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1. BEVEZETÉS 

1.1 Az ITS készítés háttere 
A 2014-2020-as programozási időszak stratégiai alapdokumentumaként definiált Európa 2020 az Európai 
Unió tíz éves növekedési stratégiája. A stratégia három fő pillért határoz meg az unió gazdasági-társadalmi 
fejlődése érdekében:  

 Intelligens növekedés, amelyben hangsúlyos szerepet kap az oktatás, a kutatás, az innováció 

 Fenntartható növekedés, az alacsony CO2-kibocsátású gazdaságra való átállás ösztönzésével 

 Inkluzív növekedés, a munkahelyteremtésre, a szegénység csökkentésére fókuszálva 

A stratégia a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és az éghajlat/energiapolitikai 
területén fogalmazza meg kiemelt céljait. 

A jövőbeni kohéziós politika ösztönözni kívánja az integrált várospolitika alkalmazását, amely a fenntartható 
városfejlesztés megvalósításán keresztül erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét. Ez a 
törekvés egybevág Szentendre Város Önkormányzatának céljaival, hiszen a járásszékhely igyekszik minél 
hangsúlyosabb szerepet játszani tágabb térségének életében.  

Alapelvként fogalmazódik meg, hogy a fenntartható városfejlődés érdekében olyan integrált stratégiákra 
van szükség, amelyek célul tűzik ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti és társadalmi 
jellemzőkkel összefüggő problémák kezelését.  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 221/2008. (V.20.) határozatában fogadta el az előző, 
2007-2013-as programozási időszakra szóló Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. A város 2014-ben 
megválasztott vezetése számára a dokumentum felülvizsgálata több okból is időszerűvé vált: 

 A tervezési időszak véget ért, az előző dokumentumban megfogalmazott lépések és célok 
áttekintése és felülvizsgálata, az új irányok rögzítése kívánatos. 

 Az új (2014-2020) időszak tervezése országos szinten folyamatban van, így az aktuális uniós, illetve 
hazai fejlesztéspolitika céljaihoz és prioritásaihoz illeszkedő stratégia kidolgozására van szükség. 

 Megváltozott a jogszabályi háttér: „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.). Kormányrendelet szabályai; 
„a várostérségi integrált programok tervezési térségeinek lehatárolásával kapcsolatos 
irányelvekről” szóló 1181/2013. (IV.5.) Korm. határozat; a Belügyminisztérium által e stratégiai 
tervezési folyamat elősegítése érdekében kidolgozásra kerülő módszertani útmutató kiegészíti a 
korábban elkészült Városfejlesztési Kézikönyvet. 

 A közigazgatás és az ahhoz kapcsolódó feladatmegosztás megváltozása úgyszintén a fejlesztési 
stratégia átgondolását teszi szükségessé. 

A Belügyminisztérium a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 „Közép-Magyarországi Operatív Program – 
Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák 
kidolgozása” című projekt keretében bízta meg, közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Pest-
Budapest Konzorciumot, hogy Szentendre Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját elkészítse. 

A tervezést meghatározó fő dokumentumok az alábbiak: 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről 
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 1181/2013. (IV.5.) Korm. határozat A várostérségi integrált programok tervezési térségeinek 
lehatárolásával kapcsolatos irányelvekről 

 Útmutató a kis- és középvárosok számára az ITS 2014-2020 elkészítéséhez (Belügyminisztérium, 
munkaanyag 2014.12.11.) 

 Városfejlesztési Kézikönyv (2. javított kiadás NFGM, 2009) 

 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei – Széchenyi 2020 program arculati kézikönyve 
(http://palyazat.gov.hu/doc/25) 

 Szentendre Város Önkormányzatának az ITS megindításáról szóló, és a tervezési munkálatokat 
támogató testületi határozata (7/2015. (I.22.) kt. határozat) 

1.2 ITS szerepe, feladata 
Az ITS középtávon (2014-2020 között) jelöli ki az elérendő fejlesztési célokat, valamint az azok integrált 
megvalósítását szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit. Az ITS célja, hogy a stratégiai 
tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6‐8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. 
A tervezési munka, a stratégia akkor tekinthető eredményesnek, ha hozzájárul ahhoz, hogy a város 
összességében a lehető legnagyobb mértékben használja ki fejlődési potenciálját a 2014-2020 közötti 
időszakban. Kialakítása oly módon történik, hogy azt a lehető legnagyobb mértékben tudják támogatni az 
EU Strukturális és Beruházási Alapjainak forrásai. 

Az ITS akkor tudja betölteni szerepét, ha a fenti forrásszerzés mellett képes a város működésének 
különböző szereplői közti kommunikáció eszközévé válni, s így céljai és projektjei széles körű támogatást 
élveznek a város társadalmi és gazdasági szereplőinek körében. Hozzájárul ahhoz, hogy a városban folyó 
egyes fejlesztési tevékenységek – függetlenül azok finanszírozóitól illetve tulajdonosaitól – egymással 
térben és időben összehangoltan valósuljanak meg, erősítve ezzel az egyes fejlesztési célú beavatkozások 
hatását.  

1.3 Fejlesztéspolitikai háttér 
A 2014-2020-as tervezés hazai fejlesztési alapelveit az 1/2014. (I. 3.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti 
Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) foglalja rendszerbe. Az OFTK 
rögzíti és összehangolja az ágazati fejlesztési és a területfejlesztési célokat, a gazdasági válság utáni világ 
kihívásaihoz igazodó új fejlesztéspolitikai irányokat és elveket fogalmaz meg, miközben megerősíti és 
összeköti velük a továbbra is követendő fejlesztési irányokat. 

