
 
 Szentendre Város Önkormányzatának észrevételei, véleménye a társadalmi vitára megküldött 
anyaggal kapcsolatosan: 
 
Az alábbi táblázatok a Szentendre szempontjából is releváns, a vitaanyagban szereplő megállapításokat emelik ki, jobb oldali 
oszlopában, dőlt betűvel a kapcsolódó javaslatok, kiegészítések szerepelnek 
 
1. Meg kell találni a konkrét kitörési pontokat, konkrét fejlesztési irányokat:  
 
- általános gazdasági versenyképességet megalapozó és 
elősegítő preferenciák meghatározása  

 Dunakanyar turizmus, TDM irodák működésének támogatása, vízi közlekedés 
feltételeinek fejlesztése, kulturális ipar és idegenforgalom 
összekapcsolása, termálturizmus, szálláshely fejlesztés 

 szolgáltató vállalkozások visszatelepítése helyben foglalkoztatás elősegítése,  
inkubátorház létesítésének támogatása,  
bölcsőde-óvoda-családi napközi létesítésének és 
működtetésének támogatása  
 

- nevesített fejlesztések kijelölése Szentendre Dunakorzó fejlesztése 
 

 2. Az anyag jól összegzi a megyét jellemző trendeket 
- Pest megyei specifikum:  
 

 
 népesség növekedés,   
 magas vállalkozási aktivitás,   
 megyén belüli egyenetlenségek (jelentős gazdagsági 

különbségek) 
 

 Budapest közelségből adódó trendek (pl: munkaerő 
elszívás, alvóváros, közlekedési problémák)  

 
- Gazdasági fejlődési trendek, gazdaságszerkezet 
 

 
 helyi gazdaság és helyi fogyasztás közötti szerves 

kapcsolat erősödése 
mezőgazdasági termesztés (zöldség gyümölcs) és helyi 
feldolgozás ösztönzése,   
Szentendre HÉV, piac 

 fenntartható települések koncepciója 
(energiahatékonyság, hulladékhasznosítás) 

Duna-Vértes Program folytatása, 
szennyvíztisztító lefedés-biomassza hasznosítás 

 a növekvő lakosságszám kereslete - az ingázások 
révén - a fővárosban realizálódik 

specializálódó vállalkozások elősegítése 
 

 meghatározó kulturális ipar, kreatív tevékenységek, 
turizmus; szolgáltatások gazdasági helyezet országos 
átlagot meghaladóan romló, nincs KKV szektorról 
adat 

együttműködésre épülő szolgáltatások, vállalkozások 
segítése, 
klaszterek 

 alacsony K + F K+F fejlesztés 
- Infrastruktúra 
 

 
 közlekedés helyi közösségi közlekedés támogatása,  

közösségi közlekedésre áttérés ösztönzése: P+R, közlekedési 
infrastruktúra fejlesztés, vízi közlekedés, kerékpártárolók, 
Szentendre HÉV-Volán pu (váró) fejlesztés,  
egységes tarifarendszer (Bp+agglomeráció),  
integrált hálózatok 

 kommunális infrastruktúra csatornaépítés támogatása nem csak lakóterületeken 
(vízbázis védelem) 

 humán infrastruktúra bölcsöde-óvoda-családi napközi létesítésének és 
működtetésének támogatása  
önkormányzati épületek korszerűsítésének 
(energiaracionálás) támogatása 
szakképzés fejlesztés, tanonc-mester képzés támogatás,a 
felsőoktatás megtelepedésének elősegítése  

 egészségügyi ellátó rendszer háziorvosi szolgáltatás fejlesztése (épületberuházás is), 
prevenciós tevékenységek (intézmények, civil szervezetek) 
támogatása 
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3. Jövőkép 2030 
A jövőkép fejezet egyrészt tartalmaz új víziókat, másrészt a 2003 évi Pest Megye Fejlesztési Stratégia Megújítása és Operatív 
Program jövőképe továbbra is iránymutató megállapításait: 
 
