlétre,
találkozásra.
A Cserkúti Horgász Egyesület újonnan alakult 2018-ban. A horgászat nagy
hagyományokkal rendelkezik a településen, hiszen gyönyörű környezetben helyezkedik el a
látványtó, mely igazi szabadidős központtá nőtte ki magát. Táborok, közösségi
rendezvények kedvelt helyszíne. A tó mellett elhelyezkedő horgászház felújításra szorul.
Az Ifjúsági Klub jelenleg hivatalosan nem működik. A megszűnés oka arra vezethető
vissza, hogy az életkori sajátosságuknak megfelelően buliztak, hangosak voltak s ez hamar
konfliktusba torkollott a közelben lakók és a fiatalok között. Régi, meg nem oldott probléma
következménye ez az állapot, mert az ifjúság számára használatra átadott (e célra
alkalmatlan) helység a falu központjában van. Szerencsés is lehetne, hogy szem előtt
vannak, de ez kevés ahhoz, hogy a többi zavaró tényezőt hosszú távon elviseljék a közelben
élők. Jellemző, hogy ebben a konfliktusban is csak a közvetlen érdekeltek kerültek
egymással szembe. Most a tóhoz szorultak, ott szoktak „bandázni”, de télen ez sem
megoldás. Értékelni kellene a helyzetet és figyelembe kell venni, hogy ők is cserkúti lakók,
nem csak a kisgyerekek, vagy a nyugdíjasok.
A településen működik még két jóga és egy aerobic csoport.
Összegzés:
Cserkút lakossága az elmúlt évtizedekben változatos képet mutat, legmagasabb a lakosság
száma 1970-ben 661 fő, legalacsonyabb 1990-ben 278 fő, ettől kezdődően folyamatos
növekedés jellemzi, mely elsősorban a bevándorlás eredménye. A település lakosságszáma
2019. január 1-én 629 fő. Folyamatosan emelkedik a külterületen életvitelszerűen élők és az
állandó bejelentett lakosok száma. A 2011 évi népszámlálási adat szerint 157 fő állandó
bejelentett lakója volt a külterületi településrésznek, a 2018-as önkormányzati feladatellátás
során becsült külterületi lakók száma 209 fő . Cserkút község vándorlási egyenlege pozitív
és vannak évek pl. 2014, 2016, amikor a természetes szaporodás is pozitív egyenleget
mutatott.
A lakosság összetétele szintén sokat változott az utóbbi évtizedekben, a beköltözők száma
meghaladja a településen élő őslakosság számát. A faluban jelentős arányt képviselnek a
Pécsről kitelepült értelmiségiek, akik tudatosan választották a falusi életformát. Egy részük
aktív véleményformáló, kezdeményező, közösséget formáló civilként vesz részt a helyi
társadalom életében, egy részük passzív, zárt térben éli az életét. A többféle értékrend,
életritmus, kultúra és ismeret találkozása sok konfliktust okozott a helyi közösség számára,
mely mára oldódott, de nem tűnt el teljesen.Cserkút helyi társadalmáról elmondható, hogy a
településen meg vannak a régi közösségi értékek és főként a beköltözők által képviselt,
változatos és újszerű kezdeményezések is.
A lakosság életkor szerinti összetételét vizsgálva elmondhatjuk, hogy a településen a 60 év
felettiek száma növekszik, míg a 0-14 év közöttiek száma csökken az utóbbi évtizedet alapul
véve. Az öregedési index növekvő tendenciát mutat.
Cserkút község aktív korú lakosságának foglalkoztatottságára jellemző, hogy kevés a
munkanélküliek, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők száma, a közeli iparterület,
városközpont közelsége biztosítani tud megfelelő munkahelyeket. Jellemzően az 50 év
felettiek veszélyezettek a munkanélkülivé válásra a településen.
A civil szervezetek értékteremtő közösségei a településnek. Ezzel a ténnyel a jelenlegi
településvezetés tisztában van, működésüket erkölcsileg, anyagilag is támogatja. A civil
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szervezetek anyagi támogatását a helyi önkormányzat „Megállapodás” formájában,
beszámolási és elszámolási kötelezettséggel oldja meg. A civil szervezetek egy részére
jellemző a „fásultság”, „kiégés”, problémát jelent a fiatalítás megoldatlansága is.
Cserkút község rendelkezik közösségi terekkel, szervezett programokkal, főállású
programszervezővel. A település kulturális és természeti értékei ismertek a helyben lakók
számára, az ideérkezők rácsodálkoznak a természeti, épített, kulturális örökségre, melyet a
helyi Önkormányzat, valamint a település lakói is féltve vigyáznak.
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1.8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA
1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.)
Közigazgatás
Cserkúton a Polgármesteri Hivatalt és a Kultúrházat kivéve nincsenek intézmények.
Közigazgatásilag 2013. januárjáig a Bakonya, Cserkút, Kővágótöttös községek
Körjegyzőségéhez, Cserkút székhellyel, míg jelenleg a Kővágószőlősi Közös Önkormányzati
Hivatalhoz tartozik. A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője hetente egy alkalommal tart
ügyfélfogadást Cserkúton.
Oktatás, művelődés
A településen nem működik óvoda, iskola. A cserkúti óvodás és iskoláskorú gyermekeket
Kővágószőlősre illetve Pécsre utaztatják szüleik. A település nem rendelkezik iskolabusszal.
A község Kultúrháza kis közösségi térrel rendelkezik, az Önkormányzat programszervezőt
alkalmaz, a programkínálat nagyon gazdag. Különösen látogatott programok az ünnepkörök
köré (farsang, nemzeti ünnepek, kenyér ünnepe, adventi ünnepkör, karácsony stb.)
szerveződő hagyományos rendezvények, valamint a Gyermek Klub rendezvényei.
Egészségügy
A település lakosságának egészségügyi ellátását helyben, hetente egy alkalommal, a
Kővágószőlősi székhellyel működő háziorvos látja el. Az orvosi ügyeletet a Pécsi Többcélú
Agglomerációs Társulás biztosítja Pécsett, a Lánc utcai orvosi rendelőben. A védőnői
szolgálat Kővágószőlősön működik, a védőnő onnan jár Cserkútra. A szakrendelések
áthelyezése a Megyei Kórházba nehezebbé tette az emberek utazását, bonyolultabbá vált a
megközelíthetőség. A szakellátás színvonala azonban jobb minőségűvé vált.
A védőnő Kővágószőlős Község Önkormányzatánál közalkalmazotti jogviszonyban dolgozik.
Több települést lát el: Kővágószőlős, Cserkút, Bakonya. Kővágószőlősön minden hétköznap
8.00 – 9.00 óra között van ügyfélfogadás. Csecsemő és terhes tanácsadás egyszer egy
héten elérhető. Az egy védőnőre jutó gyermekek száma évenként változik.
Kereskedelem, vendéglátás
Az egyéb (nem kulturális) helyi szolgáltatások között van: 1 vendéglátóhely, valamint 1
működő kisbolt van. A településen az önkormányzat tulajdonában lévő kisbolt jelenleg
működik, bodai kereskedő bérlőként üzemelteti.
Szociális ellátás
Cserkút lakosságának szociális ellátását a Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ végzi, megállapodásban rögzített feltételek mentén. A szolgáltatások: idősek házi
gondozása, szociális étkeztetés, jelzőrendszeres szolgáltatás, idősklub nappali ellátás. Az
ellátottak véleménye szerint hiányzik a személyes kapcsolat az ellátó intézmény dolgozói és
az ellátottak között, nincs kellő információ az ellátások igénybevételének feltételeiről, a
szociális étkeztetéssel kapcsolatosan többször jeleztek minőségi kifogásokat az érintettek,
ennek orvoslása megtörtént. A családsegítő szolgáltatást a pécsi székhelyű, társulásban
fentartott Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ látja el.
Tanyagondnoki szolgálat
A település kül- és belterületének aránya jelzi, hogy hatalmas zártkerti, külterületi rész
tartozik Cserkút közigazgatási területéhez. Ez óriási feladatot, terhet is ró az
Önkormányzatra. A külterületen élők számára a lakossági szolgáltatások bővítése, az
infrastruktúra helyzetének javítása, az ott élők életminőségének javítása fontos célkitűzés és
feladat Cserkút Község Önkormányzata számára, valamint jelentős fizikai és anyagi
erőforrást igényel. A tanyagondnoki szolgálat 2019. februárjában került bevezetésre.
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A tanyagondnoki szolgáltatás célja Cserkút hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos
településrésze, a külterületi lakók esélyegyenlőségének növelése, az ott élők
életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások
kiépítésének
elősegítése,
a
települések
szolgáltatási
funkcióinak
bővítése,
közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése. Igény szerint a kistérségi
közlekedési szolgáltatásokban való részvétel.
Kommunikáció, helyi média, lakossági részvétel a helyi döntéshozatalban
Az Önkormányzat a település lakosságát helyi újságban, falufórumokon, a település
honlapján keresztül tájékoztatja. Az újság szerkesztése társadalmi munkában zajlik, így
megjelenése a beérkező írások mennyiségétől függ. Az új cserkúti weboldalon az adatok
még mindig nem napra készek. Erőteljesen érezteti hatását a Cserkúti Facebook csoport
kommunikációja, amely jól tükrözi a véleménykülönbségeket. Az Önkormányzat által
szervezett programokkal kapcsolatos tájékoztatással elégedettek a helyben lakók.
A képviselő-testület valamennyi civil szervezet számára megküldi az ülésre szóló meghívót.
Cserkút községben a rendszerváltás óta rendszeresen képviseltetik magukat a helyi
közösségek. A képviselő-testületi ülés napirendjeihez, különösen a tevékenységüket érintő
témakörökben a civilek véleményt nyilvánítanak, élnek javaslattételi lehetőségükkel. Első
kézből ezen a fórumon ismerkedhetnek meg a települést érintő fejlesztésekkel,
problémákkal, feladatokkal. Az érdekérvényesítés legeredményesebb változata, amikor
sikerül a testületi ülésen kompromisszummal kialakított döntést hozni.
A helyi lakosság elsősorban a képviselő-testületi üléseken ismerkedhet meg a készülő
beruházásokkal, feladatokkal, tervekkel, vagy az azonnal intézkedést érintő ügyekkel.
1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
Az egyenlő bánásmód elvének betartása az Európai Unió és a hazai társadalom azonos
célja. Az európai uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség pozitív befolyásolásához
szükséges megerősítő intézkedések készítése, ennek stratégiai terve az esélyegyenlőségi
program, melynek része egy részletes, alapos helyzetelemzés, az alapelvek, célok
meghatározása, a továbblépés lehetőségeinek megkeresése, melyhez elengedhetetlenül
szükséges a partnerségi megközelítés.
Az Országgyűlés „elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú
személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson
a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az
esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alkotmány 54.
§ (1) bekezdésére és a 70/A.§-ára, valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és
az európai közösségi jog vívmányaira” megalkotta a 2003. évi törvényt az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról.
E törvény IV. fejezete tartalmazza a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programot, melynek
célja: az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse
egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely a Kormány, az
önkormányzatok és ezek intézményei, civil szervezetek és magánszemélyek feladata.
Az esélyegyenlőségi program céljai:
 Elősegítse a fogyatékos s személyek önálló életvitelét és a társadalmi életben való
aktív részvételét.
 Biztosítsa a fogyatékossággal élők számára, hogy a település lakójaként
ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek, mint bárki más.
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Biztosítsa az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint a helyben élő hátrányos
helyzetű csoportok helyzetének javítását.
A területre jellemző egységes rendszer kialakítása, amely az EU-s pályázatok
megírásához nyújthat segítséget.

A településen a fenti célok elérésének érdekében esélyegyenlőségi programot készítettek,
melyet a képviselő-testület 2013-ban fogadott el, 2019-ben történt meg az utolsó
felülvizsgálata.
A Cserkúti Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Cserkút település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával
érvényesíteni kívánja:
‐ az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
‐ a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
‐ a diszkriminációmentességet,
‐ szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A Cserkúti Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének célja
Cél: a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából.
További cél meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozza meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés,
ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a
hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
A Cserkúti Helyi Esélyegyenlőségi Program Jövőképe
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák ugyanolyan állampolgároknak
számítanak, mint mások,
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők lehetőséget kapnak a
felzárkózásra,
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek esélyeinek növelését,
Folyamatosan odafigyelünk az idősekre,
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az esélyegyenlőség biztosítását,
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életének megkönnyítésére.

Összegzés:
Cserkút község intézmény nélküli település. A korábban körjegyzőségi székhelyként működő
település beintegrálódott a Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatalba. A gyermekek
óvodai ellátását, általános iskolai oktatását a kővágószőlősi intézményekben illetve Pécset
veszik igénybe a szülők. Háziorvosi, védőnői szolgálat központja szintén Kővágószőlős,
Cserkúton heti egyszer rendel a háziorvos. A szociális alapszolgáltatást, a gyermekjóléti
ellátást és családsegítést a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás fenntartásában működő
intézmények biztosítják. A helyi idősek számára a Bakonyán működő Idősek Napközi
Otthona nyújt egész napos programot és ellátást. Mivel a kisgyermekes szülők száma elég
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magas többször jelentkezett már igény egy helyi bölcsőde, óvoda létesítésére. A korábbi
helyi önkormányzati vezetés az intézményalapítást, fenntartást nem támogatta. A jelenlegi
önkormányzati vezetők a helyi igények feltérképezéséig jutottak el.
Az Önkormányzat és a település lakossága közötti kommunikáció a helyi újságon,
falufórumokon, a település honlapján keresztül működik. Az újság szerkesztése társadalmi
munkában zajlik, így megjelenése a beérkező írások mennyiségétől függ. Az új cserkúti
honlapon az adatok aktualizálása nem követi az eseményeket. Erőteljesen érezteti hatását a
cserkúti Facebook csoport kommunikációja, amely jól tükrözi a helyben megjelenő
véleménykülönbségeket.
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1.9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
A települések aktuális gazdasági helyzetét alapvetően befolyásolja földrajzi környezetük,
elhelyezkedésük, lakosságuk száma, a lakosság demográfiai jellemzői (korösszetétel,
képzettség stb.) a korábbi gazdasági helyzetük hatásai.
Cserkút község földrajzi helyzetét Pécs város közelsége ezen a területen is meghatározó
szerepet tölt be. A település életében fontos volt az uránbányászat, annak megszűntetésével
sokan váltak munkanélkülivé. Pécs város közelsége, valamint a település közigazgatási
területén elhelyezkedő két iparterület azonban változó feltételekkel, de folyamatos
munkalehetőséget biztosított a település lakossága számára. A településen foglalkoztatottak
száma: 95 fő. Ebből helyben lakik 48 fő, bejáró 47 fő.
1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
A vállalkozások jellemzően építőipar, fuvarozás, szállítás, raktározás, építőipar és
szolgáltatás ágazati besorolásúak. Új kihívást jelentett, amikor a területfejlesztés és a
településfejlesztés hatékony eszközévé vált a turizmusfejlesztés. Cserkút elsősorban az
aktív civil közösségek, valamint a vendéglátók révén kapcsolódott be a hazai turizmus
vérkeringésébe, s mára a Nyugat-Mecsek turista látogatóinak egyik központi, kedvelt
településévé vált. Ennek köszönhetően is alakult a falukép, tudatossá vált az értékőrzés, a
vendégfogadás
kulturált
környezetének
folyamatos
építése,
kialakítása.
A
turizmusfejlesztéssel egyidejűleg alakult a település marketingje, mely jó hírét vitte
országszerte a településnek. Falusi vendéglátást üzemeltet 11 család.
1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő
fejlesztési elképzelései
Vállalkozások alakulása Cserkút közigazgatási területén
2000

2010

Regisztrált vállalkozók száma
Korlátolt
száma

Felelősségű

2015

2017

97

110

Társaságok 22

18

23

22

11

14

11

15

26

14

33

Betéti Társaságok száma
Egyéni vállalkozások
KSH adatok alapján saját szerkesztés

A település közigazgatási területén jelenleg a Cserkút-Plató, valamint a Batvölgyi út mentén
helyezkednek el a vállalkozók telephelyei. Cserkúthoz nagy kiterjedésű zártkerti, külterületi
településrész tartozik, mely nagy hagyományokat őrző szőlő és gyümölcstermesztési
kultúrával rendelkezett. Rétjei, legelői kedveztek az állattartásnak. Mára sajnos ez a fajta
tevékenység már kevés embernek jelent megélhetési forrást, többnyire hobbitevékenységként végzik.
A településen az önkormányzat tulajdonában lévő kisbolt jelenleg működik, bodai kereskedő
bérlőként üzemelteti. Az Önkormányzat vagyonát képezi több épületingatlan, földterület,
építési telkek.
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Cserkút Község Önkormányzatának ma is fontos bevételi forrás a helyi iparűzési adó.
Adóerő képessége jónak mondható, ennek a pályázati források megszerzésében érzi
hátrányát.
1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő
képzettsége, K+F stb.)
Cserkút község gazdasági versenyképességét földrajzi fekvése, a meglévő iparterületének
fejlesztése, a természeti, földrajzi adottságait, történeti értékeit szervezetten hasznosítani
tudó önkormányzat illetve nonprofit szervezet tudatossága határozza meg.
Szükséges az iparterület szennyvízrendszerének megépítése, mely célként szerepel a
Baranya Megyei Településfejlesztési Koncepcióban is. Együttműködésre lenne szükség
Pécs városával az agglomerációban megvalósuló fejlesztések vonatkozásában. A helyi
képzett fiatal munkaerő itt tartása is fontos feladat.
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)
Cserkút község Önkormányzata építési telkekkel rendelkezik, melyeket 4.000,- Ft-os m2
áron kínál. Nagy érdeklődés nincs a telkekre. A használt ingatlanok azonban gyorsan
elkelnek, áruk nagyon változó 100 ezer – 500 ezer Ft-os m2 árakkal. Az ingatlanok közül a
külterületen találhatóak alacsonyabb áron cserélnek gazdát. Jelenleg az Ingatlan.com
oldalon 19 cserkúti ingatlant kínálnak eladásra, telket, házat.
Összegzés:
A település gazdasági versenyképességét kedvezően befolyásolhatja, hogy rendelkezik két
kiépített iparterülettel (Cserkút Plató, Batvölgyi út). Mivel a településen kívül helyezkednek el,
a települést a zaj, szennyezettség stb. nem zavarja. Az iparterületeken az alapinfrastruktúra
kiépítettnek tekinthető, az Önkormányzatnak korábbi vállalása a Cserkút Plató vezetékes
szennyvízrendszerének kiépítése nem teljesült, így megoldandó feladatként nehezedik a
település vezetőire. Felülvizsgálatra szorulnak az iparterületi telekalakítások. Javítani
szükséges a helyi önkormányzat és a vállalkozások közötti kapcsolatrendszert, a
településfejlesztési döntésekbe való bevonásukat.
A településen magas a vállalkozók száma, valamint jó arányt képvisel a helyben
foglalkoztatottak száma is.
Még jelentős a gyümölcsösök aránya különösen a külterületi részen, a gyümölcs nagy része
nem kerül értékesítésre, vagy feldolgozásra és már nem cserélnek helyben sem árut a
fölösleggel rendelkezők. Az Önkormányzatnak lehetősége van megszervezni a család
szükségletein felüli termények helyben történő értékesítését, piacra jutását. A településen
jelentős számú támogatója lenne egy öko-falu kialakításának, melyben a helyben előállított
termékek, az arra épülő feldolgozóipar és értékesítés szintén a helyi gazdaságot erősítené,
munkát teremtve helyben néhány dolgozónak.
A település a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás
feltételrendszereiről szóló 105/2015.(IV23.) Korm. rendelet értelmében nem minősül
munkanélküliséggel sújtott illetve Társadalmi-gazdasági infrastrukturális szempontból
kedvezményezett településnek.
Időnként felerősödik, majd elhalkul az uránbányászat megvalósításának terve újra a
Mecsekben, mely jelentős környezeti terhet róna a településre. A település civil szervezetei a
bányászat újraindításával kapcsolatosan aktív érdeklődést és ellenállást tanúsítanak.
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1.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS
ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
2013. január 1-től változott az önkormányzati feladatok struktúrája, és ehhez illeszkedő
intézményrendszer került kiépítésre, létrejöttek a közös önkormányzati hivatalok, valamint a
járások. Az önkormányzatok feladatalapú finanszírozásban részesülnek, mely főleg a kis
önkormányzatok számára hozott kedvezőtlen változást. Cserkút korábbi költségvetéseire az
volt jellemző, hogy az éves bevételi összegének közel felét saját támogatási és működési
bevételei tették ki. Azon kevés települések közé tartozik, amely jelentős megtakarítással
rendelkezik és nem halmozott fel adósságot. Fejlesztéseit a saját forráslehetőségeihez
igazította, melyeket pályázati forrásokkal egészített ki. Cserkút község feladatalapú
támogatást kizárólag a közművelődési feladati ellátáshoz kapja. Magasnak számító adóerő
képessége miatt a központi költségvetésbe befizető önkormányzatnak számít. A
költségvetési főösszeg csökkenése még takarékosabb működést, illetve kevesebb
fejlesztésre fordítható forrást eredményezett.
Cserkút Község Önkormányzata bevételi forrásait a helyi adók, a Nyugat-mecseki
Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás
tagjaként a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott támogatás, valamint a csekély
összegű működési bevételei jelentik.
Az önkormányzat elfogadta a 2019. évi költségvetését, mely a tárgyévi gazdálkodásának
alapja. A helyi rendelet alapján teljesíthetőek a kiadások, vállalhatóak kötelezettségek, és ez
alapján követhető nyomon a bevételek alakulása. A rendelet elfogadása alapja a szabályos,
kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának. Az egyes kiadásokat a bevételek és a
kötelezően teljesítendő feladatok határozzák meg, melyek az Önkormányzat számára sajnos
kevés szabadon felhasználható pénzeszközt biztosítanak. A szociális támogatások
tervezésénél az idei évben sem részesül az önkormányzat támogatásban, ez a saját
költségvetést terheli. A betervezett beruházások, felújítások növelik a lakosság
komfortérzetét, a település rendezettségét, turisztikai vonzerejét, biztosítják az
önkormányzati vagyon egy újabb ütemének felújítását.
Cserkút Község Önkormányzat a 2019. évi költségvetési rendeletét az alábbi főösszegekkel
fogadta el:
Tárgyévi költségvetési bevétele összesen:
‐ebből működési bevétele:
‐felhalmozási bevétel:
Tárgyévi költségvetési kiadása:
‐ebből működési költségvetési kiadása
‐személyi jellegű kiadások
‐munkaadókat terhelő járulékok
‐ dologi jellegű kiadások
‐működési célú átadott pénzeszköz
‐tartalék
Felhalmozási költségvetési kiadása
‐ebből beruházások előirányzata:
Előző évi felhasználható pénzmaradvány:

170 135 E. Ft
130 000 E. Ft
40 000 E. Ft
170 135 E. Ft
119 635 E. Ft
19 781 E. Ft
3 588 E. Ft
33 525 E. Ft
1 300 E. Ft
61 441 E. Ft
50 500 E. Ft
50 500 E. Ft
59 175 E. Ft
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Fenti adatokból látható, hogy a település még rendelkezik tartalékokkal, amelyeket
fejlesztésre fordít. Az elmúlt évben cselekvési ütemtervet fogadott el a takarékosabb
működési kiadásokra.
Cserkút község vagyongazdálkodását helyi rendeletben szabályozza. Vagyonáról a jó gazda
gondosságával gondoskodik, azt gyarapítja.
1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
Cserkút község fejlesztési elképzelései a helyi közösséggel való egyeztetést követően a
tárgyév költségvetésében kerülnek meghatározásra. A település fejlesztési forrásának
nagyobb hányadát a kistelepülések számára is elérhető pályázati kiírásokra való tudatos
felkészülés, pályázatok készítése jelenti. A pályázatok nagyobb részét külső pályázatírók
készítik el, mely munkát a közös önkormányzati hivatal dolgozói segítik.
Cserkút község gazdaságfejlesztési programmal, településfejlesztési koncepcióval nem
rendelkezik. Képviselő-testületi határozat formájában fogadta el a takarékos gazdálkodáshoz
szükséges intézkedéseket, valamint a meglévő vagyon hasznosításáról szóló elképzeléseit.
1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
A helyi önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenységének eszközrendszere nem jelentős.
Eltűnt a helyi gazdaság a vidéki településeken, teljesen kiszolgáltatottá váltak a külső
gazdasági, piaci körülményeknek. Lehetőségei a belső erőforrások, adottságok
felhasználásával, helyi közösségi eszközökkel, a helyi foglalkoztatás növelésével egy
önfenntartásra törekvő, a család, a helyi közösség szükségleteinek kielégítését szolgáló
gazdaságfejlesztés megteremtése. Kedvező adópolitikai intézkedésekkel motiválhatja a helyi
vállalkozók működését. A település közigazgatási területén működő vállalkozások
megtartása és új vállalkozások létrejöttének ösztönzése érdekében nem emeli jelentősen a
helyi iparűzési adó mértékét. A helyben falusi vendéglátással foglalkozók számára kedvező
intézkedésként könyveli el, hogy 2018. évben eltörölte a helyi idegenforgalmi adót.
Még jelentős a gyümölcsösök aránya különösen a külterületi részen, a gyümölcs nagy része
nem kerül értékesítésre, vagy feldolgozásra és már nem cserélnek helyben sem árut a
fölösleggel rendelkezők. Az Önkormányzatnak lehetősége van megszervezni a család
szükségletein felüli termények helyben történő értékesítését, piacra jutását. A helyi
önkormányzat közösségszervezési akciók szervezésével próbálja tudatosítani az itt élőkben,
hogy az emberek maguk is sokat segíthetnek saját életkörülményeik javításáért, környezetük
rendezettségéért. A helyi önkormányzat rendelkezik továbbá ipari tevékenységre alkalmas
területtel, melynek közművesítési hiányait (szennyvízelvezetés, útfelújítás stb.) saját
forrásból megoldani nem tudja. A cserkúti iparterület vállalkozóival részleges kapcsolata van
a helyi önkormányzati vezetésnek.
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
Cserkút község aktívkorú lakossága a kistelepülések átlagához képest magasan kvalifikált. A
kérdőíves felmérés alapján látható, hogy magas az egyetemi, főiskola végzettséggel
rendelkezők száma. Az itt élők képzettségüknek megfelelő munkahelyet általában találnak a
szomszéd településeken, Pécs városában. Jellemző a fiatalok körében az elvándorlás.
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2,08%
Szakmunkásképző