Az OFTK alapján elkészült és az EU Bizottság által 2014. szeptember 11-én elfogadásra került a Partnerségi 
Megállapodás (PM), amely az EU-s források felhasználásának tagállami feltételrendszerét határozza meg (a 
fejlesztési programokat Magyarország tervezte meg). A PM azonosítja Magyarország legfontosabb 
kihívásait, és kitűzi a fő fejlesztési prioritásokat a 2014-2020 közötti időszakra. A stratégiai 
keretdokumentum az eddigiekhez (Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-2006, Új Magyarország Fejlesztési Terv 
2007-2013) képest nagyobb fokú integrációt jelenít meg, ugyanis egyaránt magában foglalja az EU Kohéziós 
Politikájának pénzügyi alapjai (Strukturális Alapok és Kohéziós Alap – SA/KA) által finanszírozott operatív 
programokat, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alap (ETHA) hazai felhasználásáról szóló programokat.  

Emellett a PM összhangot teremt a magyar tagállami operatív programok és az EU Európai Területi 
Együttműködési programjai (pl. a határ menti programok, Duna térség transznacionális programja) között 
is, és kitekint egyéb uniós forrásokra és kezdeményezésekre is.  

A hazai operatív programokat 2015. február 15-én elfogadta az Európai Bizottság. A központi régióban a 
városfejlesztés témaköre döntően a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 
hatókörébe tartozik. A tervezés ennek 2015. február 15-én elfogadott változatát vette figyelembe.  

http://palyazat.gov.hu/doc/25


PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Szentendre Város Önkormányzata 

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

 
 

5 

A VEKOP hatálya alá nem tartozó fejlesztések, projektek várhatóan az alábbi operatív programokból 
finanszírozhatók, döntően pályázati úton történő projektkiválasztással: 

 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 

 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 

 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 

Az operatív programokhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek szakmai kritériumrendszerének kidolgozása, 
illetve véglegesítése folyamatban van, így az ITS-ben szereplő beavatkozási javaslatok, projektötletek 
esetében: 

 még nem egyértelmű a támogathatóság; 

 kérdéses a támogatási intenzitás, illetve a szükséges önrész mértéke; 

 kialakulatlan a megvalósítás pontosabb feltétel- és keretrendszere stb.   

Mindezek figyelembe vételével cél volt, hogy a tervezés jelen szakaszában minden összegyűjtött és a 
stratégiai munkacsoport tagjai által fontosnak tartott beavatkozási javaslat szerepeljen az ITS-ben. 

Lényeges szempont – egyben kiegészítő forrásbevonási lehetőség -, hogy a hazai szervezetrendszer által 
kezelt, az operatív programok struktúrájába becsatornázott EU-s források mellett a közvetlen brüsszeli 
finanszírozású európai nagyrégiók területi együttműködési programjai és az EU szakapparátusai által 
irányított partnerségi programok is megalapozhatnak egy-egy fejlesztést, továbbá lehetővé teszik más 
országokban már kialakult szervezeti és működési struktúrák, jó gyakorlatok megismerését és átvételét.  

1.4 Módszertan 
Az ITS készítése széles körű szekunder és primer információgyűjtésen alapult, annak érdekében, hogy 
megalapozott, a helyi szereplők véleményét feltáró és azt a szakmai műhelymunka során a stratégiai 
irányvonalakba beépítő dokumentum születhessen.  

Az alkalmazott fő módszertani elemek az alábbiak voltak: 

Dokumentumelemzés (desk research) 

A dokumentumelemzés kitért a város korábbi fejlesztési dokumentumainak, mint tervezési előzményeknek 
a feldolgozására, a tágabb terület (térség, megye, főváros) releváns szakpolitikai, területfejlesztési 
stratégiáihoz, koncepcióihoz való illeszkedés vizsgálatára, valamint a hazai és európai uniós 
fejlesztéspolitikai háttér és pályázati programok lehetséges kapcsolódásainak az értékelésére.  

Az ITS készítésének alapdokumentumai:  

 Megalapozó Vizsgálat 

 Településfejlesztési Koncepció 

 Partnerségi terv 

További vizsgált dokumentumok: 

Dokumentumok 

TE
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 Biztonságos város – Szentendre közlekedési programja a 2007-2013-as időszakban, 2006 

Szentendre városmarketing stratégia 2007-2013, 2006 

Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia (Keretstratégia), 2007 

Szentendre Város Sportkoncepciója, 2007 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója, 2008 

Dumtsa Jenő Integrált Városfejlesztési Stratégia, 2008 
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Dokumentumok 

Dumtsa Stratégiai éves cselekvési tervei, 2011, 2012, 2013, 2014 

Huzsvik Program, 2011 

Szentendre Város Önkormányzatának Ifjúsági Koncepciója, 2011 

Szentendre Város Drogstratégiája, 2012 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 

Gazdaságfejlesztési Rész-stratégia, 2014 

Egészségfejlesztési Terv, 2014 

Szentendre és Térsége TDM üzleti terve, 2014 

Szentendre Város Önkormányzatnak Szervezeti és Működési Szabályzata, 2014 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozata Szentendre 
városrészeinek lehatárolásáról 

Szentendre Gazdaságfejlesztési Programterve, 2015 

Szentendre Város Vállalkozásfejlesztési Programja, 2015 
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Dunakanyar – Pilis Fejlesztési koncepció, 2005 