Új vízió elemek: 
jövőkép alapja a diverzitás megtartása és erősítése   
jövőkép motorja a vállalkozási kedv, a kultúra, és a 
sokszínűség 

a helyi vállalkozásokat segítő helyi adatok, információk 
gyűjtésének, közreadásának fontossága (TDM és kistérségi 
irodák térinformatikai adatbázis fejlesztése) 
 

szerkezetváltás: új üzleti modellek, partnerség, 
együttműködés, fenntarthatóság  

infrastruktúrával kialakított, együttműködésre épülő, 
alacsony működési költségű vállalkozási központok 
támogatása  
 

lakosság átlag feletti mobilitása versenyelőnnyé válik  
a tudás megosztása előtérbe kerül helyi kutatóközpontok, egyetemi, főiskolai karok 

megtelepedésének támogatása  
Versenyképes, képzett munkán és kompetens teljesítményen alapuló gazdaságot kell létrehozni, olyan gazdaságot és 
társadalmat, amelynek vállalkozásai és közösségei, egy nagyságrenddel több szálon kapcsolódnak a nemzetközi 
vérkeringéshez; amely rendelkezik az ehhez szükséges központokkal, infrastruktúrával, s mindenekelőtt azzal a nem 
kézzelfogható tudással, mely egyediségét hosszabb távon is fenntartja. Ez az a szerkezet és dinamika, amely megadja az alapot, 
hogy az olyan társadalmi és gazdasági kihívásokra, mint a természeti erőforrások szűkössége, a demográfiai változások, a 
klímaváltozás, a jóléti ellátó rendszer, a mezőgazdaság és vidékfejlesztés, az egészségügy fenntarthatósága - hatékony és 
hatásos választ képes adni. 2030-ban egy tehetséges és kreatív generáció határozza meg majd a munkaerőpiacot. Az a 
generáció, amely jelenleg nem talál munkát sem itthon, sem Európában, vagy a tengerentúlon  
2003 évi jövőkép továbbra is iránymutató megállapításai: 
területi egyenetlenségek felszámolódása  
Pest megye Budapesttel egy fejlesztési térség Pest megye önálló régióvá válásának kérdése 
spontán szuburbanizáció helyett tervezett, koordinált 
térségfejlesztés (partnerségi, szolidaritási alapon, 
érdekegyeztetéssel) 

a felálló megyei térségfejlesztő intézményekkel történő 
kapcsolattartás 
Helyi területfejlesztő irodák működésének támogatása 
(elmaradott területrészek felzárkózását is elősegítené) 

megújult, rendezett településkép  továbbra is igény, de nem szépészeti, hanem gazdasági 
alapokra helyezendő 
 Kiemelt projektek nevesítése: Szentendre Dunakorzó 

gondozott természeti környezet, földek újra művelése mezőgazdasági vállalkozások megtelepedésének, 
együttműködésének serkentése 

gazdag, színes kulturális élet (hagyományápolás, 
külkapcsolatok)  

kitörési pont: a kulturális turizmus, Budapesttel együtt 
versenyképes kínálat tud lenni a nemzetközi piacon, 
támogatandó tevékenységek közé emelendő 

színvonalas szabadidős szolgáltatások (lakóknak, 
Budapestről kirándulóknak, a bel- és külföldi turistáknak)  
magánvállalkozók és önkormányzatok közös projektjei a 
turizmus és településfejlesztésben   
vasúti (elővárosi vasút) és vízi közlekedés térnyerése, 
közutak zsúfoltságának csökkenése 

M0 körgyűrű, P+R parkolók, Dunai hajózás 
megoldódott hulladéklerakás, kezelés és feldolgozás, 
szelektív gyűjtés  

szelektív gyűjtés feltételeinek elősegítése (önkormányzati 
szektor), újrahasznosítás támogatása (vállalkozó szektor) 

megoldódott szennyvízelvezetés és a magas technológiai 
szintű szennyvízkezelés 

továbbra is priorítás legyen, egészséges ivóvízbázis védelme 
érdekében nem csak a lakóterületek szennyvízelvezetésének 
megoldása 
biomassza hasznosítás támogatása 

  
tudásalapú ipar és szolgáltatás, a szakmunkásképzés jól 
szolgálja a gazdaság igényeit 

 
megye városai valódi térségi központokként működnek (mind 
gazdaságuk, mind az általuk nyújtott lakossági és 
közszolgáltatások tekintetében) 
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4. Célkitűzések, prioritások 2014-2020 
4.1. célkitűzések 
területi kohézió  
intelligens növekedés: a K+F+I beruházások arányának 
növelése, a foglalkoztatási arány, az iskolázottsági szint, a 
felsőoktatásban tanulók arányának növelése 

 

fenntartható növekedés: a helyi termelés és szolgáltatás, a 
zöldenergetikához kapcsolódó feldolgozóipari beruházások, 
új piaci lehetőségek felkutatása 

 

inkluzív növekedés: az aktivitási és a foglalkoztatási ráta 
emelése, a foglalkoztatási szerkezet javítása: munkahelyek 
mennyiségi és minőségi fejlesztése, munkaerő helyben 
tartása (munkaerő migráció helyben tartása)  

 

a hazai piac működésében is a verseny és az innováció 
erősítése (hatékonyabb piacok)  
   
4.2 Pest megye, mint önálló régió 
A vitaanyag fontos, eldöntendő felvetése  
Pest megye Budapesttől elváló önálló régió legyen -e 
(jelenleg a Közép-magyarországi régiót Pest megye és 
Budapest alkotja)  

Budapesttől való leválás kritériumai akreditációjának 
kérdése 

a leválás célja: minél további, minél teljesebb körű 
forrásokhoz jutás 

a térség „önálló élete” a Budapesttel való természetes 
összedolgozást nem fogja-e akadályozni?  