11,06%
11,49%
24,68%

Egyetem,főiskola
27,23%

Középiskolai érettségi
Jelenleg tanuló vagy fiatalabb

25,53%

Befejezett általános iskola
Nem válaszolt

A település folyamatosan teremt munkalehetőségeket közmunkaprogram keretében. A
legnagyobb számú közfoglalkoztatást a zöldterület kezelés munkafolyamatban való részvétel
biztosítja. Jelenleg pályázati forrásból folyik a közmunkaprogram, melynek célja az
alacsonyan képzett, tartós munkanélküliek visszavezetése a munka világába. A 2019. évi
közfoglalkoztatottak száma Cserkúton 2 fő. A program során szükséges megteremteni a
résztvevők foglalkoztatásához a feltételeket, amely a helyi önkormányzat alkalmazottai
számára jelentős munkatöbblettel valósítható meg.
Igény lenne helyi felnőttképzésekre is pl. alapvető mezőgazdasági, kertművelő ismeretekre a
kiköltözőknek, illetve pl. olyan speciális igények kielégítésére, mint a „zöld élet”, azaz a
hulladékok újrahasznosításának megismerése.
1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
Cserkút Község Önkormányzata lakás és helyiséggazdálkodását a vagyongazdálkodási
rendelet szabályozza.
1.10.6. Intézményfenntartás
Cserkút Község Önkormányzata nem rendelkezik saját fenntartású intézményekkel.
1.10.7. Energiagazdálkodás
Cserkút település energiafelhasználása alapvetően a villany és a gáz energiára épül,
azonban jelen vannak még a hagyományos fa és szén nyersanyagok a téli tüzelési anyagok
palettáján. Az önkormányzati tulajdonban lévő épületek közül kizárólag a Polgármesteri
Hivatal épülete került teljes körűen felújításra, melynek során a nyílászárók, a fűtés és a
villamoshálózat is korszerűsödött. A tulajdonában lévő további többi épületeken (pásztorház,
kultúrház, bolt, italbolt), is nagyon fontos lenne a szigetelés, nyílászárók cseréje,
fűtéskorszerűsítés. Megújuló energiát még nem használ Cserkút Község Önkormányzata.
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1.11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Az eltelt 27 évben megoldódott az ivóvízellátás problémája, kiépült a gáz- és a
szennyvízrendszer, megtörtént a felszíni csapadékvíz elvezetése. Jelentősebb
infrastrukturális beruházások közül fentieken túl kiemelendő a község belterületi útjainak
felújítása, az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi intézmény (kultúrház,
Polgármesteri Hivatal épülete, ravatalozó, vegyesbolt, italbolt) felújítása, korszerűsítése.
Árpádkori temploma műemlék, külső-belső felújítását pályázati támogatás segítségével az
Önkormányzat koordinálta, finanszírozta. A település vezetői lakótelkek kialakításával
gondoskodtak a fiatalok helyben történő letelepedéséről.
A település infrastruktúrája a belterületen teljes kiépítettségű, víz, villany, szennyvíz,
vezetékes gáz. A belterületi utak jó állapotúak, a Batvölgyi út rendszeres karbantartásra,
felújításra, fejlesztésre szorul. A zártkerti és külterületi utak felújításának ütemezése
időszerűvé vált. A külterületi szervezett szemétszállítás és ivóvízellátás is megoldásra váró
feladat. A település közlekedése (távolsági buszjáratok száma) megfelelő. Hiányként merül
fel az esti, éjszakai járat a fiatalok hétvégi szórakozási lehetősége miatt. A közlekedést
könnyíti a II. Rakodóra érkező számos helyi járat. A teherforgalom elenyésző a községben.
Az utak műszaki állapota kielégítő. A parkolási lehetőségek adottak. A saját telken, udvarban
történő parkolást még sokan nem használják ki. A forgalmat jelző táblák segítik, illetve
„fekvőrendőrök” lassítják a forgalmat. A közlekedési forgalom biztonságát a résztvevők
tudják még biztonságosabbá tenni.
A településüzemeltetési feladatok szervezési és lebonyolítási ügyviteli feladatait a helyi
önkormányzat hivatala látja el.
Cserkút Község Önkormányzat üzemeltetési szerződés alapján biztosítja az ivóvízellátást, a
szennyvízszolgáltatást, melyet a Pécsi Tettye Forrásvíz Kft. lát el. A nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi szolgáltatás
szabályait, a szolgáltatóval kötött szerződést, valamint a szolgáltatás díját helyi rendelet
szabályozza. Jelenleg 5 év időtartamra kötött szerződést Cserkút Község Önkormányzata
Daráczi Zsigmond és Társa Kft.-vel e feladat ellátására.
A kommunális hulladék kezelésére és elszállítására a DÉL-KOM Dél-Dunántúli Szolgáltató
Nonprofit Kft.-vel kötött szerződést a helyi önkormányzat. A településen megvalósul a
szelektív hulladékgyűjtés, a közterületeken elhelyezett konténerekben. Meghatározott
időszakonként lomtalanítási akció van a községben.
A település önkormányzati útjait a helyi önkormányzat, a közutakat a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Baranya Megyei Igazgatósága tartja karban, újítja fel.
A közvilágítási rendszert az E.On Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. tartja karban, biztosítja
a fényforrások rendszerszerű karbantartását, fejlesztését.
A járdák, közterületek tisztántartását, a zöldfelületek kezelését, karbantartását, a
csapadékvíz elvezetését a helyi önkormányzat alkalmazásában lévő dolgozókkal,
közfoglalkoztatottakkal, valamint szükség esetén vállalkozási szerződés alapján külső
szolgáltatókkal látja el. A síkosság-mentesítésre minden évben pályázati felhívás útján keresi
az önkormányzat a feladat elvégzésére alkalmas vállalkozót.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő temető fenntartásáról megbízási szerződés alapján
gondoskodik.
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Összegzés:
A település infrastruktúrája a belterületen teljes kiépítettségű, víz, villany, szennyvíz,
vezetékes gáz. A belterületi utak jó állapotúak, a Batvölgyi út rendszeres karbantartásra,
felújításra, fejlesztésre szorul. A zártkerti és külterületi utak felújításának ütemezése
időszerűvé vált. A külterületi szervezett szemétszállítás és ivóvízellátás is megoldásra váró
feladat. A zöldterületek kezelésére, az értékek megóvására és karbantartására az
Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít.
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1.12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
Táji besorolás
északi magasabb
részek
Nagytáj
Középtáj
Kistáj

délkeleti alacsony
középső-nyugati dombos
terület
terület
Dunántúli-dombság
Mecsek és Tolna–Baranyai-dombvidék
Mecsek-hegység
Pécsi-síkság
Dél-Baranyai-dombság

1.12.1. Természeti adottságok
A település és környéke tájtipológiailag a Dunántúli-dombság Mecsek és Tolna–Baranyaidombvidék középtájon belül a Mecsek-hegység (északi területek) és a Pécsi-síkság (a 6-os
úttól délre fekvő területek) kistájak határán terül el, részben érinti a Dél-Baranyai-dombság
is. A település közigazgatási területe emiatt változatos domborzattípusokból áll. A Mecsek
egyik legváltozatosabb geológiai felépítésű hegységünk. A terület legismertebb kőzete a
perm - alsótriász korú vörös homokkő, melyre durva konglomerátum rétegek települtek. E két
kőzet erózióval szembeni eltérő ellenállásának köszönhetően alakultak ki a Jakab-hegy déli
oldalán a népmondával is körülírt Babás szerkövek. Az ércbányászat a homokkőben
található urán hasznosítása érdekében indult meg az 1950-es években. A homokköves
területen az uránbányászat hatására nagymértékben csökkent a talajvíz szintje és
nagyszámú forrás és kút apadt el.

Cserkút területének domborzati viszonyai és a tájhatárok
A település külterületének magassága 111 és 555 méter közötti, kitettsége jellemzően délies.
A belterület központja (a templom) 235 m Bf szinten található. A 300 m-es szintvonal feletti
területek többnyire erdővel borított középhegységi felszínek, 140 és 300 m Bf között fekszik
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a település és a zártkertek, ennek déli határa nagyjából megegyezik a 6-os út vonalával. Az
ettől délre elhelyezkedő Pécsi-sík magassága 110-140 m Bf.
A Nyugat-Mecsekben felszínre bukkanó felső-perm–alsó-triász korú Kővágószőlősi
Homokkőre települ a Jakab-hegyi Homokkő. A névadó Jakab-hegy 600 méter fölé
magasodó, kiterjedt tömbjének meredek déli oldala védhetővé tette fennsíkját, ahol már a
kelták megtelepedtek. A kőzetek eltérő ellenálló-képessége következtében alakulnak ki a
változatos felszíni formák. A Jakab-hegy vonulatának keleti gerince déli irányba hajlik és
dombsorban folytatódik, amely Cserkút falut megkerülve ívesen nyugat felé nyúlik el. A
dombsor tetején találjuk az alapkonglomerátum kibúvásait, például a Czana-dombon.
Keménysége folytán a Jakab-hegyi Homokkövet régóta használják építészeti célokra, a
leginkább kovásodott változatai még malomkőnek is alkalmasak voltak.

lejtőüledék
Cserkúti homokkő tagozat
lösz
Tótvári homokkő tagozat
Jakabhegyi homokkő formáció
Kállai kavics formáció
folyóvízi üledék

Cserkút környékének földtani térképe (Forrás: MFGI)
A változatos geológiai felépítés nagyszámú talajtípus kialakulását eredményezte, de a terület
hegyvidéki jellegéből adódóan főként erdőtalajok alakultak ki. A homokköves területeken
savanyú, sekély termőrétegű, gyenge termőképességű, nem podzolos barna erdőtalajok
találhatók. Talajvédelmi szempontból Cserkút külterülete Baranya megye területrendezési
tervén vízeróziónak kitett terület.
Az éghajlatra jellemző a meleg nyár, mérsékelten száraz, hideg tél. A csapadék sokéves
területi átlaga 709 mm. Az évi középhőmérséklet 10°C körüli. A jellemző szélirány az ÉNy-i,
az átlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s között váltakozik. Az éves napsütéses órák száma kb.
2000 óra. A K-i területek ariditási indexe 1,00 körül van. A téli hóval borított napok száma kb.
35.
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Cserkút és környékének fizikai talajféleségei
A Kővágótöttös – Kővágószőlős - Cserkút településsortól északra a terület legnagyobb
részét erdő borítja. A vörös homokkő málladékából kialakult savanyú talajokon mészkerülő
erdők élnek. A cserkúti kőbányától északra elterülő törpe növekedésű mészkerülő tölgyes
bokorerdő a Mecsek egyik legritkább növénytársulása. Mészkerülő tölgyesek kapaszkodnak
meg a Jakab-hegy deli lejtőin is, de csak a hegylábi, vastagabb termőrétegű területeken érik
el a 15-20 méteres magasságot. A Cserkút és Kővágószőlős környéki bokorerdő foltok közti
száraz gyepekben kora tavasszal az epergyöngyike és a fekete kökörcsin nyílnak.
A Pécsi-sík kistáj potenciális vegetációja a tölgy – kőris - szil ligeterdő, gyertyános - tölgyes
és égerláp, amelyek helyén sokfelé nemesnyár-, éger-, a szárazabb részeken pedig
akácültetvények létesültek. A vízfolyások partjai természetszerűek, tájképileg értékesek. A
patakvölgyek és az azt kísérő gyepek és puhafa-ligetek táji és természeti értékének
megőrzése érdekében ökológiai hálózatba lettek sorolva.
A település közigazgatási területének egy része a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzethez
tartozik, Natura2000 terület, valamint a nemzeti ökológiai hálózat része. Kiemelten fontos a
táj kultúrtörténeti érzékenysége is. A védett Nyugat-Mecsek területén a táj terhelhetőségének
meghatározó prioritásai tehát az erdőgazdálkodás, a természetvédelem, valamint a turizmus.
Tájképvédelmi szempontból kiemelhető a település és a Jakab-hegy közötti, középső sáv, és
a Cserkúti-dombsor sávja, amelyek érzékenysége, terhelhetősége eltér a hagyományos kertés mezőgazdasági tájhasználattól. A kertgazdasági tájban olyan tájgazdálkodás fenntartása
a cél, amely biztosítja a szőlők, kertek, legelők, rétek fenntartását az azokhoz kapcsolódó
külterjes, környezetkímélő, hagyományos állattenyésztés fenntartását, a füves élőhelyek
rehabilitációját, a táj szerves részét képező, tájba illeszkedő présházak, épületek
fenntartását. A tájfenntartás mellett azonban fontos a zártkerti, szőlőművelő életforma
fenntartása, a génmegőrzés, az ismeretterjesztés is. A Mecsek déli hegylábaira jellemző,
nemzeti értéket képviselő szőlőtermő táj védelmét is biztosítani kell. Törekedni kell a
történetileg kialakult telekstruktúra és tájhasználat megőrzésére.
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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 különböző tájhasználatok
alakítják ki a település külterületének tájmintázatát, azaz a tájat felépítő természetes, és
ember által kialakított tájfoltok tájgeometriai megjelenését. Ennek vizsgálatához a
homogénnek tekinthető alapegységeket a CORINE klasszifikáció alapján az alábbi ábrán
mutatjuk be.

Corine felszínborítási kategóriák Cserkút területén (Forrás: TeIR)
Jól mutatja a tájhasználatból adódó szerkezeti hangsúlyokat a közigazgatási és ezen belül a
külterületek hasznosítása, és ezek %-os megoszlása, amelyet az alábbi táblázatban
mutatunk be:
Corine kategóriák (2012)
Lomblevelű erdők
Komplex művelési szerkezet
Rét, legelő
Elsődlegesen
mezőgazdasági
területek jelentős természetes
formációkkal
Nem
összefüggő
település
szerkezet
Ipari vagy kereskedelmi területek

Kategória településre eső
területe (ha)

Kategória aránya
(%)

278,5
104,71
182,11

43
16
28

16,1

2

26,94

4

45,53

7

A táj működéséről sok információt nyerhetünk abból, hogy a táj milyen vizuálisan
elkülöníthető egységek mozaikjából épül fel. A táj külső megjelenése nem tökéletes
leképezése a táj funkcionális működésének, de számos lényeges tájműködési kérdésre –
például tájérzékenység, antropogén átalakítottság mértéke, stb. – megfelelő biztonsággal
lehet következtetni.
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Cserkút tájhasználata a domborzati és éghajlati viszonyokhoz igazodott. Ennek megfelelően
a tájstabilitást biztosító övezetes tájszerkezet a jellemző: az északi részeket a Mecsek
erdőségei borítják, amelyek a falut keletről megkerülve a Cserkúti-dombsoron is
folytatódnak. Mindkét déli hegy- és domblábi sávban kertes mezőgazdasági területek, kisebb
területű szántók és gyepek jellemzőek, a 6-os úttól délre eső síksági részen domináns az
ipari-gazdasági tájhasználat. Az észak-déli irányú vízfolyásvölgyeket kísérő ligetek
természeti értéket képviselnek.

Cserkút látképe délről, háttérben a Jakab-hegy tömbje
Szerkezeti jelentőségű területhasználati jellemzők: a település központi belterülete a Jakabhegy és a Cserkúti dombsor ölelésében fekvő medencében alakult ki. Ezen adottságok és a
felszíni formák együttes hatása területhasználat szempontjából is különböző karakterű
oldalakra osztja a település külterületét. A talajminőség és a domborzati adottságok
következtében a külterület északi része védett erdőterület, a Cserkúti dombsor Cserkúttól
délre és keletre eső részein erdő- és gyepterületek is előfordulnak. Mindkét terület déli,
hegylábi szakaszain zártkertek találhatók. A legmélyebb területeken elsősorban a Pécs
környéki agglomerációs övezet ipari, kereskedelmi terület-felhasználásai jellemzőek. A
belterület sem homogén, a település központjának észak oldalához kapcsolódnak a régebbi
településrészek és a szőlőhegyek, déli és keleti irányban újabb lakóterületek, amelyek a
horgásztó környéki zöldfelületekhez és a Cserkúti-dombsor északi erdős-cserjés oldalaihoz
kapcsolódnak. A lakóterületek falusias hangulatúak. A 6-os úttól északra fekvő rész tájképi
egységét csak a kőbánya zavarja.
A telepüIés közigazgatásí területén az országos Erdőállomány Adattár 277,95 ha erdővel
borított, és 18,93 ha nem erdővel fedett, de az erdőtervben szereplő ún. egyéb részletként
megjelölt területet (nyiladék és vezeték védősávja, ha 6 m-nél széIesebb, erdei tisztás;
cserjés; erdészeti létesítményhez tartozó terület) tart nyilván, ami a település területének
mintegy 45%-a. Az Erdőállomány Adattár szerint a település közigazgatási területén a kiváló
termőhelyi adottsággal rendelkező erdőterület nagysága 87,54 ha. Az erdőterületek
elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a következő:




védelmi: 217,86ha
gazdasági: 60,09 ha
közjóléti: 0 ha
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek és az erdők rendeltetés szerinti eloszlása az
erdészeti adatszolgáltatás alapján.
Cserkút területe érintett a Cserkút I. Homokkő elnevezésű bányatelekkel és bányával,
valamint az egykori és esetlegesen a jövőben újra megnyitásra kerülő uránbányászat egyes
létesítményeivel.
A település idegenforgalmi vonzerejét elsősorban a település táji környezete, a településkép,
a Cserkúti dombsor és a Jakab-hegy déli oldala jelentik. A táj jelenlegi szerkezetének és
további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei
 az észak-dél irányú kisvízfolyások,
 kelet-nyugat irányban a 6. sz. főút és vele párhuzamosan a vasút.
Az igazgatási területet érintően a tájhasználatot, a tájszerkezetet befolyásoló elhatározás
nem tervezett. Alapvetően a meglévő tájszerkezet megtartása a cél. A tájat befolyásoló új
elemekkel sem feltételezhető, hogy a kialakult táj lényegileg változna.
1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat
Cserkút és környéke ősidők óta lakott hely volt. A felszínre került régészeti leletek is
bizonyítják, hogy már a kora vaskorban is éltek itt emberek, az i.e. első évezred elején az
urnasíros kultúra népe vette birtokba a Mecsek területét. A korai vaskor idején a hallstatti
kultúra népe építette települése védelmére a Jakab-hegy fennsíkját körülvevő, méretét
tekintve egyedülálló földsáncokat, amelyek a mai napig felfedezhetők a temetkezésre
szolgáló mesterséges földhalmokkal. Az i.e. 4. századtól a kelták szállták meg a Jakab-hegyi
földvárat. A római korban számos villa épült itt, a Mecsek déli és nyugati lejtőin épültek ki a
nagy római útvonalak Savaria és Gorsium felé. Az ember tájformáló tevékenységének első
időszaka a római uralommal ér véget a III. században.
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A magyarok talán már a 10. században birtokba vették a környéket, később a pécsi káptalan
birtoka volt. Temploma legkésőbb a 13. század elején már állt, bár a falu és egyben a
plébánia első írásos említése csak a század végéből maradt ránk. A település
nevét Cherkuth alakban 1291-ben említik először az oklevelek, később a Cherkutth,
a Tserdkugh és a Cserkuth alakok is előfordulnak. A templom emlékeiből úgy látszik, hogy
Cserkút a 14-15. században élte virágkorát. Bár a Mohács utáni évtizedek zivatarai
megtépázták, de nem pusztították el a falut, a fennmaradt adónyilvántartásokból
kiolvashatóan a török hódoltság alatt is folyamatosan lakott hely volt, nem néptelenedett el.

Cserkút tájszerkezete az első katonai felmérés idején
A 18. században Cserkút már Kővágószőlős filiája. Pécs közvetlen közelsége miatt a
legtöbben ott, vagy az uradalmi erdészetekben vállaltak munkát, a köves talaj és a sok
feltörő forrás nem kedvezett a földművelésnek. Az első úrbéri felmérés szerint nevét a
község déli részén lévő cser bokroktól borított dombok tövében fekvő vörös sziklák közül
előtörő – egyesek szerint Csar-ra, mások szerint Cser-re keresztelt – forrástól nyerte. Ez a
forrás fontos szerepet játszott a falu életében. Éltető vizet jelentett embernek, állatnak, s ide
jártak mosni az asszonyok. Mai formájában 1933-ban foglalták a forrást, előterében
„mosóház” is épült. A gazdasági növekedés eredményeként a XIX. század második felében
már mintegy 400-an lakták a falut, amelyben a középkortól egészen a múlt század derekáig
tartott fenn birtokot a pécsi káptalan.
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Cserkút tájhasználatai a második katonai felmérés idején: a Mecsek és a dombsor déli lejtőit
végig szőlők borítják

A településközpont az 1865-ös kataszteri felmérésen
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A külterület az 1865-ös kataszteri felmérésen
1.12.2.2. Tájhasználat értékelése
A tájhasználat (tájhasznosítás) a tájpotenciál társadalmi célú igénybevétele (MSZ20370:2003). A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a
tájak természetes és természet-közeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai
adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az
egyedi tájértékek fennmaradásáról (1996. LIII. tv. 6§).
Az egyes területek tájhasználataira az OTÉK szerinti terület-felhasználási egység és a
művelési ág mellett a felszínborítás térképe szolgáltathat adatokat. A felszínborítás térkép a
tájszerkezet feltárás alapvető eszköze, a földfelszín borításának térképe. Egységes európai
kategóriarendszerben készült el űrfelvételek és légifelvételek alapján, térinformatikai
módszerrel a CORINE LandCover adatbázis az egész ország területére 1:100.000-es és
1:50.000-es léptékben. A felszínborítás térkép a tájléptékű és az e feletti hierarchiaszinteken
alkalmazható alapadatbázis, amely a felszíni térszerkezet és az ökológiai hálózat
nagyléptékű áttekintését teszi lehetővé. Nomenklatúrája 4, egyes felszínborítás típusoknál 5
hierarchiaszinten 82 elkülönített kategóriát alkalmaz. A kategóriák többsége a mesterséges
objektumok és a mezőgazdasági területek elkülönítésére szolgál. Felszínborítási
információinak részletessége alapján alkalmazása jó alapot ad tájelemzési és tervezési
feladatok ellátására. A Cserkút területére vonatkozó Corine-térkép és ennek adatai a
„Tájhasználat, tájszerkezet” fejezetben található. A felszínborítási adatok meglehetősen jó
korrelációt mutatnak a domborzati tájtípusokkal és az előbb ismertetett tájhasználati
egységekkel. A településen a jellemző tájhasználat az erdő és kertgazdálkodás, kisebb
arányban a déli részen a mezőgazdaság, rét- legelőgazdálkodás. A táj kettős arculatú: a 6os úttól délre fekvő síksági rész erősen átalakított, gazdasági, kereskedelmi funkciókkal bíró
intenzív kultúrtáj, míg a falut körülölelő Cserkúti-dombsor és Mecsek területe magas
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természeti értékű dombsági és középhegységi erdőgazdasági tájtípusba sorolható. A kettő
határán rendszerint kertgazdasági területek (régebbi zártkertek) találhatók.
A táj karakterének kialakulásában nagy szerepet játszott és játszik ma is a Nyugati-Mecsek
közelsége és jelenléte, természeti környezete, melyeket sajátos növényvilág, állatvilág, és a
táji, kultúrtörténeti értékek sokasága jellemez. A táj legértékesebb részletei ezekkel a
természeti adottságokkal függenek össze. Éppen ezen táji és természeti adottságokból
kifolyólag Cserkút külterületének ezt a részét a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet,
Natura2000 kijelölések, az ökológiai hálózat és a tájképvédelmi övezet magában foglalja. A
védett természeti területek elsődleges tájhasználati módja döntően az erdőgazdálkodás.
A külterület 6-os út és a vasút közé eső sávja az, mely nem esik a táj- és természetvédelem
szabályozása alá. Ezeken a területeken döntően kereskedelmi, ipari zónák, szántóföldi
növénytermesztés folyik, rét-, legelő-, gyepterületek, csekély mértékben erdők találhatók.
Tájváltozási tendenciák:
 Bányászat
 Kertterületek átalakulása lakóterületté
 Vonalas közlekedési infrastruktúra-elemek létesítése, felújítása, bővítése
Cserkút a Mecsek déli előterében, az azt kísérő dombvidék által védett medencébe települt.
A táj alakulását alapvetően a termelési viszonyok határozták meg évszázadokon keresztül.
Termőhelyi adottságai következtében elsődlegesen erdőgazdasági település, a hegylábi
területhasználatok sávos váltakozása meghatározza a tájképi adottságait. Az északiközépső részeken meghatározó az erdőgazdaság, ennek érzékenysége, terhelhetősége
természetvédelmi, tájképvédelmi, és turisztikai szempontból eltér a hagyományos
erdőgazdasági tájhasználattól. Délen a 6-os út és a vasút között intenzív gazdasági
használat jellemző, ettől délre vízjárta területek találhatók.
Tájjelleg (tájkarakter) a természeti és antropogén tájalkotó elemek elkülöníthető,
felismerhető, konzisztens rendszeréből, sajátos együtteseiből kialakult jellemzők
összessége, amely a tájakat egyedivé, megkülönböztethetővé teszi. Tájképvédelmi, illetve
tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű területek találhatók a
közigazgatási terület északi és középső részén, a Mecsek és a Cserkúti-dombsor területén
lévő, elsősorban természet-közeli állapotú területeken. 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. A
tájképvédelmi övezet természet-földrajzilag tagolt, ezért igen változatos tájhasználatú.
Tájképileg érzékeny, dombsági, középhegységi területeket, valamint a tájképileg szép
fekvésű települési tájban megjelenő épített környezet szempontjából meghatározó területet,
és a Pécsi-víz menti vizes területeket foglalja magába.
A tájképvédelmi övezetre vonatkozó szabályozás elsődlegesen a hagyományos tájszerkezet
és a tájkarakterrel összefüggő települési karakter védelmét szolgálja. Cserkút területének a
6-os út és a vasút közötti része tájképi szempontból a nagy kiterjedésű ipari-gazdasági
tájhasználatok és vonalas létesítmények következtében ma már kevésbé harmonikus.
Viszont a belterület tagolása, kapcsolatai a Mecsek, a dombsor illetve Kővágószőlős
irányába harmonikus és karakteres képet mutatnak.
A táj terhelhetősége
A táj terhelhetőségét az adottságnak tekinthető természeti tényezők és az azon kialakult
tájhasználat módja határozza meg. Amennyiben a használat nem felel meg az
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adottságoknak, tájhasználati konfliktusok keletkeznek. A tájrészletek stabilitása pedig a táj
terhelésétől, érzékenységétől, regenerálódó képességétől és a tájgondozástól függ. A
terhelhetőség továbbá nagyban függ a felszínborítás természetességétől, amely az egyes
tájtípusokon belül is különböző lehet. A táj terhelhetősége szempontjából Cserkút területét az
eltérő természeti adottságok, az ökológiai, természetvédelmi érzékenység és a
hagyományos tájhasználat alapján a következő tájtípusokra oszthatjuk fel:





Lakó és települési táj
Kertgazdasági táj
Természeti táj (erdős illetve gyepes területek)
Ipari-gazdasági táj

A lakó és települési táj védelme az épített környezet, az örökségvédelem és a településkép
illetve kilátásvédelem keretében valósítható meg.