A Budapest–Közép-Dunavidék turisztikai stratégiája, 2006 

Dunakanyar Fenntartható Turizmusfejlesztési Stratégia, 2006 

Kulturális turizmus fejlesztési stratégia 2009-2013, 2008 

Ugorjunk! Budapest Turizmus Stratégia, 2012 

Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció, 2013 

Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepció 

Budapest Területfejlesztési Koncepciója, 2014 

Balázs Mór-terv Budapest Közlekedésfejlesztési Stratégiája 2014-2030 
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 Nemzeti Fejlesztés 2030 – az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

EU 2020 stratégiai dokumentumok 

Kohéziós politikai stratégiai dokumentumai 

Közép-Európai Transznacionális Program (Central Europe Programme) Operatív Programja 

Duna Régió Stratégia (EDRS) 

Duna 2014-2020 Transznacionális Program Operatív Programja (tervezet) 

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Operatív Programja 

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (tervezet) 

1. táblázat: Felhasznált dokumentumok 
Forrás: saját szerkesztés 

Primer információgyűjtés 

A szekunder adatok feltárása mellett, széles körű primer információgyűjtésre került sor a helyi szereplők 
véleményének megismerése, a projektötletek feltárása érdekében. A primer kutatás az alábbi eszközöket 
foglalta magában: 

 Mélyinterjúk (ld. 1.5 Partnerség fejezet) 

 Szakmai műhelytalálkozók (ld. 1.5 Partnerség fejezet) 

 Helyszíni bejárások: a tervezési terület, az akcióterületek részletes megismerését helyszíni 
bejárások segítették 

SWOT elemzés 

Az ITS középtávú dimenziója szerinti erősségeket, gyengeségeket, a külső környezetben rejlő lehetőségeket 
és veszélyeket SWOT elemzés foglalta össze. 

GANTT-diagram 

A tervezett feladatok, beavatkozások áttekinthető összefoglalására, időszükségletének meghatározására és 
egymáshoz viszonyított ütemezésére GANTT diagram készült. 
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Műhelytalálkozók 

Az ITS kidolgozása számos szakterület – többek között közgazdász, turizmus, közlekedésmérnöki, 
településmérnöki, humán szakterületek – integrálásával valósult meg, a településfejlesztés átfogó jellege 
miatt. A szakértői tevékenységet összefogó workshopok célja a közös gondolkodási folyamat elősegítése 
volt. 

1.5 Partnerség 
Az ITS készítését – a korábbi IVS, az azóta megvalósított fejlesztési projektek, illetve egyéb fejlesztések 
során szerzett pozitív tapasztalatokra alapozva – Szentedre Város Önkormányzata széles körű partnerségre 
alapozta, bevonva a település életében meghatározó, érdekelt gazdasági társaságokat, civil szervezeteket, 
egyéb közigazgatási szerveket és a lakosságot is. 

A partnerségen alapuló tervezés célja az volt, hogy az új ITS olyan konszenzuson alapuló dokumentum 
legyen, amellyel az érintettek azonosulni tudnak, amelyet magukénak éreznek, így a tervezett 
beavatkozások, projektek  

 nagyfokú társadalmi támogatottság mellett; 

 az érintett gazdasági, intézményi, civil szereplők integrálásából adódó többletérték 
kiaknázásával; 

 az egymásra épülő projektelemek szinergiájának érvényesítésével; 

 így önmagukon túlmutató eredményekkel és hatásokkal valósíthatók meg. 

Ezen elvek mentén Szentendre Város Önkormányzata és a Pest-Budapest Konzorcium kidolgozta az ITS 
Partnerségi tervét, mely dokumentum rögzítette az ITS készítése során tervezett partnerségi egyeztetések, 
feladatok részletes munka- és időtervét. 

Az ITS partnerségi egyeztetése során megvalósított fő feladatok az alábbiak voltak: 

Szakmai mélyinterjú-sorozat lebonyolítása 

A jelenlegi helyzet mélyebb megismerése, az érintettek által preferált beavatkozási irányvonalak 
meghatározása, a projektelképzelések feltárása, megalapozása érdekében szakmai interjúkra került sor a 4 
kiemelt tematikus terület (gazdaság, kultúra-turizmus, környezet-infrastruktúra, társadalom) releváns helyi 
képviselőivel, továbbá a kapcsolódó térségi, regionális szereplőkkel (pl. Volán, BKV, Pilisi Parkerdő), 
valamint a városvezetéssel. 

Időpont: 2015. január-május 

Résztvevői kör: 

 Városvezetés (polgármester, alpolgármesterek, főépítész) 

 Szentendrei Skanzen vezetése 

 Turisztikai vállalkozások 

 Gazdasági szereplők 

Eredmények: 

 SWOT analízis – ITS középtávú céljaira fókuszáló SWOT elemzés előkészítése 

 ITS középtávú célrendszerének előkészítése 

 ITS beavatkozási irányvonalak előkészítése 

 Projektötletek feltárása 
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Interaktív tematikus workshopok szervezése 

A szélesebb körű partnerség megteremtésére a fenti 4 tematikus területen műhelytalálkozók szervezésére 
került sor. A műhelytalálkozók célja egy tágabb kör véleményének megismerése volt, a közös 
gondolkodásban, a csapatmunkában, a csoportdinamikában rejlő többletérték kiaknázása érdekében.  