4.3 prioritások 
A vitaanyag még nem tartalmazza új stratégiai beavatkozási területek (prioritások) és intézkedések javaslatait, benne a 2003 
évi Pest megyei Területfejlesztési Stratégia és Operatív Program elemei szerepelnek. Struktúratáblázat: 
  

Prioritások/ 
Intézkedések 

Térségfejlesztés Gazdaság-
fejlesztés 

Turizmusfejlesztés Humán erőforrás Infrastruktúra 
fejlesztés 

Oktatás, 
egészségügy, 

szociális 
Speciális 
fejlesztési 
programok 

Település 
rehabilitáció 

Befektetés 
ösztönzés 

Befektetés 
ösztönzés, 

önkormányzati 
fejlesztés 

Fizikai 
infrastruktúra -

fejlesztés 

Közlekedésfejlesztés 

Térségi 
zöldterület 
fejlesztés 

KKV 
fejlesztés 

Vállalkozásfejlesztés Szolgáltatás-
fejlesztés 

Közműkörnyezet-
fejlesztés 

Intézményfejlesztés 
Tudásbázis fejlesztés 

Partnerségi programok 
 
A részletes alábontáshoz kapcsolódó javaslatok: 
Operatív program 2003 Támogatható tevékenység 2003 aktualizáló megjegyzés 
1. Térségfejlesztés   
1.1. Település 
rehabilitáció a) településközpont rehabilitáció, kialakítás, 

épület felújítás 
b) települési rozsdaövezetek rehabilitációja 
c) belvárosi lakóépület felújítás 
d) települési és benyúló átmenő zöldterületek 
rehabilitációja, fejlesztése 

olyan foglalkoztatás, vállalkozásfejlesztés, 
szakképzés támogatása, prioritása mely 
településkép javulást is eredményez (pl. 
örökségterületek felújítására alkalmas 
szakvállalkozás) 
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e) szociális lakásépítés 
f) belterületi utak burkolása 
g) örökségterületek rehabilitációja 
h) településfejlesztési stratégiák készítése 

1.2. Térségi zöldterület 
fejlesztése a) Kistérségi szintű megvalósíthatósági 

tanulmányok a megőrzendő zöldterületről, 
fejlesztésről, rehabilitációjukról 
b) Zöldterület megtisztító akciók 
c) Vidékfejlesztési pályázatok támogatása a 
zöldfelületek fejlesztése, a táj képének 
rehabilitációja és mezőgazdasági hasznosítása 
érdekében. 
d) Mezőőr rendszer bevezetésének támogatása 
e) Bányatavak térségi rehabilitációs 
programjának kidolgozása és megvalósítása 
f) Biológiailag aktív felületek megőrzése és 
védelme 

továbbra is legyen! 
-mezőgazdasági vállalkozásösztönzés 
-mezőőrrendszer működtetésének támogatása 
-bányatavak térségi rehabilitációs 
programjának kidolgozása és megvalósítása 
Szentendre-Budakalász bányató sport-
turisztikai fejlesztés  

1.3. Intézményfejlesztés a) kistérségi irodák fejlesztése (építés, 
felszerelés, foglalkoztatás támogatás) 
b) pályázati információs, tanácsadó központ 
létrehozása 

a létrejött intézmények, főiskola, egyetem 
működési támogatása (foglalkoztatás 
fejlesztés, feladata: a gazdasági szektor 
működését segítő adatbázisok létrehozása, 
naprakészen tartása) 

1.4. Tudásbázis-fejlesztés a) önkormányzati vezetők, választott 
tisztségviselők, munkatársak képzése 
b) szemléletformáló programok, pl. „Tiszta 
környezetért", „Zöldterület védelem", 
„Településeink, kistérségünk értékei", stb. 
versenyek, akciók, vetélkedők, stb. 
c) helyi média témába vágó programjai 

Tudásbázisok, főiskola, egyetem létrehozása 
oktatáshoz kapcsolódóan, a régióban 
együttes megtelepedésük segítése ingyenes 
területhasználattal, adókedvezménnyel 
Szentendre volt orosz laktanya + ÉMI 