A településkép leghangsúlyosabb eleme a templom.
A településtől délre és északra fekvő kertgazdasági tájban olyan tájgazdálkodás fenntartása
a cél, amely biztosítja a szőlők, kertek, rétek fenntartását, az azokhoz kapcsolódó
környezetkímélő állattenyésztés fenntartását, élőhelyek rehabilitációját, a táj szerves részét
képező, tájba illeszkedő présházak, épületek fenntartását.
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A Mecsek déli oldalán levő zártkerti sáv a Cserkúti-dombsorról…

… és a Cserkúti-dombsor a Mecsek déli oldalán levő zártkerti sávból
A természeti táj egyik típusa a településtől északra és délre levő, főleg erdővel borított
területek. A másik a vasúttól délre, a Pécsi-víz menti mélyen fekvő területeken található,
jellemzően vízjárta területek. A vizes és az erdőterületek és az azokhoz szervesen
kapcsolódó természet-közeli élőhelyek meghatározóan ökológiai folyosóként az ökológiai
hálózat kiemelt jelentőségű részei. Ezek a területek jelentős tájpotenciállal rendelkeznek,
vonzóvá és változatossá teszik a település táji környezetét. Kiemelten fontos a táj
kultúrtörténeti érzékenysége is.
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Jellegzetes cserkúti tájkép
Ebbe a tájba ékelődik be a kőbánya területe. A település közigazgatási területén keresztül,
kelet-nyugati irányban húzódó 6-os út és vasút a tájszerkezet jelentős eleme.

A zártkertek és erdők között elhelyezkedő kőbánya
1.12.3. Védett, védendő táji, természeti értékek, területek
A település közigazgatási területén fekvő különböző státuszú táj- és természetvédelmi
kijelölések területeit összefoglalóan az alábbi tájvizsgálati tervlap mutatja be. Az egyes
kategóriák szerint érintett területeket a következőkben mutatjuk be.
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1.12.3.1. Tájképvédelmi területek
Ide tartoznak a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás
szempontjából védendő tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező területek. Ezek pontos
meghatározása értékvizsgálat alapján történt, és magában foglalja a védett természeti
területeket, értékeket és egyedi tájértékeket. Helyi tájképvédelmi terület kijelölésére
Cserkúton eddig nem került sor. A tájképvédelmi terület övezete Cserkút területén a DDNPI
adatszolgáltatása szerint a tájvizsgálati tervlapon látható. Cserkút legjelentősebb és
legszebb kilátópontja a geológiai jelentősége miatt is értékes Czana-domb. Kiszerkesztve a
belátható területet a Cserkúti Czana-dombról, jól látszik – megerősítve a hely stratégiai
jelentőségét - hogy az közel 270 °-os, és elsősorban a Mecsek déli lejtői felőli nézőpontokból
érzékeny. Megfordítva ez azt jelenti, hogy az innen feltáruló lélegzetelállító panorámát
elsősorban a hegylábi területek használatai, beépítései tudják alakítani.

Kilátás a Czana-dombról észak felé

Kilátás a Czana-dombról dél felé
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A Cserkút Czana-dombról belátható, szerkesztett terület
1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre
tervezett terület, érték, elemek
A természetvédelem alatt álló területekt erületi elhelyezkedését a tájvizsgálati tervlap mutatja
be, adataikat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
Név
Nyugat-Mecsek TK
HUDD20030 Mecsek
HUDD10007 Mecsek
Ökológiai hálózat
Tájképvédelmi övezet
Ex-lege védett forrás
Ex-lege védett láp
Egyedi tájértékek

Vonatkozó jogszabály
4/2009. (IV. 10.) KvVM rendelet a Nyugat-Mecsek
Tájvédelmi Körzet létesítéséről, valamint a Kőszegi-forrás
erdőrezervátum létrehozásáról
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel
érintett földrészletekről
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési
Tervről
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési
Tervről
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
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A természeti és táji örökség keretében védelem alatt álló területek:


A Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzetet 2009-ben alakították ki 10.315 hektáron,
jóval a Kelet-Mecsek TK megalapítása (1977) után. A tájvédelmi körzet nyugatról
keletre Bükkösdtől Pécs– Árpádtetőig, északon Orfűig, Abaligetig és Mánfáig, déli
irányban pedig Cserkútig, illetve a Pécs feletti parkerdőkig tart, és számos Natura
2000-es besorolású területet foglal magába. Geológiai felépítése igen változatos,
legmagasabb pontja a Pécs felett magasodó Tubes (611 m), és ennél nem sokkal
alacsonyabb a Jakab-hegy (592 m). Helyenként nagyobb kiterjedésű karsztos
felszínek alakultak ki. Mély völgyek erőteljesen tagolják, a völgyek egy részében
állandó vízfolyással. Növénytársulástani felépítése rendkívül változatos, flórája és
állatvilága nagyon sokszínű. Az erdőségek nagy hányada különböző tölgyes társulás,
ezek összetétele elsősorban a kőzet- és talajviszonyoktól függ. Cserkút településhez
tartozik a védett területből a 07; 08/3; 09; 010/1; 010/2; 011/2; 012/1; 012/2; 013;
014; 015; 016/1; 016/2; 028; 029/1; 029/2; 030; 031; 032; 033; 034; 0121/2; 0121/3;
0121/4; 0121/5; 0122; 0123/1; 0123/2; 0129/2; 0131; 0132/4; 0132/5; 0132/6; 0132/7;
0137/2; 0138/1-17; 0139; 0140/2; 0140/5; 0140/6; 0141/2; 0142/2; 0142/4; 0142/22;
0142/23hrsz, fokozottan védett a 0142/22; 0142/2 (5,21 ha-ból 3,66 ha, Cserkút
15/CE1, B erdőrészletek); 0140/2c; 0140/6; 0132/4a (15,7 ha-ból 6,94 ha, Cserkút
15/C, D erdőrészletek); 0123/1 (12,6 ha-ból 9,33 ha, Cserkút 16/A, C erdőrészletek);
0123/2 (7,3 ha-ból 3,12 ha, Cserkút 16/B erdőrészlet); 0121/3 (2,77 ha-ból 2,63 ha,
Cserkút 16/D erdőrészlet); 0121/4 (2,74 ha-ból 1,85 ha Cserkút 16/E erdőrészlet);
0121/5 (2,8 ha-ból 1,34 ha, Cserkút 16F erdőrészlet).



A Natura 2000 területek alkotta hálózat az Európai Unió egységes természetvédelmi
rendszere, amelyet két, a Madárvédelmi és az Élőhelyvédelmi Irányelv alapján
hoznak létre a tagállamok. A hálózat feladata, hogy az előzetesen kijelölt, közösségi
szinten fontos vagy veszélyeztetett fajok és élőhelyek hosszútávú fennmaradását
biztosítsa. Hazánkban a Natura 2000 területek és az országos jelentőségű védett
területek egymással területi átfedésben, de nem egymást helyettesítő módon
működnek.A Cserkút 08/3, 010/1, 010/2, 011/1, 011/2, 013, 014, 016/1, 016/2, 029/1,
029/2, 030, 032, 033, 034, 0140/6, 0142/22, 0142/23, 0143/3 hrsz-ok a Mecsek
különleges madárvédelmi terület (HUDD10007), a 07, 08/1, 08/2, 08/3, 010/1,
010/2, 011/1, 011/2, 013, 014, 016/1, 016/2, 027/1, 027/2, 027/3, 029/1, 029/2, 032,
033, 034, 0121/3, 0121/4, 0121/5, 0123/1, 0123/2, 0130/3, 0131, 0132/4a, 0132/4b,
0132/6, 0132/7, 0132/8, 0132/9a, 0132/9b, 0138/1, 0138/2, 0138/3, 0138/4, 0138/5,
0138/6, 0138/7, 0138/8, 0138/9, 0138/10, 0138/11, 0138/12, 0138/13, 0138/14,
0138/15, 0138/16, 0138/17, 0139, 0140/2a, 0140/2b,0140/2c,0140/5, 0140/6, 0142/2,
0142/5, 0142/6, 0142/7, 0142/8, 0142/9, 0142/10, 0142/11, 0142/12, 0142/13,
0142/14, 0142/15, 0142/16, 0142/17, 0142/18, 0142/19, 0142/20, 0142/21, 0142/22,
0142/23, 0143/3 hrsz-ok a Mecsek Különleges Természetmegőrzési Terület
(HUDD20030) részei.



Az ökológiai hálózat magterületeit a TK és a Natura 2000 területek alkotják.
Bővebben ld. az 1.12.3.3. fejezetben.



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 topográfiai térkép és az
OKIR két forrást jelöl, vízhozamukat nem ismerjük.



A természet védelméről szóló, 1996. évi LIII. törvény 23. paragrafusának második
bekezdése értelmében Magyarországon a törvény erejénél fogva védelem alatt áll
valamennyi láp. A láp olyan földterület, amely tartósan vagy időszakosan víz
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hatásának kitett, illetőleg amelynek talaja időszakosan vízzel telített, és amelynek
jelentős részén lápi életközösség, illetve lápi élő szervezetek találhatók, vagy talaját
változó kifejlődésű tőzegtartalom, illetve tőzegképződési folyamatok jellemzik (Tvt.
23§). Cserkút település lápterülettel érintett ingatlanjai: 048/11, 048/13, 048/14,
048/15, 048/16, 048/17, 060, 061, 062, 063, 064, 065/18 hrsz.


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. Ezeknek az értékeknek gyakran „csak” a helyi közösségek számára
van jelentősége, mint például a népi vallásosság táji megjelenéseként egy-egy
keresztnek, vagy a korábbi tájhasználat emlékeként egy pincének. Sok esetben
viszont jelentőségük a helyi szinten messze túlmutat. Az egyedi tájértékek
megállapítása és nyilvántartásba vétele a nemzetipark-igazgatóságok feladata. Az
egyedi tájértékek típusait és fajtáit az MSZ 20381:2009 sz. Természetvédelem.
Egyedi tájértékek kataszterezése c. szabvány határozza meg. A településen számos
tájértéket találunk, amelynek egy része országos és helyi védelem alatt álló építészeti
érték is. A beazonosítható egyedi tájértékek listája az OKIR adatbázisa alapján,
összevetve a TAK alapján védett objektumokkal az alábbi:
Sorszám
Név
T1
Batvölgyi úti (1287 hrsz.) kereszt
T2
Rakóczi utca (0140/2 hrsz.) kereszt
Boldogasszony-völgy (027/2 hrsz.)
T3
kereszt
T4
Alkotmány utca (115/5 hrsz.) kereszt
T5
templom
T6
T7
T8
T9
T10
T11

tűzoltószertár Alkotmány utca (117 hrsz.)
temető Alkotmány utca (123 hrsz.) regi
sírkövek
I. világháborús emlékmű Alkotmány utca
(115/3 hrsz.)
eperfa Alkotmány utca (115/5 hrsz.)
vadgesztenyefa Alkotmány utca (115/5
hrsz.)
Cser-kút (forrás) Alkotmány utca (115/5
hrsz.)

T12

Árpád köz (85 hrsz.) mosóház

T13

cserfa Boldogasszony-völgy (072/3)

T14

változatos útszakasz

T15

felhagyott kőbánya

T16

Czana-domb

Típus
Feszület
Feszület
Feszület
Feszület
Templom
Településsel
egyedi tájérték
Temető
Településsel
egyedi tájérték
Idős fa
Idős fa

kapcsolatos

kapcsolatos

Forrás
Településsel
kapcsolatos
egyedi tájérték
Idős fa
Út, útvonal vagy annak
részlete
Földtudományi
egyedi
tájérték
Földtudományi
egyedi
tájérték, kilátópont
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Batvölgyi kereszt

Cser-kút (forrás) Alkotmány utca

Rákóczi utcai kereszt

Árpád köz mosóház

Boldogasszony-völgy kereszt és cserfa
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Alkotmány utca templom, kereszt, eperfa és vadgesztenyefa

Czana-domb
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A kőbánya jelenlegi állapotában

Változatos útszakasz

I. világháborús emlékmű
Alkotmány utca

A temető homokkő sírkövei
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A tájképvédelmi kijelöléseket ld. az 1.12.3.1. fejezetben.

A védett táji és természeti területek, ökológiai hálózat és a Natura 2000 területek
elhelyezkedését a tájvizsgálati tervlap mutatja be.
A legfőbb érték véleményünk szerint a tájhasználati rendszer meglévő részletei: az erdővel
borított Jakab-hegy tömbje, a Cserkúti-dombsor geológiai jelenségei és kilátópontjai, a
hegyektől, domboktól övezett település képe, szőlőhegyek kíséretében. Táji szempontból
pedig a változatos domborzat, elsősorban a Cserkúti-dombsorról és a Mecsek hegylábi
sávjának számos pontjáról feltáruló nagy kiterjedésű tájrészletek.
1.12.3.3. Ökológiai hálózat
Az ökológiai hálózat célja a biológiai sokféleség és a biológiai kapcsolatok fenntartása,
helyreállítása, amely kiterjed mind az élőlények, mind állományaik, mind pedig
életközösségeik megóvására, valamint az ökológiai rendszert képező területek
működőképességének, természetes dinamikájának biztosítására. Az ökológiai hálózatot a
természetes és természet-közeli területek és a köztük kapcsolatot teremtő ökológiai
folyosók, valamint a körülöttük a hatások mérséklését biztosító védőterületek egységes,
összefüggő rendszere alkotja. A hálózat csaknem teljes egészében magába foglalja a védett
természeti területeket és Natura 2000 területeket, valamint az érzékeny természeti területek
és természeti területek egy részét. Az ökológiai hálózat elhelyezkedése a tájvizsgálati
tervlapon látható. A tájhasználat tervezett alakításában kiemelt hangsúlyt kell fordítani az
ökofolyosó funkcionális követelményeinek a biztosítására. 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, ökonómiai és tájképi értékeit rontó tevékenység
megnyilvánulása.
A település területén előforduló tájhasználati konfliktusok jellegük szerint:
 megfordítható: talajdegradáció, erózió, gyepek beerdősülése
 mérsékelhető: nagy kiterjedésű gazdasági területek és telephelyek, zártkertek
beépülése, külszíni bánya (felhagyott)
 időszakos: légvezeték, belvíz
 végleges: működő kőbánya, szabad területek beépítése, utak, házak által
Funkcionális konfliktusokat az egymást akadályozó, rendeltetését zavaró, egymással
konkuráló területhasználatok okozzák. Ilyennek tekinthető a kőbánya, ahol a jelenlegi
vállalkozó befejezte a kitermelést. A tájrendezés még nem történt meg, ami a turisztikai
használatot korlátozza. További problémát jelenthet a szőlőhegyek gazdálkodási és
lakófunkciójának konfliktusa, illetve az üdülési, kiskerti hasznosítása. Ezek az ökológiai
hálózat részei, így inkább pufferterületként (kert, gyep) lenne célszerű használatuk.
A tájhasználati konfliktusok leginkább a gazdálkodók és a helyi közösségek,
ingatlantulajdonosok érdekeinek különbségeiből adódnak. Emellett 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 – beerdősülnek a korábbi gyepek, legelők.
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Tájhasználati illetve természetvédelmi konfliktushelyzet a település területén elsősorban a
Cserkúti-dombsor és a Mecsek déli hegylábi területén lehet. A Natura2000 területeken az
invázív és özönfajok megjelenése jelent veszélyt a terület jelenlegi társulásaira.
A látvány-konfliktus abból adódik, hogy bizonyos területek elemei és épületei nem
illeszkednek a szomszédos területek tájhasználatába, élesen elütnek attól. Ilyen a kőbánya
területe, és a Mecsek hegylábán egyes tereprendezések. Vizuális-esztétikai konfliktust
sokáig az uránbánya meddőhányói, ma inkább a kőbánya, a gazdasági zónák látványa, és a
túlsűrűsödő zártkertek okozhatnak.
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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
Azok a – döntően a belterületen levő – zöldfelületek, amelyek a települési szerkezetet
nagymértékben befolyásolják, zöldfelületi rendszert alkotnak. Funkciójuk elsősorban a
lakosság és a településen tartózkodók komfortérzetének javítása. Nem elhanyagolandó,
hogy mint biológiailag aktív felületek, a klímát, a levegő- és talajminőséget is erősen
befolyásolják.
A köznyelvben gyakran keverednek a különböző zöldfelületi kategóriák megnevezései, ezért
ezek egyértelmű és szakszerű használata érdekében a Magyar Tájépítészek Szövetsége
által használt fogalmi definíciók alkalmazását javasoljuk. Használat szerint a belterület
közhasználatú zöld infrastuktúrájának elemei lehetnek



korlátlan közhasználatúak: közpark, közkert, fásított közterek, fásított utak (fasorok),
zöldsávok,
korlátozott közhasználatúak: lakóházak körüli növényzet, zöldhomlokzat, sportterület,
temető.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet 1. sz mellékletében található meghatározás szerint a Cserkút déli oldalában
található zöldfelület települési közparknak megfelelő terület. Az átmenő forgalmat biztosító
Árpád köz - Alkotmány utca a település másik zöldfelületileg kiemelkedő pontja, váltakozó
szélességű, légvezetékekkel szabdalt, így egységes utcafásítást kialakítani itt igen nehéz.
2008-ban elindult a településen egy tudatos arculattervezési és átalakítási folyamat. Ekkor a
lakossági fórumokon és a tervezői munka során a „falusias jelleg” megőrzése mellett a
településközpont két emblematikus eleme (a templom és a kút) került a középpontba, azaz
az utcakép uralkodó motívumává a templom és a kút kell, hogy váljon. A templom és az azt
magába foglaló hosszan elnyúló tér (Alkotmány utca) túlzsúfolt jellege az elmúlt évtizedben
jelentősen csökkent, és a tér zöld jellegének megőrzése mellett sokkal többet mutat a
templomból. A mosóház környezetének rendezése is sokat javított a településképen és a
zöldfelület is értékes, autentikus funkcióval bővült. Bár a védett külterület része, de a
településhez való közelsége miatt meg kell említenünk a Czana-dombot, amelyet az utóbbi
időben kitisztítottak, csupán néhány fiatalabb és idősebb cserfát meghagyva, ami nagyon jót
tett a terület megközelítésének és kilátópontként való használatának. Az egykori zártkerti
részeken is bőven találunk még fiatal és közepes korú cserfákat, ami csak a cserkúti
kertekre jellemző.
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Czana-domb

Az emlékművek környezete 11 éve és ma

A templom keleti homlokzata előtti tér 2008-ban és ma
A kialakult faluközpont koránál és habitusánál fogva értékes növényzettel rendelkezik, két
idős fája, a vadgesztenye (Aesculushippocastanum) és az eperfa (Morus alba) kiemelkedő
dendrológiai érték. Szépen gondozottak a falu központjában lévő zöldterületek és a tó
környéki park. Az utak menti zöldsávok, utcai fasorok, a sávelválasztó szigetek esetlegesek,
ennek egyfelől az az oka, hogy az utcák szűkek, és nincs fizikailag lehetőség az út menti
zöldterület kialakítására, másrészt a házak előtti utcarész szépítése egyedileg történik.
A települési temetők, jelentős zöldfelületi arányuknak köszönhetően a zöldfelületi rendszer
fontos elemei. Ez a szerepük nincs tudatosan kihasználva Magyarországon, pedig
méreteikben vetekednek a települési közparkokkal, de esztétikai értékük sem
elhanyagolható. Ahhoz, hogy a temető, mint települési zöldfelület, kellően ki tudja fejteni a
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hatását, jól elhelyezett növényállománnyal kell ellátni. A temető további rendezése
mindenképp indokolt, hiszen műemléki oltalom alatt álló területhez kapcsolódik, a
belterületnek igen értékes helye.
A lakóterületeken, családi házak kertjeiben alapvetően a telekmérettől és a beépítési
százaléktól függ a zöldfelületek nagysága, aránya. A családi házas területek zöldfelületeire
ritkán készülnek szakszerű szakági tervek, ezért főleg a domboldali építéseknél ennek
következménye a nem megfelelő terepképzés lehet, ami egyrészt korlátozza a zöldfelületlétesítés lehetőségeit, másrészt nem biztosítja a csapadék elvezetését és/vagy helyben
tartását, és tájképileg sem kedvező.

A településképben hosszú fehér vonalként megjelenő hegyoldali kerítés
Családi házas beépítésű részeken találhatók cserfákkal, gyümölcsfákkal, virággal,
összefüggő gyepfelülettel rendelkező, hangulatos kertek. A lakóházak körüli növényzet
egyrészt függ a lakók igényszintjétől, másrészt az adott lakókörnyezettől. Ez tipikusan az a
terület, ahol nem nagy beruházási költséggel, új zöldfelületek kialakításával lehet látványos
eredményeket elérni, hanem elsősorban a tulajdonosok, kezelők, tervezők szemléletének
formálásával, példamutatással, jó gyakorlatok bevezetésével, aprólékos előkészítéssel és
nagy figyelem- és munkaráfordítást igénylő gondossággal és igényességgel.
Szerkezeti és kondicionáló szempontból legfontosabb, a zöld- és kékfelületi karaktert
meghatározó elemnek valójában a horgásztavat a körülötte kialakuló zöldfelületekkel és a
mosóház környékét tekinthetjük a belterület vonatkozásában. A szabadidőpark egy részén
került kialakításra az ún. Mária Út, ami egy Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaúthálózat, melynek kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig
vezet, mintegy 1400 km-es távon, gyalogosan 60 nap alatt bejárhatóan. Sajnos a park
egésze a tó környékét és ezt a területet kivéve elég esetleges kialakítású: gyakorlatilag ide
kerültek a máshová nem elhelyezhető szabadidős és turisztikai elemek: fittnesspálya, tó,
Mária-kert.
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A település déli részén található, szép fekvésű közpark
A teljes közigazgatási területet tekintve ez kiegészül az erdők és a szőlőhegyek biológiailag
aktív felszíneivel. Ezek nemcsak fontos zöldfelületi elemek, hanem gazdasági és termelési
szempontból, és tájképileg is értékes, karakteres területek. A település zöldfelületei ezeken
kívül pontszerűen helyezkednek el.
A kereskedelmi, ipari létesítmények zöldfelületeinek borítottsága, növényállománya a
meglevő szabályozások ellenére is igen szegényes, általában sok burkolt felület jellemzi
ezeket a területeket.
1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság
A zöldterületek mennyisége és minősége a társadalom jóléti állapotát, a környezet
milyenségét jelzik. Egy kistelepülésen a gondozott, esztétikus, tájbaillő zöld környezet lehet a
legnagyobb vonzerő. A zöldfelületek mennyiségét illetően elmondható, hogy a belterületen
elsősorban a tó környéki nagy közparknak köszönhetően magas a zöldfelület-arány,
külterületen túlnyomórészt erdő- és kertgazdasági területek találhatók, a mezőgazdasági
területek aránya alacsony.
1.13.2.