Munkacsoport Időpont Témakör 

Gazdasági munkacsoport 2015.03.19.  SWOT elemzés 

2015.04.21.  Célrendszer, jövőkép 

 Beavatkozási szükségletek, prioritások 

Kulturisztikai munkacsoport 2015.03.04.  SWOT elemzés 

2015.04.20.  Célrendszer, jövőkép 

 Beavatkozási szükségletek, prioritások 

Környezeti munkacsoport 2015.03.10.  SWOT elemzés 

 Beavatkozási szükségletek, akcióterületek 

Humán munkacsoport 2015.03.17.  SWOT elemzés 

2015.04.21.  Célrendszer, jövőkép 

 Beavatkozási szükségletek, prioritások 

2. táblázat: Tematikus munkacsoportok 
Forrás: saját szerkesztés 

Résztvevői kör1: a műhelytalálkozókra meghívást kapott a mélyinterjúnál bemutatott résztvevői kör, 
kiegészülve a helyi közéletben aktív szervezetekkel, intézményvezetőkkel, lakosokkal is, összesen több mint 
60 szereplő bevonásával (városvezetés, polgármesteri hivatal munkatársai, önkormányzati intézmények 
vezetői, kulturális-művészeti, oktatási, szociális, egészségügyi, sport, közösségi, turisztikai, közlekedési 
szervezetek, vállalkozások, civil szereplők, helyi szakemberek, stb.). 

Eredmények: 

 ITS SWOT elemzés átbeszélése, értékelése 

 ITS középtávú célrendszerének átbeszélése, értékelése 

 ITS beavatkozási irányvonalak átbeszélése, értékelése 

 Projektötletek feltárása, átbeszélése, értékelése 

Döntéshozói workshop 

A döntéshozói workshop célja a primer és szekunder információgyűjtés során feltárt és a szakértői munka 
keretében megszűrt és kidolgozott ITS beavatkozási, projektlista vezetőségi átbeszélése volt, a szükséges 
tartalmi módosítások, kiegészítések megadásával és a prioritások meghatározásával. 

Időpont: 2015. május 8. 

Résztvevői kör: polgármester, alpolgármesterek, főépítész, ITS koordinátor 

Eredmények: 

 A település vezetése által jóváhagyott, végleges projektlista 

 Prioritások meghatározása, ütemezése 

  

                                                           
1 Az interjúkon, workshopokon résztvevők részletes listáját a melléklet tartalmazza 
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Az ITS társadalmasítása 

Az ITS társadalmasítása érdekében az elkészült dokumentum felkerül a városfejlesztési honlapra, a 
társadalmasításról online és offline csatornákon keresztül értesülhetnek a helyi szereplők, városlakók. Egy 
időben sor kerül az ITS véleményezésére a fő érintett hatóságok, a szomszédos önkormányzat által is. A 
beérkező vélemények, hozzászólások összegyűjtését és feldolgozását követően a releváns információk 
beépülnek a stratégiába.  

Időpont: 2015. május 22. – 2015. június 21. 

Eredmény: érintett szereplők által véleményezett dokumentumok 

Az ITS képviselőtestületi véleményezése 

Szentendre Város Önkormányzatának képviselőtestülete a társadalmasítási folyamattal párhuzamosan 
véleményezi a stratégiai dokumentumot, majd képviselőtestületi ülésen megtárgyalja azt.  

Időpont: 2015. június 18. (képviselőtestületi ülés) 

Eredmény: képviselőtestület által szakhatósági véleményezésre bocsájtható dokumentum 

Az ITS szakhatósági véleményezése 

Az ITS szakhatósági véleményezésének időpontja: 2015. június 22-től 

Eredmény: szakhatóság által elfogadott dokumentum 
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2. ELŐZMÉNYEK 

2.1 A Megalapozó vizsgálat eredményei 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia SWOT elemzése az ITS középtávú dimenziójában összegzi a 
helyzetértékelés fő megállapításait. A részletes elemzés a PRO-TERRA Kft. által készített Megalapozó 
Vizsgálatra épül, kiemelve a legfontosabb – a középtávú stratégia szempontjából releváns – elemeket, 
felhasználva ehhez a primer információgyűjtés (workshopok, interjúk) eredményeit is.  

Jelen fejezetben értékelő jelleggel mutatjuk be a SWOT elemzés legfontosabb megállapításait, 
következtetéseit (a teljes SWOT elemzés a mellékletben található). 

Elhelyezkedés, megközelíthetőség, közlekedés 

Szentendre elhelyezkedése előny és hátrány is egyben. A település a fővárostól mindössze néhány 
kilométerre található, így könnyen elérhetőek a Budapest által kínált funkciók és szolgáltatások, ugyanakkor 
a főváros-közeli elhelyezkedés elszívó hatást eredményez: a szentendrei lakosok jelentős része a fővárosban 
dolgozik, tanul, vásárol, szórakozik, vagy vesz igénybe különböző kulturális, sport és egyéb lakossági 
szolgáltatásokat. Ennek hatására a helyi költés alacsony szintű a városban, a vendégéjszakák száma és a 
turisztikai adóbevételek minimálisak, a szentendrei vállalkozások jövedelmezősége gyenge. 