1.5. Partnerségi 
programok a) közös fejlesztési stratégiák készítése 

b) rendezvények, fórumok 
c) közös pályázatok önereje 
d) közös szak-fejlesztési intézmények 
létrehozása 

 

2. Gazdaságfejlesztés   
2.1. Befektetés ösztönzés a) iparterület előkészítés, ipari park fejlesztés 

b) befektetői konferenciák 
c) marketing kiadványok 

önkormányzatok számára iparterület 
előkészítés, ipari park fejlesztés, 
városmarketing erősítése 

2.2. Vállalkozástámogatás a) vállalkozói házak 
b) technológiai központok 
c) innovációs központok 
d) egyedi, innovációt szolgáló beruházás 
támogatás 
e) informatikai fejlesztések 

önkormányzatok számára inkubátorház 
létesítésének támogatása 
koncessziós megállapodások erősítése 

2.3. Intézményfejlesztés a) vállalkozói egyesületek, szakmai szövetségek 
támogatása (számítógépes beszerzés, 
foglalkoztatás), rendezvényeik, kiadványaik 
támogatása 
b) vállalkozói, kistérségi információs és 
innovációs központok létrehozásának, 

mezőgazdasági vállalkozások 
megtelepedésének, együttműködésének 
serkentése 
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felszerelésének, adatbázis építésének 
támogatása 
c) mezőgazdasági beszerző, értékesítő 
szövetkezetek létrehozása 

2.4. Tudásbázis-fejlesztés a) menedzsment tréning 
b) szakma-specifikus felnőtt oktatás 
c) informatikai felnőtt képzés 
d) EU-s pályázási felkészítés 
e) info-kommunikációs szolgáltatás 

 

2.5. Partnerségi 
programok 

a) vállalkozói fórumok, rendezvények, vásárok, 
tapasztalatcserék 
b) kommunikációs hálózat létrehozása 

fontos, hogy prioritás legyen 

3. Turizmusfejlesztés   
3.1. Turisztikai 
befektetés-ösztönzés - 
önkormányzati 
programok 

a) turisztikai fejlesztések megvalósíthatósági 
tanulmányainak elkészítése 
b) turisztikai infrastruktúrafejlesztés 
- Dunai kikötő, csónakházépítéshez 
- Duna parti sétány 
- kerékpárút építés, kapcsolatok 

létrehozásával összefüggő útvonalak 
kiépítése, szolgáltató helyek kiépítése 

- erdei kirándulóút 
- lovas túraút 
- falusi turizmus 
c) turisztikai rendezvények (szabadidős, 
kulturális) 
d) kulturális értékek, múzeumok 
e) kulturális útvonalak 
f) marketing 

hátizsákos turizmus ösztönzés,  
Youth Hostel létestése, 
egyedi turizmus serkentése 

3.2. Turisztikai 
vállalkozásfejlesztés a) klimatikus adottságokra és termálvízre épülő 

gyógyturizmus minőségi szálláshelyfejlesztés és 
beruházás 
b) rendezvény, konferencia és oktatási-tréning 
turizmus minőségi szálláshelyfejlesztés 
c) tanyasi/falusi turizmus szálláshelyfejlesztés 
d) kulturális turizmus 
e) szolgáltatásfejlesztés, innovatív 
szolgáltatások elsősorban a vízi- és 
lovasturizmus terén 
f) marketing 
g) rendezvény turizmus 

szálláshelyfejlesztés 

3.3. Intézményfejlesztés a) települési információs pontok kialakítása 
b) kistérségi irodák fejlesztése 

a létrejött intézmények működésének 
támogatása 

4. Humán erőforrások 
fejlesztése 

  
4.1. Intézmény-
rehabilitáció, -fejlesztés a) oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális 

intézmények felújítása, akadálymentesítése 
b) eszközbeszerzések 
c) intézménybővítés 
d) ápolási, rehabilitációs központok létrehozása 

a tulajdonos és a használó (oktatási 
intézmények) együttműködésének támogatása 
energiakorszerűsítés céljából 
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4.2. Szolgáltatásfejlesztés a) megvalósíthatósági tanulmányok 
középiskolai centrumok létrehozására 
b) nevelési tanácsadás fejlesztése 
c) roma felzárkóztató programok 
d) szakképzés- felnőttoktatás fejlesztése, új 
képzési programok 
e) kulturális célú nonprofit szervezetek 
létrehozásának ösztönzése 
f) közösségfejlesztő, közösségi kulturális 
rendezvények létrehozása 
g) információs helyszínek (pl. teleházak, EU-s 
információk) biztosítása a közművelődési 
intézményekben 
h) megvalósíthatósági tanulmány a szakképzés - 
gazdasághoz kapcsolásáról 
i) fogyatékkal élők, csökkent 
munkaképességűek szakképzési és 
foglalkoztatási programjai 
j) egészségügyi ellátás támogatása  
k) prevenció 