A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái

A közlekedési zöldfelületekről elmondható, hogy többnyire gondozottak, ápoltak,
folyamatosan karbantartottak. Az út menti fasorok hiányoznak, a légvezetékek nagyban
meghatározzák és csökkentik a zöldfelületek kialakításának lehetőségét, és tájképileg is
zavaróak. A temetőben kevés, vagy alig van fa. A „történeti településmag” zöldfelületi
kapcsolatainak, karakterének további erősítése javasolt, összekapcsolva a temető,
szabadidőpark, Czana-domb és mosóház területeivel.
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1.14. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
1.14.1. Terület felhasználás
1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
A közigazgatási terület szerkezetét az elsősorban a domborzati viszonyokból fakadó
tájhasználatok és a vonalas szerkezeti elemek határozzák meg. A táj jelenlegi szerkezetének
és további fejlődésének meghatározó vonalas elemei:






a közigazgatási területet annak déli harmadában, kelet-nyugati irányban metsző 6. sz. I.
rendű főút
a közigazgatási területet a 6-os úttól délre, szintén kelet-nyugati irányban metsző
Budapest-Pécs vasútvonal
a belterület megközelítését nyugat felől biztosító 66136 sz. bekötő út
a belterület megközelítését a 6-os út felől biztosító önkormányzati út (Batvölgyi út)
a 6-os úttól délre húzódó vízfolyások – Kajdács-patak, Cserkúti-árok, Pécsi-víz

A település közigazgatási területe észak-déli irányban lejt. Az északi területhatáron a Jakabhegy magasodik fel, majd dél felé egyre alacsonyabb lesz a felszín. A vasúttól délre húzódó
területrészeken már magas talajvizű gyepterületek találhatók.
A külterületet markánsan kettészeli a 6-os út nyomvonala. Ez az út a tájhasználat
szempontjából is választóvonalat jelent.
A külterület északi részét a Mecsek erdőségei uralják. A falu a közigazgatási terület északi
harmadában terül el. Észak és kelet felől kertes mezőgazdasági terület határolja (Dulimándűlő és Felső-hegy), amely mintegy pufferterületet képez a mecseki erdőségek és a
lakóterület között. Dél felé haladva a belterület és a 6-os út között mozaikos tájszerkezet
alakult ki: nagyobb erdőtömbök, legelők, kopárosok és szántók váltják egymást. A 6-os út
északi oldalán további kertgazdálkodási területek találhatók (Szikúti-dűlő, Rádás és Kis Má).
A település déli megközelítő útja melletti kőbányában a termelés szünetel. A 6-os út
térségében különböző kereskedelmi, szolgáltató és ipari tevékenységet folytató
vállalkozások telephelyei található. A megszűnt uránbányászat következményeként a terület
nyugati szélére sajátos módon a kővágószőlősi megközelítésű ipari park egy része nyúlik át
(volt Ércdúsító Üzem). A vasúttól délre a Pécsi Sík Természetvédelmi Terület részeként
erdő- legelő- és szántóterületek váltják egymást.
A belterület máig fennmaradt alapszerkezete, az utcák döntő többsége a múlt század
közepére kialakult. A település szerkezetére igaz a „nőtt” jelző, a falu az Árpád-kori templom
körül kialakult településmag irányából terjeszkedett elsősorban a domborzati viszonyok
függvényében. A templom nem teresedésbe épült, hanem a mai Alkotmány utca vonalában
áll. Ez az utca a település főutcája, amelyből észak felé két (József Attila utca és Petőfi
Sándor utca), dél felé három utca (Árpád köz, Rákóczi Ferenc utca, Új utca) nyílik. A
Kővágószőlős felé való terjeszkedés eredményezte a Petőfi Sándor utcáról nyíló Vörösdombi
utca kialakulását. A keleti zártkert fő megközelítését az Alkotmány utca keleti folytatásaként
a Zrínyi Miklós utca biztosítja. A településnek léptékénél fogva külön intézményközpontja
nincs. A kultúrház és a kis élelmiszerbolt az Alkotmány – Petőfi - Zrínyi utcák
kereszteződésében kialakult kis szigeten épült fel, a Polgármesteri Hivatal a templom
közelében, az Alkotmány utcában található. A település temetője a lakóterületbe ágyazva,
szintén az Alkotmány utcában terül el. A belterülettől délre, a főutca déli oldalán eredő Cserkút forrásból induló patak vízhozamára kis horgásztavat telepítettek. A környék a település
kedvelt rekreációs területe. A rekreációs lehetőségek részeként a horgásztó mellett található
a település sportpályája is.
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1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a
minőségi osztályok
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A fenti térképről leolvasható a településen található ingatlanok művelési ág szerinti
megoszlása. Sajnálatos, hogy a belterületi ingatlanok és a külterületi beépítésre szánt,
elsősorban gazdasági funkciójú telkek mellett a volt zártkertek területén is jelentős arányú a
művelésből kivett földrészletek aránya.
Földrészlet statisztika fekvésenként
egyéb
földrészletek önálló
száma
épületek
száma

fekvés

egyéb
önálló
lakások
száma

összes legkisebb legnagyobb
átlagos
terület földrészlet földrészlet földrészlet
(m2)
terület (m2) terület (m2) terület (m2)

belterület

223

0

0

397311

31

16380

1782

külterület

258

1

0 5510002

33

496066

21357

zártkert

597

0

0

21

11237

1276

ÖSSZESEN

1078

1

0 6669113

761800

forrás: baranya.foldhivatal.hu
Földrészlet statisztika művelési áganként
földrészletek alrészletek
művelési ág
száma
száma

összes
alrészlet
terület
(m2)

legkisebb
alrészlet
terület (m2)

legnagyobb
alrészlet
terület (m2)

átlagos
alrészlet
terület
(m2)

erdő

80

83

3203958

184

397052

38602

fásított
terület

11

11

34319

1728

6320

3120

gyümölcsös

69

69

90550

319

5799

1312

kert

153

154

154582

58

7441

1004

kivett

594

594

1688868

21

63404

2843

legelő

58

59

674386

244

272663

11430

rét

24

24

335410

284

127471

13975

szántó

33

33

363513

1510

65096

11016

szőlő

126

129

123527

112

2539

958

forrás: baranya.foldhivatal.hu
1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Lakóterületek
A település lakóterületei az OTÉK szerinti falusias lakóterület kategóriába sorolhatók. A
lakóépületeket Cserkút fő- és mellékutcái (Alkotmány utca, Új utca, József Attila utca, Petőfi
Sándor utca, Vörösdombi utca, Zrínyi Miklós utca, Árpád köz, Rákóczi Ferenc utca) fűzik fel.
Vegyes területek
Településközpont terület a településen nem alakult ki. Intézményi területnek tekinthető az
Alkotmány – Petőfi - Zrínyi utcák kereszteződésében kialakult kis szigeten található kultúrház
és a vendéglő, valamint az Alkotmány utca vonalában álló római katolikus templom.
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Gazdasági területek
A település gazdasági területei szerencsés módon a belterülettől távol, a 6-os út térségében
alakultak ki. A területen különböző kereskedelmi, szolgáltató és ipari tevékenységet folytató
vállalkozások telephelyei találhatók. A 6-os út és a vasút közti területsáv nyugati szélén
sajátos elemként a kővágószőlősi területről megközelíthető, magántulajdonban lévő ipari
park egy része cserkúti területre nyúlik át.
Különleges területek
A település temetője az Alkotmány utca déli oldalán, lakóépületek közé ékelődve található.
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Közlekedési és közműterület
Közúti közlekedési területek
Országos főutak
 6. sz. I. rendű főút
Országos mellékutak
 66136 sz. Cserkúti bekötőút
 Külterületi egyéb utak:
 Batvölgyi út
 Külterületi gazdasági területi feltáró utak
 Mező- és erdőgazdasági utak
Belterületi gyűjtő utak
 Alkotmány utca
 Petőfi Sándor utca
 Vörösdombi utca
 Árpád köz
Belterületi kiszolgáló utak
 Új utca
 József Attila utca
 Zrínyi Miklós utca
 Rákóczi Ferenc utca
Gyalogutak:
 131 hrsz. út
Kötöttpályás közlekedési területek
Budapest – Szentlőrinc – Pécs vasútvonal
Zöldterület
A település területén közpark méretű zöldterület nem található.
Kialakult, megőrzendő közkertek
 Alkotmány utcai játszótér
 A horgásztó és közvetlen környezete
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Jelentősebb egyéb zöldfelület
 Út-menti zöldfelület az Alkotmány utca Cser-kút és Petőfi Sándor utca közötti szakaszán
 Út-menti zöldfelület az Árpád-köz keleti oldalán
Erdőterület
Az erdők területi aránya a domborzati viszonyok következtében igen jelentős. A lakóterületet
övező szőlőktől északra és keletre az erdő, mint tájhasználat egyöntetűnek mondható.
További nagykiterjedésű erdő borítja a lakóterület és a 6-os út menti kertterület közti sáv egy
részét, valamint a Kajdács-pataktól nyugatra eső területet. Az erdőterületek gazdasági,
illetve védelmi (védett) rendeltetésűek.
Mezőgazdasági terület


Kertes mezőgazdasági terület

A település volt zártkertjei kertes mezőgazdasági terület kategóriába sorolhatók. A kertes
mezőgazdasági területek két nagyobb tömböt alkotnak. A belterülettől északkeletre, a Jakabhegy lábánál terül el Dulimán-dűlő és Felső-hegy, a 6-os úttól északra pedig Szikúti-dűlő,
Rádás és Kis Má.
A 2017. évi kedvezményes lehetőséget kihasználva sok földrészletet kivettek a zártkerti
művelés alól, de továbbra is jelentős a szőlő, kert és gyümölcsös művelési ágú földrészletek
aránya. Mindkét tömb része a Pécsi-borvidéknek, a szőlő termőhelyi kataszter szerinti I.
osztályú, szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas terület.


Általános mezőgazdasági terület

A domborzati és a talaj adottságok következtében Cserkút közigazgatási területén
nagykiterjedésű szántóföldek nem találhatók. Nagyobb szántótömb a 6-os út északi oldalán,
illetve a vasúttól délre terül el.
A település egyéb általános mezőgazdasági területei a 6-os úti zártkert és a belterület között
legelő művelési ágú, a vasúttól délre fekvő vizenyős területen pedig rét művelési ágú
földrészletek.
Vízgazdálkodási terület
A közigazgatási terület nevesített vízfolyásai a közigazgatási terület déli részén találhatók.
Nagyjából észak-déli irányú vízfolyások a Kajdács-patak és a Cserkúti-árok, amelyek a
közigazgatási területet déli szakaszán kelet-nyugati irányban metsző Pécsi-vízbe ömlenek.
Vízgazdálkodási területnek tekintendők a vasúttól délre található vízmű kutak is.
Különleges beépítésre nem szánt területek



Sportpálya a belterület déli szélén, a horgásztó mellett
Kőbánya a Batvölgyi út nyugati oldalán

1.14.1.4. Funkció vizsgálat
A település belterületének épületállománya döntő mértékben lakóépület, az ezekhez tartozó
melléképületek (gazdasági épület, garázs) az adott ingatlanon állnak.
Az intézményi és kereskedelmi funkciók (önkormányzati hivatal, művelődési ház, templom,
élelmiszer bolt) az Alkotmány utca mentén elszórtan helyezkednek el. A Cserkúton jól
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működő falusi vendéglátást biztosító vendégházak szintén elszórtan, a falu különböző
pontjain lévő épületekben kaptak helyet.
A gazdasági funkciók szerencsés módon leválnak a lakóterületről, zömmel a 6-os út déli
oldalán (Cserkút-Plató és a volt ÉDÜ Cserkútra átnyúló része), kisebb részben a 6-os út
északi oldalán, a Batvölgyi út mentén találhatók.
A kiskertművelésű területek (a valamikori zártkertek) nagyrészt a hagyományos kiskert
művelés nyomait őrzik, de a hagyományos gazdasági funkció mellett erősödik az igény az
állandó itt lakásra is.
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1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős, illetve konfliktussal terhelt területek
Alulhasznosított barnamezős területek



Jelenleg nem működő kőbánya a Batvölgyi út nyugati oldalán
Használaton kívüli telephely a 6-os út északi oldalán, a Batvölgyi út mellett

Konfliktussal terhelt területek





Jelenleg nem működő kőbánya látványa
Használaton kívüli üzemcsarnok és telephely látványa a Batvölgyi út mellett
A 6-os út északi oldalán lévő autógumi lerakat látványa
Autóroncs lerakatok rendezetlen látványa egyes zártkerti ingatlanokon (Rádás, Kis-Má)

1.14.2. Telekstruktúra, beépítettség
Az 1858-as térképek szerint a település telekalakulatai változatos képet mutatnak. A mai
Petőfi utca keleti oldalán, illetve a József Attila utca nyugati oldalán 12-22 m szélességű,
150-200 m hosszan elnyúló szalagtelkek alakultak ki, 1800-3000 m2 telekterülettel,
gazdálkodásra alkalmas telekvégekkel. A mai Alkotmány utcára, valamint a Rákóczi utca
nyugati oldalára felfűzött telkek mélysége már kisebb (50-100 m), szélességi méretük
azonban jelentős (20-22 m), területük 1000-2000 m2 volt. A Rákóczi utca és az Árpád köz
közti tömbben közel négyzetes arányú, 30-35 m széles, 40-50 m mély, 1200-1500 m2
területű telkek épültek be.
Napjainkra az eredeti telekstruktúra több
helyen megváltozott, a telkek elaprózódtak.
Az Alkotmány utca nyugati végén, valamint a
Rákóczi utca keleti oldalán fekvő telkeket
szélességi méretükben megfelezték, a József
Attila
utca
nyugati
oldalán
húzódó
telekvégekből pedig az Új utca telekosztása
alakult ki. Így mára az 1000-1500 m2-es
telekterület vált általánossá.
A hagyományos, paraszti gazdálkodást
folytató, hosszan elnyúló szalagtelkeken a 4060 m mély lakó- és gazdasági udvar mögött a
veteményeskert, majd a telek mélységének
függvényében kisebb-nagyobb, takarmánytermesztésre szolgáló kert húzódik. A porták
elrendezése soros. A lakóépületek fésűs
beépítéssel, előkert nélkül, az utcafrontra
települtek.
A
gazdasági
épületek
a
lakóépülettel azonos oldalhatárra, azzal
többnyire
egybeépültek.
A
szélesebb
telkeken, vagy a módosabb gazdák portáin a
nagyméretű csűrök, pajták a lakó- és
gazdasági udvar lezárásaként a telken
keresztbefordultak.
Az újabb beépítésű területeken megjelenik az előkert (5-10, sőt helyenként 15 m), a
gazdasági épületek mérete erőteljesen csökken, leválik a lakóépületről, sokszor csak garázs
funkcióval. A telkek hátsó, beépítetlen részét elsősorban veteményesnek használják.
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A település kertes mezőgazdasági területein a hagyományos kiskert-műveléshez igazodóan
a telkek zöme 1500 m2-nél kisebb területű. A lakóépület elhelyezését lehetővé tévő, 3000
m2-t meghaladó telekterület csak elvétve fordul elő.
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A telekállomány beépítettségét vizsgáló térképek alapján a belterületi és a gazdasági területi
ingatlanok beépítettsége döntő hányadban 30% alatti, elvétve fordul elő ennél nagyobb
beépítettség. A zártkertek területén a telkek jelentős része hivatalosan beépítetlen. A
beépített telkek nagyobb részén a beépítettség nem haladja meg a 3%-ot, de jelentős a 35%-os beépítettség aránya is. Főleg a Dulimán-dűlőben és Kis Má területén egy-egy ezt
meghaladó beépítettségű földrészlet is előfordul.
1.14.3. Az építmények vizsgálata, településkarakter
A fejezet a 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 1. melléklet 1.14.5 fejezetének témaköreivel
foglalkozik. Ehhez forrásként, helyenként idézve használtuk fel Cserkút község 2017-ben
elfogadott településképi arculati kézikönyvét (készítette Görgényiné Fehér Zsófia –
Görgényi-Terv Kft.) és a településrendezési terv 2006. évi korszerűsítése során készült
örökségvédelmi hatástanulmányt (építészeti fejezetet készítette Pap Zsuzsa – Kokas és
Társa Kft.).
Településkép, utcaképek
Cserkút a Nyugat-Mecsek déli oldalán, a Jakab-hegy lábánál fekvő település. A falu az idők
során sikeresen őrizte meg természetközeli állapotát.
Értékes kilátási-rálátási viszonyok alakultak ki, és maradtak fenn napjainkig: a település
szinte minden pontjáról rálátni a falu fölé magasodó Jakab-hegyre, illetve a lakóterülettel
szomszédos dombokról, és persze a Jakab-hegyről is gyönyörű a kilátás Cserkútra, és déli
síkságra egyaránt.
A falutól délre kialakított kis tó felől kedvezőek a rálátási viszonyok a lakóterületre.
A településkép meghatározó eleme a főutca mellett álló Árpád-kori műemlék templom, ami
nem teresedésbe, hanem az utca vonalába épült.
Az utcák karakteres fésűs beépítése, a napjainkig fennmaradt sok, régi képét őrző
parasztház, a domborzatot követő utcavezetés jellegzetes képet kölcsönöz Cserkútnak.
Karakteres elem a Petőfi és Alkotmány utcák találkozásában álló művelődési ház.
A közterületek gondozottak, a közparkok kialakítása igényes.
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akterű településrészei (forrás:
(
TAK
K)
Cserkútt eltérő kara
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Faluközpont
A belterület „nőtt’’ jellegű alapszerkezete, mely a múlt század közepére döntően
kialakult, a mai napig fennmaradt. A történeti településmag az Árpádkori templom
köré szerveződött. A templom nem teresedésben épült, hanem a település széles
főutcájában áll. Ebből az utcából már a múlt században északi és déli irányban két-két
utca ágazott ki, és nagyjából be is épültek. A falu általában a meglévő utcák
meghosszabbításával terjeszkedett, csak a közelmúlt építési igénye folytán kellett új
utcákat megnyitni (Új utca, Vörösdombi út). A telekalakulatok vonatkozásában
elmondható, hogy a korábbi - egyes utcáknál eltérő arányú, de általában jelentős
méretű telkek egy része a házhely igények miatt csökkent, vagy a telkek utcára
merőleges felezésével, vagy új utca nyitásával, a hátsókertek rovására.
A beépítéssel kapcsolatban látható, hogy a hagyományos, fésűs, oldalhatáros
beépítés az uralkodó, néhány kivételtől eltekintve. Az épületek a tájolástól függően az
északi és a nyugati telekhatárra épültek. A telkek beépítését illetően a soros
elrendezés a leggyakoribb. A lakóépületek előkert nélkül állnak az utcafronton. A
további épületek általában a lakóházhoz kapcsolódnak. A szélesebb telkeken és a
módosabb gazdák portáin a nagyméretű csűrök a lakó és gazdasági udvar lezárásaként
a telken keresztbefordultak. Az újabb beépítéseknél helyenként megjelenik az előkert.
A hagyományos, földszintes lakóépületek egyszerűek, tömegük arányos, barátságos. A
homlokzatok szélessége (tetőszélesség) az egyszerűbb házak esetében 6 m körül van, a
módosabb házak esetében is 9 m alatt marad. A komolyabb épületek az utcafronttal
párhuzamos szárnnyal befordulnak; hátrahúzott keresztszárny megléte nem jellemző.
A bejáratok az udvarról nyíltak, esetenként zárt koldusállással, melyek fedése a fõtömegre
merőleges helyzetű, kontyolt fióktető.
A kisebb házak párkánymagassága 4 m körüli. Ez akkor jelentősebb, ha az utcára
merőleges, lejtőre épült házról van szó, ami még utcai pincelejárót is kapott. A polgári
jellegű épületek párkánymagassága jelentősebb, 4,5-5,5 m. A nagyobb magasság a
nagyobb belmagasság és az utcai térdfal miatt alakul ki. A keresztbeforduló gazdasági
épületek igen jelentős faluképi elemek, magasságuk, tömegük sokszor meghaladja a
lakóépületét.
Az alaprajzi elrendezés tekintetében az egyszerű parasztházak soros elrendezésűek, a
tornác nem volt jellemzőjük. Ha mégis volt, azt rendszerint „bezárták’’, ezzel
kétmenetessé téve az épületet. A bejáratok szinte mindig az udvarról nyíltak. Az épületek
egyes elemeit vizsgálva elmondhatjuk, hogy a lábazatokat általában a környék vörös
homokkövéből építették. Ezt a lakóépületek esetében be is vakolták. A gazdasági
épületek lábazata általában nyers homokkő falazat. A felmenõ falak a lakóépületeknél
vakoltak, a méretesebb gazdasági épületek esetében nyers kő, illetve nyerstégla
felületek jelentkeznek. Az oldalhatáron álló, kisebb épületek esetében az utca felől kis
kinyúlású oromfalas, vagy lekontyolt tetõ a jellemző. Utóbbi esetben előszeretettel
alkalmazták a „füles’’ megoldást, ami „komolyabb’’ épület képét mutatta. A jelentős
számú „füles’’ homlokzat egyik karakteres eleme az eredeti faluképnek. Az oromfalas
megoldásnál a csekély, legfeljebb egy cserépnyi kiállás a jellemzõ. A módosabb
házaknál előfordul, hogy az oldalhatáron álló szárny kifordul az utcára és ezt a tetőforma is
követi. A legkomolyabb házak esetében az utcai, azzal párhuzamos nyeregtetős szárny a
mérvadó, ebbe csatlakozik be alacsonyabb gerinccel az oldalhatáron álló rész. A
tetőhéjazat anyaga döntően a kerámia cserép, ezen belül a hódfarkú rajzolat. Később
megjelent a sajtolt cserép, illetve a síkpala is. Nemrég terjedt el a betoncserép. Néhány
házon extrém fedés található, mind anyagát, mind színét tekintve.
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Az utcai homlokzat típusokat vizsgálva elmondható, hogy a parasztházak a korábban
írtak szerint füles, vagy oromfalas kialakításúak; helyenként pincelejáróval. Mindkét
esetben a magas lábazat a jellemző. A „füles” házak homlokzata általában
gazdagabb, felületét lizénák, vakolt könyöklők és szemöldökök tagolják a klasszicista
ízekkel. Az oromfalas házak egyszerűbbek. Vízszintes elemként egy cseréppel fedett
osztópárkány jelentkezik, függőlegesen vakolt falsáv keretezéseket láthatunk. A
polgárházak homlokzata az utcán hosszan elnyúlik. Amennyiben az épület nem foglalja
el a teljes telekszélességet, akkor a homlokzaton csak szimmetrikus kiosztással álló
ablakokat találunk. Ha a ház elfoglalja a teljes telekszélességet, akkor megjelenik a
kapuzattal lezárt áthajtó.
A lábazat magasított, esetenként pinceablakokkal. A homlokzati felületet függőlegesen
lizénák osztják. Az ablakokat egyszerűbb
esetben falsáv keretezések díszítik,
gazdagabb esetben végigfutó párkányok, vagy csak az ablak alatt készített vakolt
könyöklõk, eklektikus szemöldökök jelentkeznek. Az újabban épült házak általában
ilyen szempontból puritánabbak, de találunk olyan törekvéseket is, hogy mai
eszközökkel idézzék vissza a történeti homlokzatokat.
Falusias lakóterület - peremterület
A közelmúltban épült házak a kor gyakorlatának megfelelően sátortetősek, közel
négyzetes kontúrral rendelkeznek. Építménymagasságuk 4,5 m körüli. Magasságilag
hasonlóak a 70-es, 80-as években felhúzott házak is, de ezeknél már megjelenik a
tetőtér beépítés, a hagyományoktól távolabb eső elemek (erkély, terasz) jelentkeznek
és sajnos erősen megnőtt az épületek szélessége
/10-12 m/, ami aránytalanul nagy tetőket eredményezett. Napjaink épületei végletesen
vegyesek. Formanyelvük és azon belül építészeti minőségük és is tág határok között
mozog.
Zártkerti dűlős terület
Az épített környezet évtizedek folyamán sajátosan kialakult része a kiterjedt
kertgazdálkodási
terület,
mely
a
valamikori
zártkertek
területe.
Szőlőgyümölcstermesztéssel hasznosított területek két tömbben alakultak ki, egyik a falu
közvetlen folytatásaként attól északi és keleti irányban, csaknem a Jakab-hegy lábáig
húzódva, a másik tömb a falutól távolabb, attól déli irányban, közvetlenül a 6-os út
északi oldalán. Az előbbi tömb elsősorban a minőségi szőlőtermesztés ökológiai
feltételeinek felelt meg, ezért művelték elsősorban szőlőként ezeket a területeket. A 6os úttól északra eső kertes terület inkább a városból elvágyóknak biztosított
kertészkedésre alkalmas területet, itt már a szőlő helyett, gyümölcsösként, és egyéb
kert céllal hasznosított területek jellemzőek.
Ipari terület
A külterületet markánsan kettészeli a 6-os út nyomvonala.
A 6-os úttól délre eső közel sík területen ipari-gazdasági-szolgáltató tevékenységet
folytató telepek alakultak ki, melyek ma már egyre nagyobb kiterjedésűek.
A külterület nem elhanyagolható részét foglalja el a kereskedelmi-szolgáltató, és
egyéb ipari-gazdasági terület, melyeknek jelentősebb zavaró hatásuk nincs a
környezetre. Ezek a területek a 6-os út mentén alakultak ki. Kisebb részben a
kőbánya és a 6-os közl. út között, nagyobb, és még tovább növekedő kiterjedésben a 6os út és a vasút közötti területen. Az egyes ipari- szolgáltató területeken belül jól
áttekinthető, rendezett körülmények uralkodnak. Ezt az állapotot kell a jövőben is
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fenntartani, ill. telephelyen belüli fásítással, és a funkciónak megfelelő parkosítással
fokozni.
1.14.4. Tulajdonjogi vizsgálat, önkormányzati tulajdon kataszter
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A belterületi utak és árkok, illetve az intézmények telkei Cserkút Község Önkormányzata
tulajdonában vannak. Önkormányzati tulajdon ezeken felül a teljes déli településrész,
valamint a külterületi utak és árkok jelentős része.
A Magyar Állam tulajdona a mecseki erdőség, illetve a 6-os úttól délre lévő erdőterületek
jelentős része, illetve az országos közutak és a nevesített vízfolyások területe.
Jelentős a gazdasági társaságok tulajdonában lévő ingatlanok aránya.
1.14.5. Az épített környezet értékei
1.14.5.1. A településszerkezet történeti kialakulása
A település szerkezetét elsősorban a változatos domborzati és talajviszonyok határozták
meg. A falu történeti megközelítési iránya egyértelműen nem tisztázható. Az 1800-as évekre
jelentős kapcsolata alakult ki Kővágószőlőssel a mai Vörösdombi úton a Sajgói út felé,
Péccsel a mai Zrínyi utca keleti folytatásában a Cserkúti csárda felé, illetve Kodó érintésével.
Megjelent egy egyértelmű déli irány a mai Rákóczi utca déli folytatásában a Pécs-Szigetvár
út felé. A község közigazgatási területe még a múlt század első felében is a mainál
lényegesen nagyobb volt, a mai 6-os úttól északra lévő Kis Má keleti folytatásában lévő
kertek és szőlők ekkor még Cserkút területéhez tartoztak.
A külterületi tájhasználat a múlt század közepén a mainál természetközelibb állapotot
tükrözött. A külterület északi egyharmadát a Mecsek erdőségei uralták. A beltelkek
környezetében a mainál jelentősebb szőlőterületek, illetve rétek és legelők húzódtak. A
Pécs-Szigetvár úttól délre húzódtak jelentősebb szántóföldek, ettől északra a domborzati
viszonyok miatt a szőlőtermesztés terjedt el inkább, illetve nagyobb kiterjedésű rétek, legelők
alakultak ki.
A külterületi tájhasználat döntően megőrizte eredeti képét. Változást a szőlő- és kertterületek
erőteljes beépülése, valamint a 6-os út és a vasút közti területsáv iparosodása jelentett. A
települést érzékenyen érintette az is, amikor történeti szőlőterületeinek a mai déli
megközelítő úttól keletre eső részét Pécshez csatolták.
A belterület máig fennmaradt alapszerkezete, az utcák döntő többsége az 1800-as évek
közepére kialakult. A település szerkezetére igaz a „nőtt” jelző, a falu az Árpád-kori templom
körül kialakult településmag irányából terjeszkedett elsősorban a domborzati viszonyok
függvényében. A templom nem teresedésbe épült, hanem a mai Alkotmány utca vonalában
áll. Ez az utca a település főutcája, amelyből észak és dél felé már a múlt században két-két
utca nyílott és nagyrészt be is épült. Az idők során a falu elsősorban meglévő utcái mentén
terjeszkedett, a közelmúlt építési igénye hozta magával az Új utca megnyitását, valamint a
Vörösdombi út beépülését.
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Cserkút a Második Katonai Felmérésen
1806-1869, forrás: Mapire