A várost a fővárossal közúti kapcsolat, kötöttpályás, vízi és kerékpáros útvonal is összeköti, ennek ellenére 
az elvben jó megközelíthetőséget több tényező is rontja: 

 A 11-es számú főúton Budapest belvárosából a szentendrei központba 25 perc alatt érhetünk el 
kielégítő minőségű, többnyire 70-es sebességkorlátozású utakon (20 km-es távolság). Ugyanakkor a 
reggeli és esti csúcsidőszakban a 11-es út kapacitása sokszor szűknek bizonyul, gyakran jelentős 
forgalmi dugók alakulnak ki. A 11-es út Szentendrén belül halad tovább a Dunakanyar további 
települései felé, jelentős átmenő forgalmat generálva a belvárosban. A városon belül az úthálózat 
rendszere jónak mondható, bizonyos helyeken azonban szűk közlekedési keresztmetszetek 
tapasztalhatók, hiányoznak a belső gyűrűirányú és városrészeket összekötő harántirányú 
útkapcsolatok. A kiterjedt lakóterületek úthálózatának állapota kedvezőtlen (burkolatok, 
vízelvezetés, szűk közterületi szélesség). A járdák kiépítését is folytatni szükséges annak érdekében, 
hogy mindenhol biztonságos legyen a gyalogos közlekedés. 

 Szentendrét meglehetősen sűrűn közlekedő, Budapest különböző pontjain is elérhető távolsági 
buszjáratok kötik össze a fővárossal. A Szentendrén belüli helyi közlekedést is a Volánbusz társaság 
biztosítja, 4 fővonalon, de problémát jelent bizonyos területek megközelíthetősége 
tömegközlekedéssel a ritka, vagy éppen hiányzó buszjáratok miatt (pl. északi, hegyi 
városrészekben). A buszállomás megjelenése meglehetősen leromlott. 

 Budapest-Batthyány tér – Szentendre között a H5 jelzésű HÉV biztosít közvetlen, kötöttpályás 
kapcsolatot, kb. 40 perces menetidővel. A HÉV kocsipark állapota, valamint a megállóhelyek 
többsége kívánnivalót hagy maga után, ezek műszaki-esztétikai szempontból felújítást igényelnek. 
A járatsűrűség az esti órákban nem igazodik a rendezvény- és kirándulóforgalom igényeihez. 

 A városon belüli parkolási nehézségek megoldása – a belváros forgalomcsillapításával együtt –
sürgető feladat (mind a parkolóhelyek elhelyezkedése, kapacitása, mind a díjfizetési rendszer 
szempontjából). A közlekedési módváltásra lehetőséget adó P+R, B+R parkolói kapacitás szűk. 

 Budapestről kerékpárral is eljuthatunk Szentendrére (többségében gyalog- és kerékpárút, illetve 
önálló kerékpárút szakaszok), zömében a Duna partján, vízbázis-gáton haladó útvonalon keresztül, 
valamint a 11-es út mentén, annak nyugati oldalán. Az útvonal állapota azonban igen rossz, mind a 
főváros és Szentendre közötti, mind pedig a Visegrád felé vezető szakaszon.  
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A városon belül a kerékpáros infrastruktúra hiányos, a város közlekedési hálózata nem 
kerékpárosbarát (pl. a kerülőkre kényszerítő belvárosi egyirányú utcák, a 11-es főút hossz- és 
keresztirányú átjárhatatlansága miatt).  A meglévő önálló kerékpárforgalmi létesítmények 
elsősorban turisztikai célt szolgálnak, a közlekedési célú kerékpározás térnyerését számos tényező 
akadályozza. 

 A környezetbarát közlekedés, az ún. szelíd mobilitás ösztönzése mind az infrastrukturális és 
közlekedésszervezési háttér, mind a szemléletformálás szempontjából befektetést igényel. 

 A Duna, mint vízi útvonal kihasználtsága igen alacsony. 

Szentendre közlekedési kapcsolatai a környező településekkel általában jónak mondhatók. Kivételt 
képeznek ez alól a Szentendrei-szigeten fekvő települések, amelyekkel Szentendrének közvetlen közúti 
összeköttetése nincs, ide Tahitótfalun keresztül, illetve kompjárat segítségével juthatnak csak el az autósok. 
A térségben a kerékpáros útvonalhálózat is fejlesztésre szorul, akárcsak a dunai vízi közlekedés a 
Dunakanyar települései között. 

Természeti, környezeti adottságok 

Szentendre térsége igen kedvező természeti adottságokkal bír: a Dunának, a festői Dunakanyarnak, a 
Szentendrei-szigetnek és a Pilisnek, valamint a Visegrádi-hegységnek köszönhetően az egyik legkedveltebb 
főváros környéki kirándulóhely a terület. A környék természetvédelmi területei a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
kezelésében állnak. Szentendre a Kis-Duna jobb partján, a Visegrádi-hegység és a folyó menti sík vidék 
találkozási pontjánál fekszik, ezzel a Dunakanyar kapuját jelenti. A terület felszín alatti és felszíni vizekben 
gazdag: a vulkanikus eredetű hegyek völgyeiben számos forrás fakad, több kisebb vízfolyás szeli át a 
települést (Sztelin-patak, Sztaravoda-patak, Bükkös-patak, Dera-patak). A város területéhez jelentős 
kiterjedésű erdőterület is tartozik. Egy országos jelentőségű természetvédelmi terület, a Szentendrei rózsa 
termőhelye is megtalálható itt, emellett több természeti érték helyi területi védelemben részesült. 

A város vonzó természeti adottságai azonban nagyrészt kiaknázatlanok. Legnagyobb hiányosság a Duna 
elkülönültsége és minimális mértékű hasznosítása: a folyó, a folyópart intenzívebb integrálása a városi 
életbe, a turisztikai kínálatba ezért rendkívül fontos feladat. A Duna közelsége – pozitív hatásai mellett –
jelentős kihívás elé is állítja a várost az árvízi védekezés területén, mely problémát a mobilgát kiépítése 
részben orvosolta csak. 