l) otthonápolási szolgálatok 

civil szervezetek támogatásán keresztül 
 
Nyugdíjas Akadémia 

4.3. Intézményfejlesztés a) szakmai koordinációs intézmények 
megvalósíthatósági tanulmánya 
b) fenti intézmények létrehozása, hálózatok 
támogatása 
c) információs intézmények, teleházak 
létrehozása 
d) kistérségi roma szolgáltató, foglalkoztatást 
támogató központok 
e) egészségügyi és szociális intézmények 
együttműködési projektjei 
f) civil szervezetek szociális projektjei 

idősek otthona létesítésének, fenntartásának 
támogatása 

4.4. Tudásbázis és 
partnerség fejlesztése a) rendezvények, fórumok, műhelytalálkozók 

b) kutatások felmérése 
c) különböző szintű iskolák együttműködési 

lehetőségének felmérése és támogatása 
d) új problémák kezelésére felkészítő 

projektek (drog) 

 

5. Infrastruktúra 
fejlesztése 

  
5.1. Közlekedésfejlesztés a) BKSZ 

b) Vasúti személyszállítás fejlesztése 
c) Elővárosi vasutak fejlesztése 
d) Duna hidak, Ipoly híd 
e) Budapestet elkerülő utak, M0 
f) (TINA) Európai tranzitúthálózat 
megyehatáron kívülre helyezése 
g) Haránt irányú és elkerülő utak építése 
h) Tápiómente közúti elérhetőségének javítása 

elővárosi vasút fejlesztés 
P+R parkolók, 
M0 továbbépítése 
csónak- és hajókikötők fejlesztése, kötött 
pályás közlekedés 11. sz. főút mellett 
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i) Autópályadíj mérséklése 
j) 4-es és 10-es út korszerűsítése 
k)M6 és M8 gyorsforgalmi utak (Dunaújvárosi 
Duna-híd) kiépítése  
l) Csónak- és hajókikötők fejlesztése 

5.2. Közműfejlesztés, 
környezetvédelem a) Környezeti állapotfelmérő stratégiai 

tanulmányok, önerő támogatás 
b) Szélessávú adatátviteli rendszerek kiépítése 
c) Árvízvédelem, felszíni vízelvezetés 
d) Komplex vízgazdálkodási terv kidolgozása 
e) Szennyvízelvezetés-rákötés szabályozás 
kidolgozás, bevezetés 
f) Szennyvíztisztítás, tisztítási hatásfok 

javítása, szennyvíziszap elhelyezése 
g) Duna vízminőség-javítás, különösen a Kis-
Duna ágban 
h) A talajvízcsökkenés miatt szükségessé váló 

mezőgazdasági termőterület rehabilitáció 
i) Elhagyott hulladéklerakók rekultivációja, 

illegális hulladéklerakók felszámolása 
j) Kistérségi hulladéklerakók építése 
(kommunális, ipari)  
k) Szelektív hulladékgyűjtés, feldolgozás, 
újrahasznosítás infrastruktúrájának 
megteremtése, bevezetése, kommunikációja  
l) Ipari légszennyezés csökkentése  
m) Bányatavak és környezetük rehabilitációja  
n) Egészséges ivóvíz biztosítása  
o) Csatornahálózat bővítése  
p) Megújuló energiaforrások hasznosítása 

Felszíni vízelvezetés támogatása, 
csatornahálózat bővítés nem csak 
lakóterületen (ivóvízbázis védelem érdekében 
ottlakás céljára használt üdülőterületen) 
Bányatavak és környezetük rehabilitációja  
Megújuló energiaforrások hasznosítása 
(Szentendre szennyvíztisztító-biomassza) 
termálvizek energetikai célra történő 
hasznosítása 

5.3. Tudásbázis és 
partnerség fejlesztése a) Budapesttel és a külső kerületekkel közös 

rendezvények, fórumok 
b) BKSZ 
c) Kistérségi alternatív tömegközlekedési 
vállalkozások létrehozása 
d) Kistérségi tanulmányutak 
e) Lakossági környezeti szemléletformáló 
akciók, versenyek, képzések, rendezvények, 
kiadványok 

Kistérségi alternatív tömegközlekedési 
vállalkozások létrehozása, 
önkormányzatok közötti tapasztalatcsere 
támogatása 

 
 