Cserkút Magyarország Kataszteri térképén
1865, forrás: Mapire

Cserkút napjainkban

1.14.5.2. Régészeti védelem
A település területén több azonosított régészeti lelőhely található.


23424 Római katolikus templom:
A román stílusú, Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt templom 1270 – 1290
között épült. Körülötte temető található.



23425 Dunántúli Talajjavító Vállalat központi telephelye:
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1978-ban Maráz Borbála leletmentő feltárással kora-vaskori halomsírt tárt fel. 2004-ben
az állapotfelmérő terepbejárás során a lelőhelyen felszíni leletek alapján római-kori
települést azonosítottak.


38087 Basa-alja:
2003-ban a területen csatornaásás során késő-római temetkezésekre (téglasírokra) utaló
nyomok kerültek elő.



45036 Pusztai kereszt:
2004-ben az állapotfelmérő terepbejárás során azonosított ismeretlen korú sír.



45037 Horgásztó:
2004-ben az állapotfelmérő terepbejárás során a felszíni leletek alapján azonosított
középkori településnyom.



45038 Máli-dűlő, Kőbánya:
2004-ben az állapotfelmérő terepbejárás során a felszíni leletek alapján azonosított
bronzkori telepnyom.



45039 Csernollay-dűlő É:
2004-ben az állapotfelmérő terepbejárás során a felszíni leletek alapján azonosított
középkori településnyom.



45048 Vasút mellett:
2004-ben az állapotfelmérő terepbejárás során a felszíni leletek alapján azonosított
középkori településnyom.

1.14.5.3. Műemlék védelem
A falu egyetlen országos védelem alatt álló épülete az Alkotmány utca vonalában álló római
katolikus templom (hrsz.: 116, M 256, azonosító: 1379).
A kisméretű Árpád-kori templom román stílusban épült a Xlll. század első felében. Szabadon
álló egyhajós templom, félköríves szentéllyel, nyugati oldalán a XlV. században hozzáépített
kétszintes, karcsú toronnyal. A szentély mellett északon barokk sekrestye, a déli oldalon
külső falfestmény-részlet és bélletes kapuzat látható. Belül fából készült kórus található. A
hajó síkmennyezettel fedett. A templombelsőt rendkívül szép és ritka értékű falképek díszítik.
A csekély számban megmaradt és helyreállított Xlll. századi értékes épületeink egyike.
1.14.5.4. Helyi védelem
A helyi épített értékek védelméről Cserkút Község Önkormányzata a településképi arculati
kézikönyv ajánlásait figyelembe véve a településkép védelméről szóló 11/2017.(XII. 19.)
rendeletében döntött. A helyi védelemről a településképi rendelet II. fejezete rendelkezik, a
helyi védelem alatt álló építmények és természeti értékek jegyzékét a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
A helyi védelemmel érintett építmények listája
CÍM, HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

1.

Alkotmány utca 27. (23 hrsz.)

lakóépület, kerítés

2.

Alkotmány utca 11. (40 hrsz.)

lakó- és gazdasági épület, kerítés
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3.

Alkotmány utca 7. (42/1 hrsz.)

lakóépület,
kerítés

4.

Alkotmány utca (42/2 hrsz.)

kovácsműhely

5.

Alkotmány utca 5. (43/1 hrsz.)

gazdasági épület,
kerítés

6.

Alkotmány utca 4. (124 hrsz.)

lakóépület, kerítés

7.

Alkotmány utca 8. (132 hrsz.)

középület

8.

Alkotmány utca 10. (133 hrsz.)

lakóépület

9.

Alkotmány utca 14. (136 hrsz.)

lakóépület, kerítés

10.

József Attila utca 3. (19/1 hrsz.)

lakóépület, kerítés

11.

József Attila utca 1. (20 hrsz.)

lakóépület, kerítés

12.

Petőfi Sándor u. 6. (49/2 hrsz.)

gazdasági épület, kerítés

13.

Petőfi Sándor utca 8. (55 hrsz.)

lakóépület, kerítés

14.

Petőfi Sándor utca (208 hrsz.)

présház és pince

15.

Petőfi Sándor utca (209 hrsz.)

présház és pince

16.

Petőfi Sándor utca (211/1 hrsz.)

présház és pince

17.

Rákóczi Ferenc utca 18. (102/3 hrsz.)

lakóés
gazdasági
kukoricamalom

18.

Rákóczi Ferenc utca 1. (118 hrsz.)

lakó- és gazdasági épület, kerítés

19.

Rákóczi Ferenc utca 7. (121 hrsz.)

lakó- és gazdasági épület

20.

Rákóczi Ferenc utca 9. (126 hrsz.)

gazdasági épület

21.

Rákóczi Ferenc utca 11. (127 hrsz.)

lakó- és gazdasági épület

22.

Zrínyi Miklós utca 3. (92 hrsz.)

lakó- és gazdasági épület, kerítés

23.

Zrínyi Miklós utca 1. (111 hrsz.)

lakó- és gazdasági épület

24.

Zrínyi Miklós utca 2. (114/2 hrsz.)

középület

25.

Árpád köz 3. (94 hrsz.)

lakóépület, kerítés

26.

Árpád köz 2. (95 hrsz.)

lakóépület, kerítés

27.

kertterület (326 hrsz.)

présház és pince

28.

kertterület (402 hrsz.)

présház és pince

29.

Petőfi Sándor utca 1. (78/1 hrsz.)

kerítés

30.

Petőfi Sándor utca 2/a. (47/1 hrsz.)

kerítés

31.

Petőfi Sándor utca 2/a. (46/1 hrsz.)

kerítés

32.

Petőfi Sándor utca 3. (77 hrsz.)

kerítés

33.

Petőfi Sándor utca 4. (47/2 hrsz.)

kerítés

34.

Alkotmány utca 15. (30 hrsz.)

kerítés

35.

Árpád köz(85 hrsz.)

mosóház

36.

Alkotmány utca (117 hrsz.)

tűzoltó szertár
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37.

Alkotmány utca (115/5 hrsz.)

kút, forrás

38.

Alkotmány utca, temető (123 hrsz.)

régi sírkövek

39.

Alkotmány utca (115/5 hrsz.)

kereszt

40.

Rákóczi utca, Czana domb (0140/2 hrsz.)

kereszt

41.

Boldogasszony-völgy (027/2 hrsz.)

kereszt

42.

Batvölgyi út (1287 hrsz.)

kereszt

43.

Alkotmány utca (115/3 hrsz.)

I.világháborús emlékmű

44.

Alkotmány utca (115/3 hrsz.)

1956-os emlékmű

45.

Boldogasszony-völgy (027/3 hrsz.)

cserfa

46.

Alkotmány utca (115/5 hrsz.)

eperfa

A helyi védelemmel érintett építmények területi elhelyezkedése

1.14.6. Az épített környezet konfliktusai, problémái
Az épített környezetben szerencsére jelentős, a lakosság komfortérzetét zavaró probléma
nem jelentkezik.
Konfliktussal terhelt területnek tekinthető:


A jelenleg nem működő kőbánya látványa a falu déli megközelítését biztosító Batvölgyi út
felől tájidegen az amúgy gyönyörű természeti környezetben.
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Amennyiben a Batvölgyi út nyugati oldalán található telephely és az ott álló üzemcsarnok
hosszabb távon használaton kívüli marad, a várhatóan leromló épület és felhagyott udvar
vizuális konfliktust okozhat.
A 6-os út északi oldalán lévő autógumi lerakat látványa zavaró, környezetvédelmi
szempontból pedig aggályos.
Az egyes zártkerti ingatlanokon (Rádás, Kis-Má) található autóroncs lerakatok
rendezetlen látványt nyújtanak, sem funkciójukban, sem pedig vizuálisan nem
illeszkednek a túlnyomó részben szépen karbantartott kiskert-művelésű területhez.
A zártkerti művelés alól kivett földrészletek nagy aránya miatt szabályozottság hiányában
a zártkertekben megjelenő építési igény a terület túlzott besűrűsödését idézheti elő.
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1.15. KÖZLEKEDÉS
1.15.1. Hálózati kapcsolatok, csomópontok
A település a Pécsi Járásban fekszik, a pécsi agglomerációhoz tartozik, teljes keleti oldalán a
várossal határos. Úthálózatának szerkezete már évszázadokkal ezelőtt kialakult, a
vasútvonalat pedig 1868-ban nyitották meg.
A török megszállás utáni 2. katonai felmérés már tartalmazza a Szigetvár – Pécs közötti
fontosabb utat és a Cserkútról ezen út felé, a nyugat felé Kővágószöllősre valamint a
délkeleti irányban Patacsra vezető alárendeltebb utakat.

forrás: Mapire

Cserkút TK és TRE felülvizsgálata – Megalapozó vizsgálat

93
A település és környéke mai úthálózatát az alábbi ábra mutatja:

forrás: KIRA.gov

1.15.2. A közigazgatási terület közúthálózata
A községi motorizációs szint magasabb az országos és pécsi adatoknál, nagyjából az
orfűivel vethető össze. (2017. évi adatok)
települések
ország összes
Pécs
Orfű
Cserkút

lakosszám
9 778 371
144 188
1 005
604

személygépkocsik száma
2 416 729
36 656
286
168
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Megjegyzendő, hogy 2001-ben a lakosszám még 391 fő, a személygépkocsik száma pedig
108, így a motorizáció 276 volt.
A község igazgatási területén található állami utak keresztmetszeti forgalma 2017-ben:
6. sz. Budapest – Pécs – Barcs elsőrendű főút
áll. helye 205 + 350 érv. szak.: 203 + 394– 206 + 250 km 2 forg. sáv felszorzott
szgk

ktgk

9450

2255

autóbusz
egyes csukl.
254

12

köz.
169

tehergépkocsi
nehéz pótk. nyerg.
55

102

spec.

453

1

mkp

kp

lassú

108

14

10

össz
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66136 - Cserkút bekötõ út
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MÓF: 63 kapacitás: 2000 E/ó kihasználtság 2017-ben: 3 %
forrás:Magyar Közút Zrt.

A 6-os főút, a buszforduló és az iparterületi utak kivételével az utak szélessége nem
elegendő két forgalmi sáv kialakítására. A településen több újonnan épített út található,
amelyek szélei átjárható szegéllyel készültek, így lehetővé teszik járműtalálkozás esetén a
kikerülést.
A csapadékvíz elvezetése többnyire nyílt - esetenként burkolt – árkokkal történik, egyes,
nagyon keskeny utaknál pedig a burkolaton.
1.15.3. Közösségi közlekedés (közúti és kötöttpályás tömegközlekedés)
A lakóterület 1 km-nél messzebb fekszik a 6-os úttól, ezért a tömegközlekedési ellátottságát
csak a központba eljutó helyközi autóbuszvonal jelenti. A jelenlegi menetrend szerint
Cserkútról Pécsre munkanapokon 9 járat közlekedik, ebből 4 átszállásos. Pécsről szintén 9
járat, melyből 1 átszállásos. A buszmegálló 300 méter sugarú kiszolgálási köre a lakóterület
nagy részét lefedi.
A 6-os úton három megállópár található, melyek közül kettő más településen, de Cserkút
közvetlen közelében. Ezek közül a Cserkút tető és aII-es rakodó nevűeknél a helyközi
járatokon kívül egyes pécsi helyi járatok is megállnak, így ott a járatsűrűség viszonylag nagy.
Ezen megállók hatásterülete a főút két oldalán fekvő kertes mezőgazdasági, kereskedelmi
és ipari területeket változó arányban érinti.
A buszmegállók útépítési megoldásai korrektek. Kényelmi berendezéseik a szokásos
minimalista színvonalúak. Gyalogos átkelő sehol nincs kijelölve, az eszközváltáshoz
nincsenek berendezések.
A község déli harmadát átszeli a 40 jelzésű,a transz-európai vasúti áruszállítási hálózat
részét képező vasúti pálya, gyorsvonati közlekedéssel. A Cserkúthoz legközelebbi
vasútállomás Mecsekalja – Cserkút, ahol az InterCity járatok nem állnak meg.
1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A településen nincs kerékpárforgalmi létesítmény. A 6-os út forgalomnagysága az úttesttől
elválasztott kerékpárút létesítését igényelné. A Szikuti dűlő főúttal párhuzamos szakasza
kisforgalmú mellékútként kerékpározásra alkalmas volna megfelelő burkolat esetén.
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A többi közút kis forgalmú, melyen a kerékpárosok az úttestet egyenrangú közlekedő félként
használhatnák, ha az kellő szélességű lenne.
A gyalogos közlekedés létesítményei alacsony színvonalúak. A forgalmi elsőbbséggel
rendelkező gyűjtőutak mellett is alig található járda és a meglévők sem használhatók bárki
számára.
1.15.5. Gépjármű-elhelyezés, parkolás
A központ létesítményeinél jelenleg is megoldott a közterületi parkolás, szükség esetén
elegendő szabad terület van a fejlesztésre.
A lakóterület nagy részén lehetséges a személygépkocsikat a telkeken tárolni. A
magántulajdonú vendégházaknál a létesítmények parkolási igénye kielégítettnek tekinthető.
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1.16. KÖZMŰVESÍTÉS
1.16.1. Vízellátás
Cserkút község vízellátása a Kővágószőlős, Kővágótöttös, Bakonya, Cserkút kistérségi
vízellátó műről történik.
Vízbázis a Pécs-tortyogói vízellátó rendszer.
Cserkút Község a kistérségi rendszer Kővágószőlősi II-es zónájáról kapja az ivóvizet. Az
átadási pont a Kővágószőlős 081 helyrajzi számú úton lévő akna. Az összekötő vízvezeték
mérete NA 100 mm.
Az összekötő vezeték Cserkút Község átfolyós rendszerű magas tárolóját tölti. A tároló
hasznos víztere: V= 100m3. A tároló túlfolyó szintje: 291,66 mBf.
A településen a vízellátó hálózat NA 100 és NA 80 mm-es csövekből van kiépítve.
A település domborzati adottságai miatt az Új utcában nyomáscsökkentő van beépítve a 230
mBf-i szint alatt lévő fogyasztók ellátására.
A településen kijelölt lakóterületek ellátása a meglévő vízellátó rendszerről biztosítható. A
tervezett vezetékek mérete ágvezeték esetén Dk 110, körvezeték esetén Dk 90 mm-es KPE
cső lehet, az oltóvíz biztosítására föld feletti tűzcsapok telepítésével.
Cserkúthoz tartozik a 6-os számú főközlekedési út alatt lévő ipari terület. A terület vízellátása
a 6-os úttal párhuzamosan, a Tortyogói vízbázis és Pécs Város között kiépített vízellátó
gerincvezetékekről, NA 100 mm-es mért vezetékek kiépítésével történt.
1.16.2. Szennyvíz elvezetés
Cserkút község szennyvíz elvezetése a Boda, Bakonya, Kővágószőlős, Kővágótöttös
kistérségi csatornaműre csatlakozással történik. A településen gravitációs csatornarendszer
van kiépítve, NA 200 mm-es KG PVC gerincvezetékkel és NA 150 KG PVC bekötő
vezetékkel. A településen 1 db helyi és 1 db központi átemelő telep üzemel. Helyi átemelő
található az Új utca déli végén, ahonnan a szennyvizeket DK 63 mm-es nyomóvezetéken
emelik át a Rákóczi utcai gravitációs csatornába, illetve a központi átemelő szennyvíz
rendszerébe.
A központi átemelő az Árpád utca déli végén van. Innen a szennyvizeket nyomócsövön
emelik át a 6-os számú főközlekedési út északi oldalától induló gravitációs
szennyvízcsatornába. A szennyvízcsatornán a szennyvizek a nyugati irányból érkező többi –
a kistérségi rendszerhez tartozó- település szennyvizeivel együtt folynak le a 6-os úttól délre
meglévő ipari területen lévő átemelő telepre. Innen a szennyvizeket nyomóvezetéken emelik
át a Pécs- Pellérdi szennyvíztisztító telepre.
A településen kijelölt lakóterületek szennyvízelvezetése a meglévő csatornahálózatra
csatlakozással megoldható, a rendszer a szükséges kapacitásokkal rendelkezik.
A 6-os számú főközlekedési út alatt lévő ipari területen jelenleg gravitációs csatornahálózat
üzemel, a terület délkeleti részén lévő egyedi szennyvíztisztító teleppel. A szennyvíztelep
felhagyása van tervbe véve az ipari létesítmények tulajdonosainak közös beruházásában. A
tervek szerint a meglévő szennyvíztelep területén egy MOBA rendszerű átemelő épülne,
ahonnan a szennyvizeket a kistérségi szennyvízelvezető rendszer nyomóvezetékére kötnék
rá. A csatlakozási pont a Kajdács patak keleti oldalán, az iparterülettől nyugatra van kijelölve.
1.16.3. Csapadékvíz elvezetés
A község vízelvezető rendszere a Pécsi víz vízrendszeréhez tartozik, külterületi befogadó
vízfolyások, illetve árkok a Zóki árok, és a Kajdács patak.
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A község keleti részének a vizeit a Cserkúti árok vezeti le déli irányban, a Cserkúti bekötő
úttal párhuzamos nyomvonalon. Az árok keresztezi a 6-os számú főközlekedési utat, a PécsBudapest vasútvonalat, majd a vasúttal párhuzamosan nyugati irányban csatlakozik a Zóki
vízfolyásba. A 6-os úttól északra lévő mezőgazdasági területek csapadékvizének egy része
külön vízelvezető árokban éri el a 6-os utat, majd a közúttal párhuzamos nyomvonalon
csatlakozik a Cserkúti árokba, illetve a Zóki vízfolyásba. A Cserkúti árok területe nincs a
teljes nyomvonalon jogszerűsítve, ennek pótlása célszerű az Önkormányzat
kezdeményezésére.
A község nyugati részének csapadékvizeit az Alkotmány utcától induló árok vezeti el. A
vízügyi adatszolgáltatás alapján a patak Névtelen-4529 néven szerepel a nyilvántartásban. A
patak a Kővágószőlős irányából érkező Zsid és Kajdács patakon keresztül a Zóki vízfolyásba
csatlakozik. A vízelvezető ároknak - a Cserkúti árokhoz hasonlóan - a külterületen nincs
külön helyrajzi száma a földhivatali térképeken. A rendezési terven az árkok nyomvonalát így
a vízügyi adatszolgáltatásból, illetve a domborzati térképekről átvett nyomvonallal ábrázoltuk.
Ezen a szakaszon is célszerű az árok területének a jogszerűsítése.
A településen a vízelvezető árkok általában megfelelő szelvénnyel, burkoltan kerültek
kiépítésre, a vízelvezetés a rendeletekben előírt gyakoriságú csapadékok esetén biztosított.
A belterületen is törekedni kell a vízelvezető árkok területének önálló helyrajzi számmal
történő leválasztására. A vízelvezető árkok belterületi árkainak jól megközelíthető pontjain
célszerű iszapfogók beépítése a hordalék visszatartására. Ezek helyének és méretének
meghatározására célszerű a település vízrendezésére vízjogi engedélyezési szintű tervet
készíttetni.
1.16.4. Gázellátás
Kővágószőlős, Kővágótőttős és Cserkút települések vezetékes gázellátása 1998-ban épült
ki, középnyomású hálózattal, polietilén csőből.
Cserkút község gázellátása Kővágószőlős felől történik,  63–32 átmérőjű hálózatról. A
tervezett új beépítés az Új utca és Zrínyi utcai meglévő vezetékek meghosszabbításával
biztosítható. Az ellátás módjáról a tényleges igények ismeretében az üzemeltető E.ON
Gázhálózati Zrt.-t kell megkeresni.
1.16.5. Villamos energiaellátás
Cserkút község villamos energiaellátási szempontból az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati
Zrt. Pécsi Régióközpontjához tartozik. A község villamos energiaellátását az E.ON Déldunántúli Áramhálózati Zrt. két alállomásából: a Szigetvár és a Pécs Kertváros NAF/KÖF,
azaz a 132/22 kV-os feszültségszintű alállomási táppontokból kivezetett 22kV-os légvezetéki
hálózattal tudja biztosítani.
Üzemviteli szempontból jelenleg az energiaellátást a Pécs Kertváros alállomásból 2 db
Szigetvár irányába kivezetett 22 kV-os 3x95 mm2-es keresztmetszetű. ún. gerinc
szabadvezetékes hálózatokról táplált, névlegesen 20/0,4 kV-os KÖF/KIF transzformátor
állomások szolgáltatják.
A község villamos energiaellátásának jelenlegi állapota az elmúlt időszakok fejlesztéseinek
eredményeként alakult ki.
A községet ellátó meglévő 22kV-os középfeszültségű hálózatoknak és a típus 20/0,4kV-os
transzformátor állomásoknak az állapota a következőképpen jellemezhető:
Az alállomásokból kivezetett 3x95mm2-es keresztmetszetű szabadvezetékes gerinc
hálózatok megfelelő állapotúak.
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A község bel-és külterületeinek villamos energiaellátását jelenleg összesen 8 db 20/0,4kV-os
KÖF/KIF transzformátor állomás szolgáltatja.
A TR állomások a 22kV-os gerinchálózatról leágaztatott 3x50 mm2-es Ald. illetve AASC.
típusú vezeték hálózatokkal szerelt oszloptranszformátor állomások, melyek a közvetlen
kisfeszültségű 0,4kV-os energiaellátásokat biztosítják.
Tulajdonviszonyok szerint a KÖF/KIF transzformátor állomások 3db állomás kivétellel az
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRT. tulajdonában és kezelésében vannak.
Az 5 db E.ON Zrt. transzformátor állomás a következő:






PIÉRT nevű BOTR 20/630 típusú állomás,
FERROGLÓBUSZ nevű BOTR 20/400 típusú állomás,
SZIKÚTI DŰLŐ nevű BOTR 20/250 típusú állomás,
CSERKÚT nevű BOTR 20/400 típusú állomás,
TSZ (KŐBÁNYA) nevű VOTR 20/400 típusú állomás.