A patakok partjának zöldfelületei a városi környezet minőségét javítják – igaz, ezek állapota, minősége, 
infrastruktúrája és szolgáltatásköre fejlesztésre szorul. A kis kiterjedésű természetes tavak (pl. helyi 
védelemmel ellátott a Pannónia-tó) és a Lupa-tó hasznosítása is várat még magára. Kiaknázatlan a 
településen feltárt termálvízkincs is. A fejlesztések során figyelembe kell venni, hogy a Duna-parti vízbázis 
felszíni szennyeződésekre érzékeny. A Szentendre Északi és Regionális Déli Vízbázis védelmét a 
jogszabályokban előírtak szerint biztosítani kell. 

A városra, kiváltképp a nagykiterjedésű családi házas területekre magas zöldfelületi borítottság jellemző. 
Hiányoznak ugyanakkor a városi szintű közparkok, egyes városrészekben a megfelelő méretű lakóterületi 
szintű közparkok is. A zöldhálózati kapcsolatok is fejlesztést igényelnek. A városban a környezeti állapot 
minősége jónak mondható, a környezetszennyező ipari-, üzemi létesítmények hiánya miatt jelentősebb zaj- 
és légszennyezést csak a közlekedés eredményez.  

Társadalmi helyzetértékelés 

Szentendre lakosságát az országos átlagnál ugyan fiatalosabb korstruktúra, de elöregedő népesség jellemzi. 
A negatív természetes szaporulat ellenére, a betelepüléseknek köszönhetően a lakosságszám növekvő 
tendenciát mutat. A kvalifikált lakosság egy főre eső jövedelme (az átlagosnál jobb vagyoni-jövedelmi 
helyzetnek köszönhetően) magas, ennek ellenére – a megfelelő szolgáltatások korlátozottsága miatt – a 
helyi költés alacsony szintű.  
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Turisztikai szempontból is fontos társadalmi jellemző a kisebbségek nagy száma a városban: a Megalapozó 
Vizsgálat szerint 424 fő német, 115 fő cigány, 113 fő szerb, 84 fő román, 74 fő szlovák, 71 fő horvát, 64 fő 
lengyel 33 fő bolgár, 28 fő görög, 13 fő ukrán, 12 fő örmény nemzetiségűnek vallotta magát a 2011-es 
népszámlálás során. A városban több egyház is képviselteti magát (római katolikus, református, ortodox, 
evangélikus, zsidó, baptista), Szentendre a Budai Szerb Ortodox Püspökség székhelye. Mindez kulturális, 
vallási, nemzetiségi sokszínűséget és toleranciát eredményez, amely mind a közösségépítés, mind a 
hagyományőrzés és turisztikai kínálatfejlesztés szempontjából kiaknázható potenciált jelent.  

A civil szervezetek igen aktívak a városban, nagyszámú kreatív alkotó közösség működik. Ennek ellenére, az 
elmúlt időszakra jellemző intenzív betelepülés, a fővárosba ingázó, valamint a kétlaki, illetve a csak 
hétvégén Szentendrén tartózkodó lakosok nagy száma miatt a lakosok egy része nem használja ki a város 
által nyújtott lehetőségeket, szolgáltatásokat, nem része a helyi közösségnek, kulturális életnek, stb. 
Különösen igaz ez a fiatalokra, akik közül sokan inkább a fővároshoz, a fővárosi szolgáltatásokhoz kötődnek. 
Mindez az alacsony helyi költésben is megnyilvánul, a helyi közösségi életre is rányomja a bélyegét, igaz, a 
lokálpatriotizmus – elsősorban a mikroközösségek szintjén – jelen van. Meg kell említeni továbbá a helyi 
lakosság és a turizmus ambivalens viszonyát: a helyi lakosság involválása a város kulturális-turisztikai 
életébe nem valósult meg maradéktalanul, így a helyi lakosok nem érzik magukénak a városi turizmust, 
jellemzően annak negatív hatásaival szembesülnek és kényszerként élik meg azt. 

Gazdasági helyzetértékelés, önkormányzati gazdálkodás 

Szentendrén a gazdasági aktivitás jónak mondható, ugyanakkor a vállalkozások hatékonysága és 
termelőképessége alacsony szintű. Jelentősebb foglalkoztató kevés működik a városban, a vállalkozások 
döntő többsége egyéni, illetve mikrovállalkozás, a növekedésorientált középvállalatok száma csekély. Előny, 
hogy a magas képzettséget igénylő munkakörök is jelen vannak a településen, összhangban az átlagosnál 
kvalifikáltabb lakossággal, ugyanakkor kevés a helyben betölthető magas jövedelmet biztosító állás.  

A város gazdasági, innovációs életében fontos szereplője lehet az ÉMI Nonprofit Zrt. és annak ipari parkja, 
jelentős tudás- és innovációs központként funkcionálva. Ugyanakkor a település identitásának nem része a 
tudásintenzív vállalkozások jelenléte, fontos feladat a munkaerőpiac és az oktatás harmonizációja a 
vállalkozások és a képző-szakképző intézmények közötti partnerség kiépítésével. A szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás nemzetgazdasági ágazatban működő vállalkozások aránya 4% Szentendrén, mely arány a Pest 
megyei átlaggal megegyezik, ugyanakkor az alacsony szálláskapacitás és vendégéjszakaszám miatt a város 
idegenforgalmi adóbevétele elenyésző a helyi adóbevételein belül. Ezzel szemben a művészet, 
szórakoztatás, szabadidő ágazatban tevékenykedő vállalkozások aránya duplája a megyei értéknek. A 
kreatív ipar súlya jelentős, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. például a város 5 
legnagyobb foglalkoztatója között szerepel.  

A korábban nagy hagyományokkal bíró agrárium súlya a mezőgazdasági területek visszaszorulása 
következtében nagymértékben csökkent, a mezőgazdasági termékek, termelési folyamatok intenzívebb 
bekapcsolása a város gazdasági életbe és a turisztikai kínálatba még várat magára. A városban a 
munkanélküliségi ráta alacsony, ennek fő oka a fővárosba vagy más településekre ingázó munkavállalók 
magas aránya. 

A városban rendelkezésre állnak olyan ingatlanterületek, amelyek új fejlesztések megvalósítására adnak 
teret. Ebből rekreációs célra összesen 154,4 hektár terület alkalmas, de nagyobb barnamezős terület is 
megtalálható a városban (volt laktanya 19,3 hektárral). Ugyanakkor, a fejlesztéseknek gátat szabhat a város 
szűk pénzügyi mozgástere. 

A költségvetési tervezés átláthatósága javult az elmúlt időszakban, a pénzügyi egyensúly hosszú távú 
fenntarthatósága azonban bizonytalan, a városi és megyei szintű feladatok ellátása jelentős terhet ró az 
önkormányzatra: ebben a városi cégek jelentős adósságállománya, a költségvetési bevételek, a helyi 
adóbevételek (IPA, IFA egyaránt) alacsony szintje egyaránt szerepet játszik. 
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Turisztikai helyzetértékelés 

Szentendre kiemelt turisztikai attrakcióját a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) jelenti, országos 
jelentőségű turisztikai vonzerőként. Emellett az óváros épített környezete, valamint számos kisebb 
múzeum, kiállítóhely (többségében a Ferenczy Múzeum részegységei) alkotja a belváros fő, arculatépítő 
kínálat-együttesét. Ezek jellemzően nem önálló vonzerőként, hanem a városi kulturális turisztikai kínálat 
építőköveiként értékelhetők. Bár Szentendre más típusú adottságokkal is bír, ezek ismertsége jelentősen 
elmarad a kulturális értékekétől. Ez a szentendrei turisztikai kínálat egyoldalúságát eredményezi, amely a 
tartózkodási idő rövidségében, az alacsony költésben is megnyilvánul.  

A meglévő attrakciók mellett, a város számos még kiaknázatlan potenciállal rendelkezik, elsősorban az 
aktív, kerékpáros, outdoor turizmus, a természeti adottságok terén. Ezek hasznosításával, valamint térségi 
programcsomagok kialakításával a kínálat egyoldalúsága enyhíthető lenne, kiegészítő programlehetőséget 
biztosítva, ezáltal hosszabb tartózkodási időre, nagyobb költésre vagy éppen visszatérésre sarkallva a 
vendégeket. A Szentendrére jellemző helyi mezőgazdasági, kézműves, iparművészeti vagy egyéb kreatív 
termékek bevonása a kínálatba szintén fejlesztendő.  

A szentendrei turisztika infrastruktúra minőségi szempontból messze elmarad az elvárttól, a magas 
minőségi színvonalú szálláshelyek hiánya a vendégkör bővítésének, a tartózkodási idő megnyújtásának, az 
IFA bevételek növelésének is gátat szab.  

A városi épített környezet néhány magterület kivételével leromlott, a bevezető utak, közlekedési 
csomópontok fejlesztése, a Duna-part rehabilitációja is igen fontos annak érdekében, hogy a városba 
érkező turistákat vonzó kép fogadja. A háttér-infrastrukturális feltételek és szolgáltatások (pl. keresleti 
igényekhez illeszkedő esti nyitvatartási idő és ehhez kapcsolódó tömegközlekedési lehetőség) javítása a 
turistabarát városi imázs miatt rendkívül lényeges. A város „nyitottságának” helyreállítása (pl. a belvárosi 
kapualjak, műhelyek megnyitásával), az egyes attrakciók közötti átjárhatóság biztosítása szintén sürgető 
teendő az attraktivitás növelésére. 

A város turisztikai indikátorai romló tendenciát mutatnak, mely negatív folyamatok megállítása, 
visszafordítása elengedhetetlen a turisztikai pozíció stabilizálásához, javításához. A városban a turisztikai 
költés meglehetősen alacsony, melynek oka egyrészt a szállóvendégek alacsony számában rejlik, de a 
vendégkör összetétele és a helyi kínálat elégtelenségei is szerepet játszanak ebben. A turizmus 
jövedelemtermelő képessége gyenge, a helyi szereplők – beleértve az önkormányzatot, a helyi 
vállalkozásokat, intézményeket is – bevételei, hasznai a turizmusból alacsonyak. A városi programok, 
vendéglátó és kiskereskedelmi üzletek forgalmának, jövedelemtermelő képességének fokozása fontos 
feladatot jelent, mind a helyi fogyasztás ösztönzésével, mind a turisztikai költések növelésével.  

Nem alakult ki az a helyi támogató háttér és közösségi élet, amely pezsgő kisvárosi miliőt kölcsönözne 
Szentendrének, a helyi lakosok számottevő kultúrafogyasztása mellett (pl. Skanzen látogatóinak mindössze 
1%-a helyi lakos, a helyi vendéglátóhelyeken is ritkán fordulnak meg a szentendreiek). Az alvóvárosi jelleg e 
területen is megmutatkozik, a belváros hétköznap este 6 óra után kiürül. 