Az E.ON Zrt. tulajdona és kezelése szempontjából „idegen”, azaz ún. üzemi állomás:
 GÁL + GÁL nevű BOTR 20/400 típusú állomás,
 ALCUFER nevű BOTR 20/25 típusú állomás és a
 CSERKÚT ÁCSTELEP nevű egyedi épített házas, nem típus állomás.
A villamos energiaellátás kialakítása a meglévő KÖF/KIF hálózatok és transzformátor
állomások műszaki állapota, kiterheltsége, elhelyezkedése ill. telepítése szerint:
A transzformátor állomásokat ellátó 22kV-os légvezetéki hálózatok hálózatképi kialakításán
látszik, hogy a kezdetekben a fogyasztói igények ellátása volt a létesítési igények elsőrendű
szempontja. Az eredendően így létesült 22kV-os hálózati nyomvonalak a település több
évtizedes fejlődése során – a fogyasztói igényekhez hozzárendelt transzformátorokkal –
alakította ki a jelenlegi hálózatképet.
A meglévő 22kV-os légvezetékes hálózatképi kialakítás - az esztétikai megítéléstől eltekintve
- megfelelőnek minősíthető.
A kommunális állomások lehetőség szerint fogyasztói súlypontokban kerültek telepítésre és
rendelkeznek tartalék kapacitásokkal.
A kisfeszültségű 0,4kV-os hálózatok oszlopokra szerelt szabad, illetve légvezetékes
kialakításúak, melyek döntően meghatározzák e vonatkozásban a települési arculatot.
A kisfeszültségű 0,4 kV-os erősáramú kommunális villamos energia hálózat kiépítettsége
gyakorlatilag 100 %-os, többségében megfelelő állagú és megfelelő műszaki minőségű.
A villamos energiaellátás jelenleg mindenütt megoldott és a hálózatok, valamint a trafó
kapacitások alkalmasak az egyedileg jelentkező kisebb energiaigények 3x32A-ig a hálózatra
történő rácsatlakoztatásra. Így az esetlegesen új igényként jelentkező családi házak, vagy
egyéb fogyasztók ellátása folyamatosan biztosított.
Nagyobb - 3x32A feletti - új igények estén az E.ON ZRT.-hoz benyújtandó előzetes
igénybejelentések elbírálásra kerülnek a csatlakozási feltételek meghatározásával.
Technikai adatok, alkalmazott érintésvédelem:
Középfeszültségen (22kV):
Védőföldelés
Kisfeszültségen
(0,4kV):
NULLÁZÁS
Zöld, illetve megújuló energetikai létesítmények:
A községben ilyen energiaforrások nagyüzemi viszonylatban, az E.ON Zrt. hálózati villamos
energiaellátásának csökkentése érdekében intézményi szinten nem létesültek.
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Megjegyzendő, hogy a Háztartási Kiserőmű (50kW energiatermelés nagyságrendig)
kategóriájába tartozó, valamint a háztetőkre telepített fotovoltanikus napelem rendszerek
megjelenése a lakossági igények végett várhatóan itt is általánossá válik.
Közvilágítás:
Cserkút községben átfogó közvilágítási korszerűsítés nem történt. A közvilágítás
üzemeltetését nem az E.ON Zrt. végzi, az Önkormányzat egy külső vállalkozót bízott meg.
A községben jelenleg 77 db közepesen körszerű hagyományos lámpatest és 2016. évben
felszerelt 2db LED fényforrású lámpatest biztosítja a közvilágítást. A lámpatestek a 0,4kV-os
kommunális hálózat tartóoszlopaira kerültek felszerelésre.
1.16.6. Hírközlés
A község területén megtalálhatók a vezeték nélküli (mikrohullám) és a vezetékes
hálózatok is.
A vezetékes távbeszélő hálózat a községben teljes körűen kiépített, esetleges új előfizetői
igényekre a szabad kapacitás rendelkezésre áll. A vezetékes telefon a mobiltelefonok
térhódításával és az internetes telefonszolgáltatók megjelenésével – eredeti funkcióját
tekintve – egyre kisebb jelentőségű. A vezetékes telefonhálózat szerepe a szélessávú
internet-hozzáférés kiszolgálásában jelentős, bár az egyéb technológiák terjedése miatt
csökkenő. Vonalas telefonon Cserkút a 72-es körzetszámon érhető el, szolgáltató a Magyar
Telekom.
A kábeltelevíziós hálózatnak ugyancsak jelentős a szerepe, hisz a televíziós jeleken kívül
internetes és telefonos szolgáltatások lebonyolítására is alkalmas.
Az egyes szolgáltatások előfizetési számának alakulását a szolgáltatók akciói,
csomagkínálata és hűségidős konstrukciója nagyban befolyásolja, így sokszor a
csomagajánlat miatt kedvezőbb olyan szolgáltatást is megvásárolni, amelyet az előfizető
valójában nem használ (pl. Vezetékes telefon).
A Cserkúton elérhető szolgáltatások:
Szolgáltatás
Optikai internet
Mobilnet
Kábelnet
Műholdas TV
IPTV
Telefon

Szolgáltatók
Magyar Telekom
Telenor
T-Systems
Upc direkt, Digi
T-Systems, Magyar Telekom
Magyar Telekom (otthoni), FONO
(IP telefon)
Telenor, Vodafone, Magyar
Telekom
Z NET, Upc direkt
Magyar Telekom
Z NET

Mobiltelefon
Internet + TV + telefon
Internet + telefon
Internet + TV
forrás: telenet.hu

A település belterületétől délre, a 0121/4 hrsz.-ú földrészlet északi részén az Antenna
Hungária Rt. TV átjátszó tornya található, amelyen több mobiltelefon szolgáltató
bázisállomása is üzemel. A hírközlési építmények építésével, engedélyezésével
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kapcsolatos szabályokat az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az
elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013.
(IX.25.) NMHH rendelet tartalmazza. Amennyiben a hírközlési hálózat áthelyezése vagy
átépítése szükséges, úgy ennek előírásai alapján kiviteli tervet kell készíteni arra jogosult
tervezővel. E tervet benyújtva építési engedélyt kell kérni a Nemzeti Média és Hírközlési
Hatóságtól.
A településen meglévő távközlési légvezetékek és földkábelek nyomvonalát a szolgáltató
adatszolgáltatása alapján a közműellátással foglalkozó tervlapok és a településszerkezeti
terv tüntetik fel.
A reklámhordozókra és a tájékoztató eszközökre vonatkozó településképi követelményekről,
illetve az elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezéséről Cserkút
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló
11/2017.(XII. 19.) önkormányzati rendelete rendelkezik.
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1.17. KÖRNYEZETVÉDELEM
1.17.1. Talaj, földtan
A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és
az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira. A védelemnek
magában kell foglalnia a talaj termőképessége, szerkezete, víz- és levegőháztartása,
valamint élővilága védelmét is.
A föld felszínén, vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok
helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti
elemeket nem szennyezik, károsítják.
Cserkút igazgatási területe – a településre és környezetére jellemző felszíni formák
értékelése alapján – Magyarország tájai között teljesen önálló nagytájként elkülönített –
kisebb hegységeket is magába foglaló – Dunántúli-dombsághoz tartozik. A nagytájon belül
elkülönített középtájak közül a település igazgatási területe a már korábban elfogadott
földrajzi meghatározásként használt Mecsek-Tolnai dombvidék középtájhoz tartozó. A
különböző abszolút magasságok és eltérő morfológiai jellemzők alapján a középtájat az
önállóbb sajátosságú területrészekhez alkalmazkodva is megbontják. Így a középtáj
részleteit alkotó kistájak közül a Mecsek-hegység nevezetű részlethez került besorolásra a
település.
A település igazgatási területének jelentős hányada a Mecsek-hegységhez tartozónak
tekinthető. A hegység felszíni vízválasztójától délre induló lejtőn több mint 500 m-es
szintkülönbséggel a Pécsi-víz környezetéig terjeszkedően található a település. Ennek
teljesen megfelelő, hogy a lejtőirány csak kis területrészekre vonatkozóan módosul. A
belterület az abszolút szintek alapján a lejtős területrész alsó harmadban alakult ki, ahol – a
hegységszerkezeti elemek valamint a későbbi lepusztítási folyamatok közös eredményeként
– enyhébb hajlású lejtőrészlet alakult ki.
A település alatti – felszínhez közeli – földtani felépítést a kiemeltebb helyszíneken szilárd
kőzetek, míg az alacsonyabb területrészeken fiatal geológiai korú laza üledékek előfordulása
jellemzi. A terepszinten, számos helyen előbukkanó szilárd kőzetek jellemzően a földtörténet
idősebb képződményeihez tartozóak, mivel perm és triász időszakban keletkeztek
(homokkő, aleurolit, konglomerátum stb.). Területi elterjedésük meghatározó, hiszen a
település déli részletében található 6. sz főút környezetéig folyamatosnak ismert
elterjedésűk.
Így a számottevő vastagságú laza üledékek valójában csak a település legalacsonyabb
részletein találhatók összefüggő elterjedéssel. A felszínt változó vastagsággal fedi a
szálkőzetek mállása során keletkezett azon törmelékes sáv, mely többnyire az anyakőzet
színét is megőrizte.
A településre jellemző rétegtani viszonyok, valamint a morfológiai jellemzők olyan
hegységszerkezeti helyzetre utalnak, hogy a település igazgatási területén a morfológiai
formák és rétegtani jellemzők alapján csak idős geológiai szerkezet jelenléte mutatható ki.
A földtani kutatások és térképezések eredményei szerint aktívnak tekinthető
hegységszerkezeti elem nem jelenthet veszélyeztetést az épített környezetre, továbbá a
mélység irányából induló földtani veszélyforrást jelentő események és folyamatok
kialakulása nem várható. A település igazgatási területe tektonikai szempontok alapján tehát
nyugodtnak minősül, viszont a szálkőzetek feletti takarósáv olyan a laza üledéksorozat,
amely az eróziós hatásokra nagyon érzékenyen reagál. Építésföldtani szempontok alapján a
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településen nem ismert olyan helyszín, ahol kőzettér teherviselő képessége alacsonynak
tekinthető.
A változatos geológiai felépítés nagyszámú talajtípus kialakulását eredményezte, de a terület
hegyvidéki jellegéből adódóan főként erdőtalajok alakultak ki. A homokköves területeken
savanyú, sekély termőrétegű, gyenge termőképességű, nem podzolos barna erdőtalajok
találhatók. Talajvédelmi szempontból Cserkút külterülete Baranya megye területrendezési
tervén vízeróziónak kitett terület.
A termőföldön történő beruházásokat úgy kell megtervezni, hogy a létesítmények
elhelyezése a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne akadályozza.
Újabb területek belterületbe vonása, a termőföldön történő beruházások a környező
területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem csökkenthetik a meglévő
talajvédelmi létesítmények működőképességét.
A beruházások megvalósítása és üzemeltetése során a termőföldről szóló jogszabályban
foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Az előírásokat a termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. törvény határozza meg.
A földhasználó erózióval veszélyeztetett területen a víz- és szélerózió (a továbbiakban:
erózió) megakadályozása érdekében köteles
a) szántó művelési ágú földrészleten
aa) a talajfedettséget szolgáló növényeket termeszteni, és
ab) olyan művelési módot alkalmazni, amely a talaj szerkezetességének
megóvásával, a talajtömörödés megakadályozásával, megszüntetésével
elősegíti a csapadékvizek talajba jutását, és/vagy
ac) szintvonalas művelést folytatni;
b) ültetvény területen
ba) szintvonalakkal párhuzamos irányú telepítést végezni, vagy
bb) a sorközök fedettségét gyepesítéssel, talajtakarással biztosítani;
c) rét, legelő (gyep) művelési ágú földrészleten
ca) fokozott gondot fordítani a talajt kímélő legeltetésre, valamint
cb) ahol a gyeptakaró a talajvédelem követelményeinek nem felel meg, azt
felújítással helyreállítani.
Amennyiben az előző felsorolásban írt kötelezettségek teljesítése sem alkalmas az erózió
megakadályozására, úgy a földhasználó köteles
a) a művelési ágat megváltoztatni, vagy
b) gyep-, cserje- és erdősávot létesíteni, vagy
c) talajvédelmi műszaki beavatkozásokat, valamint létesítményeket alkalmazni.
Az erózió elleni védelmet nyújtó terepalakulatokat, gyep-, cserje- és erdősávokat meg
kell őrizni.
A térség domborzati és egyéb viszonyai alapján meghatározott munkák és kötelezettségek
egy részéhez a Baranya Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Szervezetének
engedélye szükséges.
Az erózió elleni védelmet nyújtó terepalakulatokat, gyep-, cserje- és erdősávokat meg kell
őrizni.
A felszín alatti vizeket a jelenleg még művelésben tartott területeken mezőgazdasági eredetű
terhelések érik. Mezőgazdasággal összefüggésben meghatározó az erdőgazdálkodás és
szántóföldi növénytermesztés.

Cserkút TK és TRE felülvizsgálata – Megalapozó vizsgálat

103
A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló
43/2013.(V.29.) VM rendelet 1. melléklete szerint Cserkút nitrát érzékeny területű település.
A talajerő-utánpótlásnál így is figyelembe kell venni a település adottságait.
Mivel a település nitrát-érzékeny területű, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében be kell tartani a 27/2006. (II. 7.)
Kormányrendelet előírásait és az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben rögzített „helyes
mezőgazdasági gyakorlat” szabályait.
Cserkút település igazgatási területén a 0139, 0140/3, 0140/6, 140/7, 1291/1, 1292, 1294,
1295 és 1296 helyrajzi számú földrészleteket érintően – PBK/2955/1988/4. sz. határozattal –
került megállapításra a „Cserkút I. – Homokkő” védnevű bányatelek. A bányatelek
jogosítottja a Dráva Kavics és Beton Kft. (8800 Nagykanizsa, Kemping u. 10.).
A Bányafelügyelet nyilvántartása szerint szénhidrogén bányászati létesítmény és
szénhidrogén szállítóvezeték nem található, továbbá megállapították, hogy a MOL
termékvezeték helyzete és a védőtávolsága a hatályos településrendezési eszközökben
szerepel.
Az Országos Felszínmozgásos Kataszterben és a gravitációs tömegmozgásokat összegző
nyilvántartásokban nem szerepel Cserkút igazgatási területéhez tartozó helyszín.
1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek
A vizek védelme a felszíni és felszín alatti vizekre és azok készleteire terjed ki. A környezet
igénybevétele – így különösen a vízviszonyokba történő beavatkozások - esetén biztosítani
kell, hogy a víz, mint tájalkotó tényező fennmaradjon, a vízi és víz közeli élővilág
fennmaradásához szükséges feltételek, valamint a vizek hasznosíthatóságát elősegítő
körülmények ne romoljanak.
Cserkút település közigazgatási területén a Pécsi-víz középső felszíni víztest található. A
vízfolyás erősen módosított állandó vízfolyás.
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm.rendelet „Felszín alatti víz
állapota szempontjából érzékeny területek besorolása” című 2. számú melléklete, valamint a
felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról
szóló 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján Cserkút közigazgatási területe a
felszín alatti víz állapota szempontjából a fokozottan és kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség-védelmi területek közé tartozik.
Cserkút vízellátása – a Kővágószőlősi hálózaton keresztül - a Tortyogói vízbázisról történik,
az átalakított uránbányai ellátórendszeren keresztül. A település területét a 8009-21/20089826. iktató- és B. LXXIII/531. vízikönyvi számú határozattal kijelölt, Pécs város és
környezetének vízellátását szolgáló Pécs Pellérdi és Tortyogói sérülékeny üzemelő, ivó-,
ásvány- és gyógyvíz-hasznosítást szolgáló vízkivételek hidrogeológiai „B” védőövezete érinti.
Cserkút közigazgatási területe nyílt karszt területeket nem érint.
A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos szennyezőanyagok
elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése tilos,
illetve a létesítési engedélyezés során megállapított feltételek szerint – engedély alapján történhet.
A földtani közeg és megvalósulása esetén a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges határértékeket be kell tartani. A földtani közeg és a felszín alatti víz
Cserkút TK és TRE felülvizsgálata – Megalapozó vizsgálat

104
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések
méréséről szóló 6/2006. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet követelményei
határozzák meg a határértékeket.
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása szerint az Országos Területrendezési
Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 3.7. melléklete alapján Cserkút község bel- és
külterülete kívül esik az országos vízminőség-védelmi terület övezetén.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010.(IV.29.) Korm.rendelet 2.§
19. pontja és a VITUKI Nonprofit Kft. által kiadott lista (1991-1995) alapján Cserkút a magas
talajvízállású települések közé tartozik.
A település ivóvízellátásának és szennyvíz elvezetésének ismertetését a közművesítésről
szóló 1.16 fejezet tartalmazza.
1.17.3. Levegőtisztaság és védelme
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint kell gondoskodni a
levegő minőség megőrzéséről és javításáról.
A levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra, létesítményekre (a
továbbiakban: légszennyező forrás) az elérhető legjobb technika alapján, jogszabályban,
illetőleg a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket,
levegővédelmi követelményeket kell megállapítani.
Cserkút közigazgatási területének levegőminőségi állapotát jellemzően a mezőgazdasági és
lakossági tevékenység, valamint a közlekedési eredetű légszennyező-anyag kibocsátás
környezethasználata határozza meg. A lakossági eredetű tevékenységnél különös tekintettel
a fűtés jön számításba. Jelentős környezetterhelő hatású, bejelentés köteles
légszennyezőanyag-kibocsátó Cserkút községben nem üzemel.
A tervezett településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök módosításával –
figyelembe véve a település lakossági szokásait, tevékenységét is - várhatóan nem romlik a
település levegőminőségi állapota.
A település levegőminőségét
 az egyedi fűtések,
 a közlekedés és az
 egyéb gazdasági és kisipari tevékenységek
emissziója határozza meg.
Az egyedi és lakossági fűtések energiahordozó felhasználásából keletkező emissziók a
szén-, olaj- és gáztüzelésből származó átlagos légszennyezőanyag kibocsátások
összehasonlításával jellemezhetők.
A területeken való beruházások során energiatakarékos műszaki megoldásokat és
környezetkímélő energiahordozókat (földgáz, megújuló) kell alkalmazni az elérhető legjobb
technika szintjének megfelelően.
A fajlagos értékek alapján szorgalmazni kell a földgázrendszer fenntartását és a megújuló
energiahordozók igénybevételét. Az energia árak növekedése miatt jellemzően ismételten a
vegyes tüzelés került előtérbe, amely nagyobb porterhelést eredményez.
A település levegőminőségi állapotára a közlekedésből származó légszennyezőanyagkibocsátás is hatást gyakorol.
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A közlekedés légszennyezőanyag kibocsátása az utak mellett elhelyezkedő területeken
észlelhető légszennyezőanyag-terhelés.
A település közigazgatási területét a 6. számú Budapest – Pécs – Barcs I. rendű főút és a
66136. számú bekötő út érinti.
Külterületen településközi mezőgazdasági utak, mezőgazdasági gyűjtő és feltáró találhatók.
Belterületen kiszolgáló és gyalogutak biztosítják a település lakói számára a közlekedés
lehetőségét.
Közlekedési eredetű légszennyezés a településen haladó, és a belső közlekedést biztosító
út térségében jellemző, amely zömében a helyi lakosság közlekedéséből származik.
Jelenleg belterületen nem tapasztalható a közlekedési eredetű légszennyező anyagok
jelentősebb zavaró hatása.
A 6. számú főút légszennyező-anyag terhelése a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése esetén
mérséklődhet. A település kellően átszellőzött.
A légszennyezőanyag-terhelés csökkentése érdekében meg kell oldani az eddig még szilárd
burkolattal el nem látott utak por-mentesítését, csapadékos időjárásban a sárfelhordások
megszűntetését, az útpadkák rendezését.
Az egyéb gazdasági és kisipari tevékenységek során a diffúz jellegű kibocsátások
okozhatnak zavaró hatást (por, bűz). A településen jelenleg nem folytatnak olyan jelentős
légszennyező hatású tevékenységeket, amelyek jelentős határérték túllépést
eredményeznének. Az állattartás volumenének jelentős csökkenésére tekintettel nem
tapasztalható jelentős bűzterhelés sem.
A vonatkozó új jogszabályok betartásával, elsősorban a “jó mezőgazdasági gyakorlat”
szabályairól szóló előírások megkövetésével és betartásával hosszú távon elkerülhetők a
bűzpanaszok.
1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés
A zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek teljesüléséhez a vizsgálati adatok
ismeretében, illetve azok értékelését követően kerülhetnek meghatározásra azok az
intézkedések és feladatok, melyekkel a meglévő káros mértékű terhelések csökkenthetők,
illetve egyidejűleg új terhelések kialakulása megakadályozható.
A környezeti zajforrások közül – a zajforrások jellegének megfelelően – a következők
vizsgálata szükséges:
– közlekedési jellegű zajforrások (közúti, vasúti),
– ipari (mezőgazdasági) jellegű zajforrások,
– egyéb jellegű zajforrások (kereskedelmi-, vendéglátó-, kulturális- és sportlétesítmények zajforrásai).
A közlekedési eredetű zajforrások közül a közúti közlekedésből eredő zajkibocsátás
terheli elsősorban a települési környezetet.
A település közigazgatási területét a 6. számú Budapest – Pécs – Barcs I. rendű főút és a
66136. számú bekötő út érinti.
Mivel a bekötőút forgalma csekély, a községben minimális az átmenő forgalom, ezért a
közlekedés okozta zajhatás minimálisnak tekinthető, zajhatásokra lakossági panasz nem
érkezett. A 6. számú főút zajterhelése védett létesítményeket közvetlenül nem érint és a
gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése után csökken a terhelése, így nem várható zavaró hatás
kialakulása.
Az ipari jellegű zajforrások terhelő hatása kisebb területet érint, hatása azonban
koncentráltabban jelentkezhet.
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A községben jelentős zajforrást üzemeltető telephely nem működik. A telepengedélyezés
során ellenőrzik a zajterhelési határértékek teljesülését.
Az egyéb jellegű zajforrások közé tartoznak a szórakoztatóipari, illetve vendéglátó
létesítmények (italboltok, büfék), amelyek működési jellegükből adódóan közvetlen
környezetüket terhelhetik. A lakossági zavarást általában a hangosító berendezések
okozzák, panaszra adhatnak okot.
A jogszabály értelmében a szórakoztatóipari létesítmények, illetve hangosító berendezések
is üzemi létesítménynek minősülnek, ezért a környezetükben is gondoskodni kell a
zajterhelési határértékek betartásáról.
Összefoglalóan megállapítható, hogy Cserkút község zajhelyzete kedvező.
Fontos feladat a csendes és nyugodt környezet nagytávú fennmaradása érdekében a
területrendezés, területfejlesztés eszközeinek megfelelő alkalmazása, a helyi szabályok
megalkotása és érvényesítése, melyekkel csökkenthetők a káros mértékű terhelések, és
egyidejűleg az új terhelések kialakulása megakadályozható.
1.17.5. Sugárzás védelem
A településen már nem folytatnak sugárzással járó ipari tevékenységet. A települést nem
érintik az OTrT-ben lehatárolt Paksi Atomerőmű védelmi övezetei sem.
Cserkút közigazgatási területét is érintik viszont a felhagyott uránbányászat üzemi
létesítményei, így szükséges a felszámoláskor kiadott követelmények és határértékek
betartása.
Betartandó sugárvédelmi határértékek:
Természetes átlagos háttérsugárzás a mecseki uránbányászat által érintett területeken
Paraméter
Rn-koncentráció szabadtéren
Gamma dózisteljesítmény
Talaj fajlagos aktivitása

Háttér érték
12 Bq/m3
250 nGy/h
180 Bq/kg

Üzemi területek, épületek és közvetlen környezetük újra hasznosításának
sugárvédelmi követelményei
Üzemi területen
Épületen kívül
Épületen kívül

Rn exhaláció
Talaj fajlagos aktivitása, felső 15 cm-ben
Talaj aktivitása, 15 cm alatt
Rn koncentráció
Gamma dózisteljesítmény – munkahelyi átlag
Gamma dózisteljesítmény – faltól 1 m-re
Rn koncentráció
Gamma dózisteljesítmény
Gamma dózisteljesítmény – külső faltól 1 m-re

0,74 Bq/m2/sec
háttér+180 Bq/kg
háttér+550 Bq/kg
1000 Bq/m3
háttér+200 nGy/h
háttér+200 nGy/h
háttér+30 Bq/m3
háttér+250 nGy/h
háttér+250 nGy/h

A radioaktív anyaggal szennyezett hulladékok elhelyezésének és hasznosításának
követelményei
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Fémhulladékok
Korlátozás nélkül használhatók

Kötött felületi aktívitás kisebb, mint 0,05 Bq/cm2
(3 alfarészecske/cm2/perc)

Kohászati célra értékesíthetők és
bányászati célra hasznosítható

Kötött felületi aktivitás 0,05-0,5 Bq/cm2 között

Elhelyezés a III. meddőhányón

Kötött felületi aktivitás nagyobb, mint
0,5 Bq/cm2 (30 alfarészecske/cm2/perc)

Egyéb hulladékok (építési törmelék, iszapok, fa, gumi stb.)
Közönséges hulladékként kezelhető
Elhelyezés a III. meddőhányón

Fajlagos aktivitás kisebb, mint 200 Bq/kg
Fajlagos aktivitás nagyobb mint 200 Bq/kg

1.17.6. Hulladékkezelés
A hulladék az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során keletkező,
a keletkezés helyén feleslegessé vált, ott közvetlenül fel nem használható anyag, amelynek
kezeléséről külön kell gondoskodni.
A hulladékok keletkezésük és fajtájuk szerint az alábbiak szerint csoportosíthatók:
 kommunális szilárd és folyékony hulladék
 termelési hulladék
 veszélyes hulladék.
A
hulladék
gyűjtésével,
ártalmatlanításával
kapcsolatos
tevékenységet
a
hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján kell szervezni és végezni.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény:
 a 32/A. § (1) bekezdés d.) pontja szerint az állam az, aki elkészíti az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási tervet, amely többek között meghatározza a
közszolgáltatás ellátásánek optimális területi lehatárolását és az adott területen
minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,
 a 32/A. § (3) bekezdés c.) pontja szerint a Koordináló szerv az, aki az érintett
közigazgatási szervezeteknek javaslatot tesz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
szabályozására.
A hulladékot “termelő” köteles gondoskodni a hulladékok előírásszerű gyűjtéséről,
tárolásáról, a területről történő kiszállításáról, valamint ártalmatlanításáról, melynek
elsődleges célja, hogy megakadályozza a hulladék talajba, felszíni és felszín alatti vízbe és
levegőbe jutását.
A településen a környezet veszélyeztetésének minimalizálása érdekében kizárólag
hulladékszegény technológiák telepítését szabad engedélyezni úgy, hogy a keletkező
hulladékok hasznosítására, ártalmatlanítására, rendelkezésre álljon engedéllyel és
kapacitással bíró szolgáltató szervezet.
A településen keletkezett lakossági hulladék összetétele rendkívül inhomogén. A nagy
szervesanyag-tartalmú háztartási hulladék mellett tartalmaz még vegyes kerti és veszélyes
hulladékot (növény- védőszeres göngyöleg, lejárt szavatosságú gyógyszert, használt elemet
stb.) is, ezért elhelyezését rendkívüli gondossággal kell megoldani.
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A 2012. évi CLXXXV. törvény szerint a fentiek figyelembevételével el kellett készíteni a
település komplex hulladékgazdálkodási tervét. Az egyes hulladékgazdálkodási
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet elvárásai teljesülésével a települési környezet környezetterhelése
minimalizálható.
A település a Mecsek-Dráva Regionális Programhoz csatlakozott, megoldott a települési
hulladékok elszállítása. A közszolgáltatás keretében a Dél-dunántúli Kommunális Szolgáltató
Kft. végzi a hulladékok elszállítását. Biztosított a házhoz menő szállítással a hulladékok
szelektív gyűjtése („kék és barna kukák”) és elszállítása is.
Regionális hulladéklerakót nem kívánnak a településen létesíteni, így ezzel kapcsolatban
nem szükséges területet biztosítani. Hulladékgyűjtő pontok segítik a szelektív gyűjtést.
A tervezett fejlesztések az új övezetek közszolgáltatásba való bevonásával valósíthatók
meg. A kertes mezőgazdasági területeken megnövekedett a lakóház építési igény, ezek
esetében is biztosítani kell a keletkező hulladékok ártalommentes elhelyezését.
1.17.7. Vizuális környezetterhelés
Vizuális környezetterhelést jelenthet:








Illegális hulladék elhelyezése a településhatárokon, árokparton, erdőszélen, bekerítetlen
magánterületeken
o Ezek sokszor nemcsak vizuális környezetszennyezést, hanem környezetegészségügyi, talaj-, és vízvédelmi problémákat okoznak, rontják a tájképet és az
életminőséget is. Az illegális hulladéklerakók feltérképezése és felszámolása a
környezetvédelmi hatóságok részéről folyamatosan történik.
Az utak mentén, esetleg az épületeken elhelyezett nagyméretű reklámfelületek,
hirdetőtáblák
o A problémát a Cserkút településképi arculati kézikönyvét alapul vevő
településképi rendelet kezeli.
Romos, elhanyagolt állapotú, illetve utcaképbe, tájba nem illeszkedő építmények,
területek
o A jelenleg nem működő kőbánya látványa a falu déli megközelítését biztosító
Batvölgyi út felől tájidegen az amúgy gyönyörű természeti környezetben.
o Amennyiben a Batvölgyi út nyugati oldalán található telephely és az ott álló
üzemcsarnok hosszabb távon használaton kívüli marad, a várhatóan leromló
épület és felhagyott udvar vizuális konfliktust okozhat.
o A 6-os út északi oldalán található gumilerakat látványa tájidegen, és vizuális
konfliktust jelent a kiskertekkel borított domboldal előtt.
Villamos és távközlési légvezetékek, parabola antennák, klímaberendezések kültéri
egységei
o Nem csak cserkúti jelenség a település kiszolgáló útjai melletti és fölötti kusza
légvezeték-háló látványa. Az utcaképek javítása érdekében egy következő
hálózatrekonstrukció alkalmával fontos lenne az önkormányzat részéről a
földkábeles megoldást szorgalmazni. Az utcaképek látványát szerencsére nem
rontják az utcai homlokzatokon elhelyezett parabolaantennák, klímaberendezések
kültéri egységei. Ennek a témakörnek a szabályozását szintén a településképi
rendelet tartalmazza.

1.17.8. Árvízvédelem
A község vízelvezető rendszere a Pécsi víz vízrendszeréhez tartozik, külterületi befogadó
vízfolyások, illetve árkok a Zóki árok és a Kajdács patak.
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A község keleti részének a vizeit a Cserkúti árok vezeti le déli irányban, a Cserkúti bekötő
úttal párhuzamos nyomvonalon. Az árok keresztezi a 6-os számú főközlekedési utat, a PécsBudapest vasútvonalat, majd a vasúttal párhuzamosan nyugati irányban csatlakozik a Zóki
vízfolyásba. A 6-os úttól északra lévő mezőgazdasági területek csapadékvizének egy része
külön vízelvezető árokban éri el a 6-os utat, majd a közúttal párhuzamos nyomvonalon
csatlakozik a Cserkúti árokba, illetve a Zóki vízfolyásba. A Cserkúti árok területe nincs a
teljes nyomvonalon jogszerűsítve, ennek pótlása célszerű az Önkormányzat
kezdeményezésére.
A község nyugati részének csapadékvizeit az Alkotmány utcától induló árok vezeti el. A
vízügyi adatszolgáltatás alapján a patak Névtelen-4529 néven szerepel a nyilvántartásban. A
patak a Kővágószőlős irányából érkező Zsid és Kajdács patakon keresztül a Zóki vízfolyásba
csatlakozik. A vízelvezető ároknak - a Cserkúti árokhoz hasonlóan - a külterületen nincs
külön helyrajzi száma a földhivatali térképeken. Ezen a szakaszon is célszerű az árok
területének a jogszerűsítése.
A településen a vízelvezető árkok általában megfelelő szelvénnyel, burkoltan kerültek
kiépítésre, a vízelvezetés a rendeletekben előírt gyakoriságú csapadékok esetén biztosított.
A belterületen is törekedni kell a vízelvezető árkok területének önálló helyrajzi számmal
történő leválasztására. A vízelvezető árkok belterületi árkainak jól megközelíthető pontjain
célszerű iszapfogók beépítése a hordalék visszatartására. Ezek helyének és méretének
meghatározására célszerű a település vízrendezésére vízjogi engedélyezési szintű tervet
készíttetni.
A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003.
(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Cserkút településen ár- és
belvízveszély nem áll fenn.
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
Cserkút fennálló környezetvédelmi konfliktusai a fenntartható fejlesztések elősegítésével, a
településüzemeltetési feladatok ütemezett végrehajtásával orvosolhatók.
A településrendezésben a földtani veszélyforrások közé soroltak a mélyszinti bányászati
tevékenységek vélt/várható utóhatásai. A történelmi időkben mélyszinti bányászat során
kiüregelt kőzettér fedősávjában lassan és elhúzódóan megvalósuló állapotváltozás akár a
terepszintig is terjeszkedhet. A felszínen váratlanul megjelenő szakadási vonalak vagy a
lassú süllyedést jelző horpák területén található épített környezet veszélyeztetésének
mértéke azonban számottevően csökkenthető, ha ismert a mélyszinti bányászattal létre
hozott üregek helyzete és mértéke. A település – részben belterületi – nyugati részlete alatt a
Kővágószőlősön létesült aknákon keresztül végzett egykori urán termeléssel kapcsolatosan
alakult ki olyan alábányászottság, melyet már korábban lehatároltak. A visszahagyott üregek
helyzete alapján állapították meg azon területrészeket, amelyeket a nyitottan hagyott
bányaüregek jelenléte miatt hosszú távon mozgásveszélyesnek minősítettek. A bányaüregek
területénél nagyobb – feltételezett horpa – kiterjedéssel történt az alábányászottság
utóhatásainak kitett, és az épített környezetre veszélyeztetést jelentő adottság lehatárolása.
A földtani veszélyforrások területi előfordulása és a jelenleg szabadon érvényesülő
természeti folyamatok alapján építési tilalomra javasolt földrészlet azonban nem található a
településen.
A csapadékvizek elvezetése érdekében folyamatosan biztosítani szükséges a vízelvezető
rendszerek karbantartását, rendezését. A vízelvezető árkok a nagy lejtésű vízgyűjtő
területekről lehordott iszaptól folyamatosan feltelhetnek, rendszeres tisztításukról,
karbantartásukról gondoskodni kell.
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A Cserkúti árok és az ún. Névtelen árok területe nincs a teljes nyomvonalon jogszerűsítve,
ennek pótlása célszerű az Önkormányzat kezdeményezésére.
A belterületen is törekedni kell a vízelvezető árkok területének önálló helyrajzi számmal
történő leválasztására.
A vízelvezető árkok belterületi árkainak jól megközelíthető pontjain célszerű iszapfogók
beépítése a hordalék visszatartására. Ezek helyének és méretének meghatározására
célszerű a település vízrendezésére vízjogi engedélyezési szintű tervet készíttetni.
A tájhasználati konfliktusok a következőkben foglalhatók össze.
A tájhasználati konfliktus mindig az optimális társadalmi-gazdasági hasznosítástól való
eltérés következménye, a táj ökológiai, ökonómiai és tájképi értékeit rontó tevékenység
megnyilvánulása.
A külterület 6-os út és a vasút közé eső sávja az, mely nem esik a táj- és természetvédelem
szabályozása alá. Ezeken a területeken döntően kereskedelmi, ipari zónák, szántóföldi
növénytermesztés folyik, rét-, legelő-, gyepterületek, csekély mértékben erdők találhatók.
Tájváltozási tendenciák:
 Bányászat
 Kertterületek átalakulása lakóterületté
 Vonalas közlekedési infrastruktúra-elemek létesítése, felújítása, bővítése
A település közigazgatási területén keresztül, kelet-nyugati irányban húzódó 6-os út és vasút
a tájszerkezet jelentős eleme.
A település meghatározó eleme a külszíni bánya, amely rekultiválásra vár.

A zártkertek és erdők között elhelyezkedő kőbánya
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A közlekedési zöldfelületekről elmondható, hogy többnyire gondozottak, ápoltak,
folyamatosan karbantartottak. Az út menti fasorok hiányoznak, a légvezetékek nagyban
meghatározzák és csökkentik a zöldfelületek kialakításának lehetőségét, és tájképileg is
zavaróak.
A temetőben kevés, vagy alig van fa. A „történeti településmag” zöldfelületi kapcsolatainak,
karakterének további erősítése javasolt, összekapcsolva a temető, szabadidőpark, Czanadomb és mosóház területeivel.
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1.18. KATASZTRÓFAVÉDELEM
1.18.1. Építésföldtani korlátok
1.18.1.1. Általános (morfológiai és földtani) jellemzők
Cserkút igazgatási területe – a településre és környezetére jellemző felszíni formák
értékelése alapján – Magyarország tájai között teljesen önálló nagytájként elkülönített –
kisebb hegységekt is magába foglaló – Dunántúli-dombsághoz tartozik. A nagytájon belül
elkülönített középtájak közül a település igazgatási területe a már korábban elfogadott
földrajzi meghatározásként használt Mecsek-Tolnai dombvidék középtájhoz tartozó. A
különböző abszolút magasságok és eltérő morfológiai jellemzők alapján a középtájat az
önállóbb sajátosságú területrészekhez alkalmazkodva is megbontják. Így a középtáj
részleteit alkotó kistájak közül a Mecsek-hegység nevezetű részlethez került besorolásra a
település.
A település igazgatási területének jelentős hányada a Mecsek-hegységhez tartozónak
tekinthető. A hegység felszíni vízválasztójától délre induló lejtőn több mint 500 m-es
szintkülönbséggel a Pécsi-víz környezetéig terjeszkedően található a település. Ennek
teljesen megfelelő, hogy a lejtőirány csak kis területrészekre vonatkozóan módosul. A
belterület az abszolút szintek alapján a lejtős területrész alsó harmadban alakult ki, ahol – a
hegységszerkezeti elemek valamint a későbbi lepusztítási folyamatok közös eredményeként
– enyhébb hajlású lejtőrészlet alakult ki.
A település alatti – felszínhez közeli – földtani felépítést a kiemeltebb helyszíneken szilárd
kőzetek, míg az alacsonyabb területrészeken fiatal geológiai korú laza üledékek előfordulása
jellemzi. A terepszinten, számos helyen előbukkanó szilárd kőzetek jellemzően a földtörténet
idősebb képződményeihez tartozóak, mivel perm és triász időszakban keletkeztek
(homokkő, aleurolit, konglomerátum stb.). Területi elterjedésük meghatározó, hiszen a
település déli részletében található 6. sz főút környezetéig folyamatosnak ismert
elterjedésűk. Így a számottevő vastagságú laza üledékek valójában csak a település
legalacsonyabb részletein találhatók összefüggő elterjedéssel. A felszínt változó
vastagsággal fedi a szálkőzetek mállása során keletkezett azon törmelékes sáv, mely
többnyire az anyakőzet színét is megőrizte.
A településre jellemző rétegtani viszonyok valamint a morfológiai jellemzők olyan
hegységszerkezeti helyzetre utalnak, hogy a település igazgatási területén a morfológiai
formák és rétegtani jellemzők alapján csak idős geológiai szerkezet jelenléte mutatható ki.
Aktív és mélységből induló hatások nem ismeretesek. Legmeghatározóbb szerkezeti elem –
amely a morfológiát is meghatározza – a Nyugat-Mecsek antiklinálisának jelenléte az
igazgatási terület igen nagy hányadán, amelynek kialakulása sok millió évvel korábban
történt. Eredményeként alakult ki azon helyzet, hogy a település belterületétől északra és
délre olyan szilárd kőzettömegek találhatók, amelyek fiatalabbak, mint a közöttük
elhelyezkedő. Utóbbi alakult ki a belterület, mivel a felboltozódást követően az idősebb
szilárd kőzetekig történt a repedezett kőzettér lepusztulása. A földtani kutatások és
térképezések eredményei szerint aktívnak tekinthető hegységszerkezeti elem nem jelenthet
veszélyeztetést az épített környezetre, továbbá a mélység irányából induló földtani
veszélyforrást jelentő események és folyamatok kialakulása nem várható. A település
igazgatási területe tektonikai szempontok alapján tehát nyugodtnak minősül, viszont a
szálkőzetek feletti takarósáv olyan a laza üledéksorozat, amely az eróziós hatásokra nagyon
érzékenyen reagál. Építésföldtani szempontok alapján a településen nem ismert olyan
helyszín, ahol kőzettér teherviselő képessége alacsonynak tekinthető.
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1.18.1.2. Mérnökgeológiai jellemzők – földtani veszélyforrások
A település mérnökgeológiai adottságai valamint morfológiai viszonyai alapján, továbbá az
emberi jelenléthez kötődően lehet jelezni és elkülöníteni a földtani veszélyforrások
előfordulását vagy jelenlétét a településen. A morfológiai viszonyok változatossága szorosan
kötődik a kőzettér különbözőségéhez. Így a meredek hajlású területrészeken a szilárd
kőzetek, míg az alacsony hajlású helyszíneken a laza üledékek a meghatározóak. E
sajátosság eredményeként adódik, hogy gravitációs tömegmozgások kialakulására alig van
lehetőség. A felszíni hatásoknak kitett kőzettér csak ott mutathat határozott állagromlást,
ahol az emberi jelenlét is megvalósult.
A településen – üledékföldtani jellemzők és morfológiai viszonyok alapján – jelenleg nincs
olyan területrész, ahol csúszás kialakulására adódhat lehetőség. Az omlásveszélyességet
csak a felhagyott – tájrendezés nélküli – bányászati helyszínekre lehet jelezni. Utóbbiak
olyan távoliak a lakott területtől, hogy veszélyeztetést nem jelenthetnek az épített
környezetre.
A településrendezésben a földtani veszélyforrások közé soroltak a mélyszinti bányászati
tevékenységek vélt/várható utóhatásai. A történelmi időkben mélyszinti bányászat során
kiüregelt kőzettér fedősávjában lassan és elhúzódóan megvalósuló állapotváltozás akár a
terepszintig is terjeszkedhet. A felszínen váratlanul megjelenő szakadási vonalak vagy a
lassú süllyedést jelző horpák területén található épített környezet veszélyeztetésének
mértéke azonban számottevően csökkenthető, ha ismert a mélyszinti bányászattal
létrehozott üregek helyzete és mértéke. A település – részben belterületi – nyugati részlete
alatt a Kővágószőlősön létesült aknákon keresztül végzett egykori urán termeléssel
kapcsolatosan alakult ki olyan alábányászottság, melyet már korábban lehatároltak. A
visszahagyott üregek helyzete alapján állapították meg azon területrészeket, amelyeket a
nyitottan hagyott bányaüregek jelenléte miatt hosszútávon mozgásveszélyesnek
minősítettek. A bányaüregek területénél nagyobb – feltételezett horpa – kiterjedéssel történt
az alábányászottság utóhatásainak kitett, és az épített környezetre veszélyeztetést jelentő
adottság lehatárolása.
A földtani veszélyforrások területi előfordulása és a jelenleg szabadon érvényesülő
természeti folyamatok alapján építési tilalomra javasolt földrészlet nem található a
településen.
1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei

Magyarország földrengés-veszélyeztetettsége
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Cserkút területén a földrengés általi veszélyeztetettség a közepesnél alacsonyabbnak
tekinthető, melyet az évekre visszamenő adatok, feljegyzések is alátámasztanak. A
Magyarországon amúgy is csekély erejű földrengések nincsenek jelentős hatással az itt
élőkre.
1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség
A település vízkár-elhárítási tervvel nem rendelkezik.
1.18.2.1. Árvízveszély és árvíz elleni védelem
A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003.
(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Cserkút település árvíz és belvíz
szempontjából nem veszélyeztetett.
A települést vízfolyás nem keresztezi. Az Alkotmány utcában található Cser-kút forrásból
eredő kis vízfolyás a falu belterületén árvízveszélyt nem okoz. A községben a csapadékvíz
elvezetését nyílt árkokkal oldották meg. A csapadékvíz elvezető rendszer bemutatását az
1.16.3. fejezet tartalmazza.
A napjainkban egyre inkább jellemzővé vált hirtelen és koncentrált csapadékhullások
következményeként a belterületen olyan „villám árvizek” kialakulása lehetséges, melyek a
levonulási útvonalban lévő építmények állagát veszélyeztethetik. A napjainkban egyre
gyakrabban megismétlődő események ellen az elfolyási útvonalak nyitottságával lehet
közvetten védekezni. Ezen megfontolásból a településen a mélyvonalakban ne legyenek
újabb építési helyek.
1.18.2.2. Belvízveszély
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010.(IV.29.) Korm.rendelet 2.§
19. pontja és a VITUKI Nonprofit Kft. által kiadott lista (1991-1995) alapján Cserkút a magas
talajvízállású települések közé tartozik.
Baranya megye területrendezési terve alapján a községet nem érinti a „Rendszeresen
belvízjárta terület övezete”.
1.18.3. Egyéb
Egyéb korlátozás a települést nem érinti.
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1.19. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY
A településen már sok évszázada megkezdődött e helyi ásványi nyersanyagok termelése és
felhasználása. Ennek megfelelően találhatók azon egykori külfejtéses bányahelyek, melynek
felhagyott udvarai a település belterületétől északra és délre egyaránt megtalálhatók. Az
északi helyzetűek már alig felismerhetők, hiszen több mint 100 éve felhagytak művelésűkkel.
A déli helyzetűek a településre bevezető út (Batvölgyi út) mellett találhatóan jobban
felismerhetők, hiszen többségüknél a bányafalak napjainkban is jól láthatóak. A bányászat
során elsősorban az építőkőnek használt homokkő változatok termelése történt.
A településen végzett földtani kutatások eredményeire alapozottan történt azon bányatelkek
kialakítása, melyek napjainkban lehetőséget biztosítanak a jogszabályok betartásával
végzett ásványi nyersanyagok kitermelésre. A település igazgatási területét érintően jelenleg
5 db korábban kialakított és napjainkban is érvényes bányatelek található. A felszínen
végezhető homokkőtermelést eredményező külfejtéses bányászati tevékenységhez 1 db,
míg az uránérc megszerzéséhez szükséges mélyszinti bányászathoz 4 db bányatelek
kialakítása történt. Jelenleg egyik bányatelken sem történik kitermelés, mivel a felszíni
bányászati helyszínnek – a Batvölgyi út nyugati oldalán – a közeli tájrendezését készítik elő,
míg a mélyszinti bányászat előkészítése valójában csak a tervezett állapotig valósult meg.
Az alábbiakban részletezett bányatelkek szerepelnek az országos nyilvántartásokban és
együttesen alkotják a település olyan ásványvagyon gazdálkodási övezetét, ahol a
továbbiakban bányászati tevékenység is végezhető.
Külszíni bányatelek homokkő termeléshez
Cserkút I. (kőbánya) – Homokkő védnevű bányatelek a 0139, 0140/3, 0140/5, 0140/6, 140/7,
1291/1, 1292, 1294, 1295, 1296, hrsz-ú területen helyezkedik el (A bányatelek jogosítottja:
Dráva-Kavics és Beton Kft. 8800 Nagykanizsa, Kemping u. 10.).
Töréspont
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Y (EOV m)
579 505
579 344
579 281
579 292
579 296
579 318
579 420
579 493
579 563
579 546
579 536
579 501
579 496

X (EOV m)
80 684
80 678
80 829
80 923
81 128
81 129
81 157
81 181
81 178
81 136
81 050
80 866
80 774

A homokkő bányászat több éve megszűnt, a külfejtéses terület tájrendezését készítik elő
napjainkban. A bányatelek kialakítása előtt megkutatott ásványi nyersanyag (alsó-triász
időszaki vörös homokkő) nem került teljes egészében lefejtésre a művelés során. A
visszahagyásra kerülő ásványvagyon továbbra is szerepel az országos nyilvántartásban, így
a bánya a tájrendezését követően is szerepelni fog az országos nyilvántartásban.
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Mélyszinti bányatelek (mélyművelés – uránérc)
A bányatelkeket a több évtizede befejezett mélyművelésű bánya jövőbeni bővítésének
lehetséges helye, valamint a művelés évtizedei során a nem leművelt előfordulások
területének elterjedése ismeretében alakítottak ki. A jövőbeni (nem a megszűnt és
felszámolásra került) mélyművelésű bányászathoz kialakított bányatelkek közül összesen 4
db érinti Cserkút igazgatási területét (a bányatelkek jogosítottja: Mecsekérc
Környezetvédelmi Zrt. 7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 19.).
1. A Kővágószőlős V. (I. üzem) bányatelek kiterjedése a névadó település mellett a Cserkút
1; 2; 3/1,2; 4/1,2; 5; 6; 7/1,4; 12; 13; 14; 15/1,2; 16/1,2; 17/1,2; 18/4,5; 19/1,2; 20-36;
37/1,2,3; 40; 41/1,2; 42/1,2,4,5; 43/1,2; 44; 45; 46/1,2; 47/1,2; 48; 49/1,2; 50; 51; 52/1,2; 5356; 57/1,3; 58/1,3,4,5; 59; 60/1,2; 62/1,2; 63/1,3; 64-69; 70/1,2; 71; 72/1,2; 74-77; 78/1,2; 7981; 82/1-4; 83-87; 89-98; 99/1,2; 100/1,2; 101/1,2; 102/1,3,4,5; 103; 104; 105/1,2; 106-110;
112; 113; 114/1,2; 115/1,3,4,5; 116-129; 130/1,2; 131-137; 138/1,2; 139-143; 144/1-11; 145;
146; 147/1-7; 396; 397/24,25,28-35; 398; 399; 1272; 1274/1,2; 1275-1279; 1280/1,2; 1281;
1282/1-3; 1283-1289; 1290/1-3; 1291/1-4; 1292-1299; 1300/1,2; 1301; 1302/5,7-11; 1303;
1304; 1305; 1306/1,3,4; 1307-1314; 1315/1,2; 1316/1,2; 1318/1,2; 1319; 1320; 1321;
1322/1,2,5,6; 1323/1,2; 1324/1-3; 1325-1329; 1330/2; 1501/1-5; 1502; 1504; 1505; 1506/1,2;
1507; 1508; 1509; 1511; 1512/1,2; 1513; 1514; 1515/1,2; 1601/2-5; 1604-1618; 1619/1,2;
1620/1,2; 1621-1641; 1642/2-4; 1643/1-3; 1645; 1646; 1647/1-7; 1648/1-5; 1649; 1650;
1651; 1652/1,2; 1653; 1654; 1655/1,2; 1656-1667; 1668/3-6; 1669/1,2; 1670; 1671; 1672/16; 1674/1-8; 1676/1,2; 1677-1680; 1681/1,2; 1682-1689; 1690/1,2; 1691/2,3,5-11; 1694/4-6
1695/2,5,6,8,9,10; 1696; 1697/1,2; 1801-1805; 1806/1,2; 1807/1,2; 1808; 1809/1,2; 1810/1,2;
1811/1-3; 1812; 1813; 1814; 1815/1,2; 1816; 1817; 1818; 1902; 027/1-3; 028; 077; 078;
081-084; 085/2,3,4; 0113/2; 0114; 0115/3,10,11; 0116; 0117/1,16; 0119; 0121/2-5; 0122;
0123/1,2; 0124; 0125/2; 0126/4-13; 0128/2; 0129/1,2; 0130/3-7; 0131; 0132/4-9; 0134/1,2;
0135; 0136; 0137/1,2; 0138/1-17; 0139; 0140/2,3,5,6,7; 0141/1,2,3; 0142/2,4-23; 0143/1,2,3
hrsz.-okat érinti.
Kővágószőlős V.
töréspont száma,
jele
17
119
120
121
122
19
123
124
25
26
27
28

Y (EOV m)

X (EOV m)

Z (mBf)
felszínen

577897,69
578247,22
578345,00
578901,93
579267,76
579612,81
580000,00
582841,19
582697,63
579997,31
577397,00
576797,31

81717,04
81905,11
81725,00
81991,91
82079,35
82046,53
81000,00
81310,01
80915,55
80416,33
79717,10
80717,34

214
220
222
232
271
258
198
217
161
167
135
166

2. A Kővágószőlős VI. (III. üzem) bányatelek a Cserkút 010/1,2; 011/1,2; 012/1,2; 013 hrsz-ú
földrészleteket érinti.
Kővágószőlős VI.
töréspont száma,
jele
14
35

Y (EOV m)

X (EOV m)

Z (mBf)
felszínen

577398,38
577198,38

83917,30
83897,36

345
320
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36
37
38
8
7
39
110
111
112
113
114
115
116
117
118
15

577398,56
576498,56
576498,56
577548,81
577798,81
578998,81
579906,43
579602,70
579583,25
579936,98
580186,89
581596,54
581469,74
580241,74
579916,95
579198,00

84517,32
84517,61
84617,61
85217,30
85217,22
85216,85
85395,12
85060,65
84644,31
84804,17
84769,41
83907,15
83406,53
82751,39
82682,24
82616,68

348
336
369
386
396
442
376
471
482
413
425
358
417
522
364
285

3. A Pécs IV. (I. üzem) bányatelek a Cserkút 59; 60/2,3; 62/2,3; 63/3,4; 65; 66; 69; 71;
262-264; 265/1,2, 266-270; 271/1,2; 272-281; 282/1-4; 283-288; 290; 291/1,2; 293;
295/1-3; 296; 298-301; 302/1,2; 303; 304; 305/1-3; 306-309; 310/2-4; 311-315; 316/1,2;
317/1,2; 318; 319; 320/1-3; 321/1,2; 322/1,2; 323; 324; 325/1-3, 330; 331/1-7; 333/2;
334/1,2; 336/1,2; 337; 338; 340/1,2; 341; 342; 343/1,2; 344; 345/1,2; 346/1,3; 347/1,2;
348-353; 354/3; 355/1,2; 356-368; 369/2-4; 370/4,5; 371/1; 372; 373/1,2; 374-376;
377/1,2; 378-381; 382/1,2; 383/1,2; 384-387; 388/1-5; 389; 390/1,2; 391; 392; 393/1,2;
394-396; 397/1-35; 399; 400/1,2; 401-404; 405/1-26; 1902; 1905/1-6; 1906/1,2; 09; 014;
015; 016/1,2; 027/1-3; 028; 029/1,2; 030-034; 0142/4; 0142/11-20; 0142/22; 0143/1-3
hrsz-ú földrészleteket érinti.
Pécs IV.
töréspont száma,
jele
19
20
21
22
124
123

Y (EOV m)

X (EOV m)

Z (mBf)
felszínen

579612,81
579867,88
580108,00
583097,94
582841,19
580000,00

82046,53
82136,46
82426,40
82015,49
81310,01
81000,00

258
280
412
202
217
198

4. A Pécs V. (III. üzem) bányatelek a Cserkút 05/5-8; 06/1,2; 07; 08/2,3, 09; 010/1;
011/1,2; 012/1; 013-015; 034; 203/8; 206; 210/2; 211/1-3; 217-229; 230/1,2; 231; 232;
234-239; 240/1,2; 241; 242/1,2; 243; 244/1-3; 245; 246; 247/1-5; 248; 250/1,2; 252-256;
257-1,2; 258-260; 262; 263; 265/1; 266; 276; 323; 324; 325/1-3; 326/2-5; 328-330;
331/1,6; 333/2; 337; 1901-1903; 1904/1-4 hrsz-ú földrészleteket érinti.
Pécs V. töréspont
száma, jele
110
40
23
22
21
20
19

Y (EOV m)

X (EOV m)

579906,43
582049,06
582548,69
583097,94
580108,00
579867,88
579612,81

85395,12
85815,95
84415,75
82015,49
82426,40
82136,46
82046,53

Z (mBf)
felszínen
376
487
338
202
412
280
258
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122
121
120
119
16
15
118
117
116
115
114
113
112
111

579267,76
578901,93
578345,00
578247,22
579197,94
579198,00
579916,95
580241,74
851469,74
581596,54
580186,89
579936,98
579583,25
579602,70

82079,35
81991,91
81725,00
81905,11
82416,67
82616,68
82682,24
82751,39
83406,53
83907,15
84769,51
84804,17
84644,31
85060,65

271
232
222
220
264
285
364
522
417
358
425
413
482
471

Az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban külön
bányatelekként – Cserkút település igazgatási területét is érintve – szerepel a Kővágószőlős
II. (Ércdúsító üzem) amely azonban nem ásványi nyersanyag kitermeléséhez, hanem annak
feldolgozásához, valamint a meddőanyagok lerakásához került kialakításra. Ásványvagyont
kitermelő bányászati tevékenység teljes hiányában a Kővágószőlős II. (Érdúsító üzem)
bányatelek nem sorolható a kitermelési helyeket jelző ásványvagyon gazdálkodási
övezethez.

Cserkút TK és TRE felülvizsgálata – Megalapozó vizsgálat

119

1.20. VÁROSI KLÍMA
Falusias környezetben nem állnak fenn a városokban élő lakosságot terhelő, a sok burkolt
felületből, a sűrű beépítésből, nagy gépjármű forgalomból adódó kedvezőtlen klimatikus
problémák:
 magasabb hőmérséklet a beépítetlen területekhez képest
 levegőminőségi problémák
 megváltozott átszellőzési viszonyok.
Cserkút domborzati viszonyai biztosítják a beépített területek átszellőzését.
A kedvező alapállapot tovább javítható energiatakarékos épületek tervezésével, a meglévő
épületek energiatudatos felújításával, ezek hozzájárulhatnak a szén-dioxid kibocsátás
csökkentéséhez.
Azok a – döntően a belterületen levő – zöldfelületek, amelyek a települési szerkezetet
nagymértékben befolyásolják, zöldfelületi rendszert alkotnak. Funkciójuk elsősorban a
lakosság és a településen tartózkodók komfortérzetének javítása. Nem elhanyagolandó
azonban, hogy mint biológiailag aktív felületek, a klímát, a levegő- és talajminőséget is
erősen befolyásolják. A települési klímaállapot további javulását eredményezheti a
zöldfelületi rendszer fejlesztése (utcafásítás, horgásztó körüli közpark tájépítészeti
koncepcióterv alapján történő alakítása) is.
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2. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
2.1. A folyamatok értékelése
A helyzetfeltáró és helyzetelemző munkarész adataiból következően megállapítható, hogy
Cserkút község Pécs agglomerációjában lévő, a városból kiköltözőknek köszönhetően
növekvő létszámú település. Földrajzi fekvésének, közlekedési helyzetének és természeti
szépségének valamint a meglévő humán erőforrásainak köszönhetően fejlődőképes,
értékőrző és értékteremtő településként működik. A helyi társadalom korszerkezete alapján a
60 év felettiek száma lassú növekedést, a 0-14 év közöttiek száma lassú csökkenést mutat,
mely alapján szükséges az idősekről való gondoskodás megoldása, a helyi lakosság
fiatalítása, a népességmegtartó erőképességének növelése. A település lakosságának több
mint felét a beköltözők jelentik, a helyi identitás újraértelmezése, a belső konfliktusok
kezelése, a helyi közösségi összetartozás erősítése szintén megoldandó problémákat
hordoz. Cserkút helyi társadalmáról elmondható, hogy a településen meg vannak a régi
közösségi értékek és főként a beköltözők által képviselt, változatos és újszerű
kezdeményezések is. A település lakosságának száma, magasan kvalifikált összetétele,
sokszínűsége jelentős, részben kihasználatlan erőforrást képez.
A település gazdasági életében a bányászatnak nagy jelentősége volt, az uránbányászat
újra indítása a környezeti terhelés növekedése ellenére, gazdaságfejlesztési erővel bírhat. A
bányászat újraindításával kapcsolatos kezdeményezések hírei a lakosság nagyobb részénél
azonban nem élveznek támogatást, főként az ellenállás irányában hatnak, melyet ki is
nyilvánítanak.
Cserkút iparterületének infrastrukturális fejlesztése szükségszerű, a helyi gazdasági életnek
ma is meghatározó területe, további fejlesztése a gazdasági élet egyik kitörési pontja lehet.
Cserkút helyi gazdasági életében a szervezett falusi vendéglátás a turizmus is jelen van. Az
Önkormányzat beruházásában 2019. június végére átadásra kerülő „Élménytér” a szervezett
vendéglátást, a helyi termékekre épülő gasztro-élmények megteremtését, a turisztikai
attrakciók bővítését szolgálja. A településen jelentős számú támogatója van egy öko-falu
kialakításának, melyben a helyben előállított termékek, az arra épülő feldolgozóipar és
értékesítés szintén a helyi gazdaságot erősítené, munkát teremtve helyben dolgozóknak.
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2.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső
tényezők összefoglaló értékelése
A fenti folyamatok értékelését SWOT analízis módszerével foglaljuk össze.
A település erősségei, gyengeségei
Gyengeségek

Erősségek
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A település földrajzi elhelyezkedése,
a nagyváros közelsége, elfogadható
tömegközlekedés és jó közbiztonság
A Mecsek hegység közelsége,
természeti szépsége, a település
csendessége, rendezettsége
Két
alapinfrastruktúrával
ellátott
iparterület, magas a vállalkozók
száma
Közmű ellátottság – víz, szennyvíz,
gáz, áram – teljes körű
Elegendő fejlesztési terület és
közművel ellátott építési telkek
Árpádkori templom, mint műemlék és
turisztikai
látnivalók,
attrakciók,
védett
épületek,
kerítések
a
településen
Jól kvalifikált humánerőforrás, kevés
munkanélküli
A térségben kiemelkedő számú civil
szervezet,
jelentős
közösségi
aktivitás, gazdag kulturális élet
Nyitott, együttműködő, támogató,
stabil
költségvetéssel
bíró
önkormányzat
A település története, hagyományai,
értékei, erős helyi identitás
Van helyi „hangulatos” zenekar
A településen viszonylagosan magas
a fiatalok száma
Működő, jó szomszédi viszony,
egymásra figyelő, segítő emberek
Családi gyökerek, kötődés a
településhez
Kedvelt
kirándulóhely,
vannak
turisztikai attrakciók
Szervezetten
működő
falusi
vendéglátás
Helyi
termék
előállítók
és
népszerűsítők
Jó
kapcsolat
a
szomszéd
településekkel

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

Hiányzó és nem jó minőségű
szolgáltatások (szociális és idős
ellátás, gyermekintézmények hiánya,
hivatali
székhely
megszűnése,
helyben orvosi rendelés)
Funkció
nélküli
önkormányzati
tulajdonú ingatlanok
Belvíz elvezetésének részlegessége,
gyakori vízkárok
Külterületi utak rossz állapota
Belterületi utak, járdák állapota nem
mindenütt megfelelő
Nehézkes és nem megoldott a
fiatalok bekapcsolódása a település
közéleti, közösségi életébe, fiatalok
elvándorlása
Fiatalok szórakozási lehetőségeinek
korlátai (közösségi tér, felelős vezető
hiánya, Pécsről való hazajutás
megoldatlansága)
Nincs
megfelelő
információ
a
település
vezetése,
a
civil
közösségek és a helyi lakosság
között
A település lakossága egy részének
negatív
közhangulata,
elégedetlensége
A település megosztottsága –
(őslakók- beköltözők, belterületikülterületi lakók)
Az Önkormányzat fejlesztéseihez
megfelelő
pályázati
források
szerzésének és felhasználásának
hasznossága
A tudatos településfejlesztés hiánya
Külterületi
településrész
infrastrukturális
hiányosságai
(vízellátás,
szervezett
szemétszállítás,
szolgáltatásokhoz
való hozzáférés stb.)
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A SWOT elemzésből jól érzékelhető, hogy Cserkút természeti, épített és humán
értékekben gazdag település. Intézményhálózata részleges, fejlesztésre szorul,
ugyanakkor a meglévő szolgáltatások minőségén (szociális szolgáltatás, nevelés,
vendéglátás stb.) is javítani szükséges. A településre nem jellemző a munkanélküliség,
magas a helyi vállalkozók száma. A település őslakosságának és a beköltözött lakók
humánerőforrásának kapacitására lehet építeni, amely közép és hosszútávon dinamizálhatja
a települést. Ehhez szükséges, hogy a még jelenlevő ellentétek oldódjanak, a jelenleg még
passzív lakók közül minél többen bekapcsolódjanak a helyi közösség életébe. A helyi
foglalkoztatási lehetőségek a turisztikai attrakciók bővítésével, a helyi termékek szervezett
értékesítésével, a vállalkozók képzésével bővíthetők. Kialakult a helyi önkormányzat, a
civilek és a vállalkozók együttműködése, melyen jó kommunikációval, a döntésekbe való
bevonással, a fejlesztési célok közös meghatározásával javítani lehet. Mivel magas a
beköltözők száma, fontos, hogy közülük minél többen kapcsolódjanak be a település
közösségi életébe. Erre kiváló lehetőségnek mutatkozik a szervezett közösségi programok
magas száma, a változatos programkínálat, valamint a rendezvények jó minősége. A helyi
közösség óriási értéknek tekinthető, közülük a véleményformálókban megvan az elszántság
a képzésre, közösségfejlesztésre. A helyi Önkormányzat gazdasági potenciálja, épülő
kapcsolatai lehetőséget biztosít a gondoskodó önkormányzati szerep betöltésére. A
település vezetői számára igazi kihívást jelent külterületének nagysága, valamint az
életvitelszerűen és állandó lakosként ott élők magas száma. A külterületi lakók
infrastruktúrája hiányos, az ott élők összetétele igen széles skálán mozog. A helyi
társadalmi, közösségi élet, a család, a barátok, a kert, a zöld környezet kellő megtartó erővel
rendelkezik az itt élők számára.
Lehetőségek, veszélyek
Veszélyek

Lehetőségek
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Cserkút település iparterületének
infrastrukturális fejlesztése
Kedvező adópolitikával, jó marketing
munkával a vállalkozók számának
növelése
Önkormányzati tulajdonú épületek
korszerűsítése, új funkciókkal történő
ellátása
Turisztikai
fejlesztések
(szervezettség növelése, új attrakciók
bevezetése, horgásztó, élmény-tér új
közösségi térként való üzemeltetése)
EU-s források bevonása a helyi
gazdaságfejlesztésbe,
közösségfejlesztésbe
Helyi
termék
előállítása,
feldolgozása,
értékesítési
pont
létrehozása,
a
helyi
termelők
képzése
Öko- falu megteremtése
A
helyi
humánerőforrás
jobb
kiaknázása,
képzésekkel,
a
kommunikációs
lehetőségek
bővítésével
Szolgáltató ágazat fejlesztése a
magánszektorban
és
az

•
•
•
•
•
•

Öregedési index lassú emelkedése,
fiatalok elvándorlása
Önkormányzati és EU-s források
csökkenése
A település megosztottsága
Külterületi településrész
infrastrukturális hiányosságainak
folyományai
Helyi közösségek aktivitásának
csökkenése
Források hiánya az önkormányzati
fejlesztésekhez
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•
•
•
•

önkormányzati szférában
Helyi közösségek fejlesztése, a
passzívak bevonása
Kiváló természeti adottságok jobb
kiaknázása
Belső úthálózat és járdák felújítása,
fejlesztése
Külterület
élhetőbbé
tétele
infrastruktúra
fejlesztéssel,
szolgáltatások elérhetővé tételével
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2.3. A településfejlesztés- és rendezés kapcsolata
A településfejlesztési és a településrendezési eszközök tartalmáról és azok összefüggéseiről
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet rendelkezik.
A rendelet 3.§-a szerint:
 A koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz készítésének módját a
korábbi tervekre is figyelemmel kell meghatározni.
 A koncepció, a településszerkezeti terv, a településképi arculati kézikönyv és a
településképi rendelet egymással tartalmi összhangban készül.
 A helyi építési szabályzat - a tervezett változások időbeli ütemezésének
figyelembevételével - a településszerkezeti tervvel és a településképi rendelettel
összhangban készül.
A község elfogadott településfejlesztési koncepcióval nem
településfejlesztési stratégia (ITS) a község területére nem készült.

rendelkezik.

Integrált

A hatályos településrendezési eszközöket és azok módosítását irodánk (településtervező:
Pap Zsuzsa) készítette szakági tervezők bevonásával.



A településszerkezeti tervet a Képviselő-testület 89/2004.(Xl.08.) Ökt.sz. határozatával
fogadta el. A terv 2010-ben módosult – a módosító határozat száma 10/2010. (III.31.).
Cserkút helyi építési szabályzatát és az ennek mellékletét képező szabályozási tervet a
Képviselő-testület 20/2004.(Xl.10.) sz. rendeletével fogadta el. A HÉSZ az elfogadás óta
eltelt időszakban többször módosult – az elfogadó rendeletek száma: 9/2007.(V.23.),
11/2008.(X.13.), 6/2010.(lV.2.), 5/2014.(07.25.) és 6/2016. (IV. 04.).

Jelen megalapozó vizsgálat célja a településfejlesztési koncepció készítésének és a
településrendezési eszközök felülvizsgálatának alátámasztása.
A felülvizsgálathoz további alapot jelent Cserkút község 2017-ben elfogadott településképi
arculati kézikönyve és településképi rendelete (készítette: Görgényi-Terv Kft – Görgényiné
Fehér Zsófia építész és Bánfalvi Zoltán főépítész).
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2.4. PROBLÉMATÉRKÉP / ÉRTÉKTÉRKÉP
Cserkút azonosított értékeinek és problémáinak térképi formában való összefoglalását az ún.
értéktérkép és problématérkép mutatja be.
Az értéktérkép célja a település kedvező adottságainak térképi megjelenítése. Az értéktérkép
a SWOT elemzés alapján vizuális formában foglalja össze a község erősségeinek és
lehetőségeinek ábrázolható elemeit.

A térképen nem ábrázolható értékek
Az Önkormányzat fontos feladata, hogy a település épített és természeti értékeit megőrizze,
azt tovább fejlessze és az átalakítások során gondoskodjon a védelemről. Az épített és a
természeti környezet elemei határozzák meg alapvetően a település lakhatóságát. Állapotuk,
minőségük, esztétikai megjelenésük jelentősen befolyásolja a lakosok komfortérzetét és a
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település arculatát. Ebből adódóan fő feladat az értékek megőrzése és védelme, meghagyva
a település fejlődéséhez szükséges lehetőségeket.
Cserkút község lakossága ismeri meglévő értékeit. A településnek különösen gazdag a
természeti és az épített öröksége. Fontos, hogy mindezeket az értékeket az ide költözők,
valamint az ideérkező turisták is megismerhessék.
A település épített értékeinek ismertetését az 1.14.5. fejezet, a táji értékek ismertetését az
1.12.3. fejezet tartalmazza.
A problématérkép célja a település konfliktusos területeinek térképi megjelenítése. A
problématérkép a SWOT elemzés alapján vizuális formában foglalja össze a község
gyengeségeinek és a fejlesztések megvalósítása veszélyeinek ábrázolható elemeit.
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A térképen nem ábrázolható konfliktusok
Helyi társadalom





A település közössége megosztott, őslakosok-betelepültek, a település belterületén és a
külterületén élők között. Hosszú ideje a civilek nagy része ellenzéki szerepbe
kényszerült, a falu vezetése nehezen fogadta el a civil kontrolt.
Kommunikációs problémák a tájékoztatás terén, párbeszéd hiánya nagymértékben
okozója az ellentéteknek. Sok ellenőrizetlen, nem hiteles információ kering a faluban.
Cserkúton heti egy alkalommal van háziorvosi rendelés, időtartamában egy óra, melyet
az itt lakók kevésnek találnak.
Nincs kellő információ a szociális alapszolgáltatási igénybevételének lehetőségeiről.

Civil szervezetek, közösségi élet




A helyi lakosság számára a civilek „láthatatlanok”, nem ismerik a közösséget, nem
ismerik a tevékenységüket, kik a vezetőik, kik a tagjaik, milyen közösségi értéket
képviselnek.
Nem ismert a helyi Önkormányzat és a civilek együttműködése, közös cselekvési terük,
közös eredményeik.
Az ifjúság számára problémát jelent a helyiség hiánya, ahol összejöhetnek,
szórakozhatnak. Hiányzik a szervezőerő.

Kommunikáció –helyi média, lakossági részvétel a helyi döntéshozatalban










Újságban, egyéb felületeken elenyésző számban vannak tájékoztatások, bővebb
magyarázatok, melyek segítenének megérteni, megismerni a döntések hátterét.
Az újság megjelenése rapszodikus, a Facebook(Fb) kommunikáció pedig jól tükrözi a
véleménykülönbségeket. Meghatározó a véleményvezérek álláspontja, nehéz
tárgyilagos vitát folytatni, ezért sokan nem szólnak hozzá az Fb csoportban.
Sokáig készült az új cserkúti weboldal, „leszoktak” róla a látogatók, nehéz a
„visszaszokás”, pedig a megújult oldalon rendszeresen megjelennek a közérdekű
információk.
Jelenleg az Önkormányzat Fb oldala az aktív csoportok rendszeres jó kommunikációs
felülete, időnként felbukkanó parttalan viták terepe, mert mindenki csak a saját
álláspontját védi, ritka a kompromisszum. A demokráciának fontos terepe a vita, de egy
idő után közös nevezőre kell jutni. Ennek kultúrája még hiányos, jó lenne fejlődni ebben
az irányba.
A lakosság jelentős része fásult, érdektelen, tájékozatlan – nem érzi a változásokat,
elfogyott az optimizmusa, nem érzi a felelősségét nemtörődömségének. Nagy része
döbbenten vette tudomásul, hogy milyen nehézségekkel küzd faluja, csak egy szűkebb
réteg követte a történéseket.
Nem alakult ki a folyamata a döntések előkésztésének, ezért a vélemények rendre csak
utólag tudnak felszínre kerülni, sok esetben pedig már nem is lehet változtatni a
döntésen.
Az elkészített kérdőíves felmérésben megfogalmazott problémák, célok, feladatok nem
kerülnek rendszeresen előtérbe, keveset foglalkozunk vele.

Természetvédelem, védett elemek, zöldfelületek helyzete, nagysága


A levegő tisztaságát a tüzelő hiánya miatt a mindenféle hulladék elégetése rontja.
Vannak olyan műanyagok, melyeknek égetése nagyon káros és hosszú ideig van a
bőrünkön.
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A külterületi szervezett szemétszállítás megoldatlansága miatt is, nagyon sok az
ellenőrizetlen szemétlerakó hely.
Nem megoldott az iparterület szennyvízelvezetése.
Nem megoldott az építési törmelék kijelölt helyre történő elhelyezése, veszélyes
hulladékok elhelyezésének kezelése.
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