A város turisztikai fejlődésének egyik legnagyobb gátját az összehangolt, koncepciózus tervezés és 
menedzsment hiánya jelenti. Nem készült olyan hosszú távú, az érintett szereplők által elfogadott átfogó 
turizmusfejlesztési stratégia, amely kijelölné a fő irányvonalakat, amely mentén az egyes beavatkozások 
összehangoltan, ezáltal a pozitív szinergiák kihasználásával valósulhatnának meg. A turisztikai 
marketingtevékenység is esetleges, a potenciális városi és térségi együttműködések kiaknázatlanok. 

Települési és humán közszolgáltatások 

Szentendrén az intézményi ellátottság jónak mondható az egészségügyi ellátás, a közművelődési és 
sportlétesítmények területén. Kiterjedt intézmény- és ellátórendszerével a város térségi és megyei szintű 
közfeladatokat is ellát (pl. megyei hatókörű múzeum, könyvtár működtetése). 

A település magas színvonalú egészségügyi ellátása nemcsak helyi, de térségi igényeket is szolgál. Az elmúlt 
években a szakrendelők teljes körű korszerűsítése megtörtént, amelynek hatására az ellátandók köre 
megnőtt – ehhez azonban nem társult kapacitás- és forrásbővítés.  
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Az alapellátásban rövid-/középtávon megoldandó feladat mind a gyermek-, mind a felnőtt háziorvosi ellátás 
személyi és tárgyi feltételeinek javítása. Korszerű egynapos sebészet működik a rendelőintézetben, a 
település rendelkezik éjjeli sürgősségi ügyeleti ellátással, a 24 órás ügyeleti rendszer megteremtése azonban 
még várat magára. Jelenleg a házi betegápolást – egy bizonyos kontingensig – az OEP finanszírozza, ez 
azonban nem elégíti ki a településen mutatkozó igényeket.  

Szentendre lakosságának egészségügyi helyzete és egészségtudatossága fejlesztést igényel – nemcsak az 
idősebb, de a fiatalabb korosztály körében is. A fiatal felnőttek több mint fele küzd valamilyen állandó vagy 
visszatérő egészségügyi problémával. A fizikai környezet javítása és az alkalmazott információs rendszerek 
korszerűsítése mellett ezért a lakosság egészségtudatosságának javítása, a prevenció minél szélesebb 
körben való elterjesztése is kiemelt feladat.  

Szentendrén kirívó szociális probléma nem tapasztalható, szegregátum nincs a településen. A gyermekjóléti 
és szociális intézmények – elhelyezkedésük miatt – azonban nehezen megközelíthetőek, az adat- és 
információáramlás nem megfelelő, nincs helyi szociális térkép. Bizonyos szociális ellátások (pl. hajléktalanok 
nappali melegedője, szociális alapon működő idősek otthona) hiányoznak, valamint nagyobb hangsúlyt 
szükséges fektetni a fogyatékossággal élők ellátására, az egyenlő esélyű hozzáférés fejlesztésére is.  

A bölcsődei és az óvodai ellátás területi lefedettsége egyenetlen (pl. Pismány városrészben jelenleg nem 
működik óvoda), az elérés tömegközlekedéssel nehézkes, az intézmények infrastrukturális háttere és 
felszereltsége esetenként hiányos (pl. tornaszoba nincs minden óvodában).  

A városi alapfokú oktatás megfelelő színvonalú, a szakiskolai oktatás térségi vonzáskörzetű. A hagyományos 
oktatás mellett nemzetiségi oktatásban, emelt szintű nyelvoktatásban és művészetoktatásban is részt 
vehetnek a diákok, két önálló alapfokú művészeti iskolában zeneművészeti, táncművészeti, képző- és 
iparművészeti, illetve szín- és bábművészeti képzés folyik. Több oktatási-nevelési intézmény egyházi 
fenntartású, emellett magánintézmények is működnek Szentendrén. 4 középiskola található a városban, a 
Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola keretein belül például középfokú kereskedelmi és vendéglátás-
turisztikai szakmák tanulhatók. Felsőfokú turisztikai képzés nem áll rendelkezésre a településen, jelenleg 
kialakítás alatt áll a Budapesti Gazdasági Főiskola épülete, ahol kihelyezett órákat tartanak majd. A 
felsőfokú oktatás lehetőségeinek bővítése rendkívül fontos a város számára, ezzel ugyanis csökkenhet a 
fővárosi intézmények elszívó ereje. 

A közcélú intézményrendszert és a különböző közszolgáltatásokat átfogó, integrált digitális kommunikáció 
fejletlen; emellett megoldandó a közterületek és a közintézmények komplex akadálymentesítése is (a fizikai 
mellett az IKT akadálymentesítés is szükséges, pl. vakok és gyengénlátók számára hangos 
jelzőlámparendszer). 

Bár több sportpálya is megtalálható a városban, a városi intézményi sportélet infrastrukturális és szervezeti 
szempontból egyaránt fejlesztést igényel: a kültéri és a tömegsportolásra alkalmas helyszín kevés és rossz 
állapotú, a többfunkciós létesítmények hiányoznak (pl. nagyobb kapacitású közösségi célú / rendezvény- / 
sportcsarnok nem áll rendelkezésre), a városi sportélet szétaprózódott, eladósodott. Érdemes a jövőben 
hangsúlyt fektetni az ún. Bejárható Magyarország Programhoz való kapcsolódásra is. 

Infrastrukturális jellemzők, városképi adottságok 

Szentendre területének nagy részén teljes a közművesítettség, a város saját szennyvíztisztítóval rendelkezik, 
ugyanakkor a csatornahálózat és vízelvezetés szempontjából számos probléma azonosítható: a közcsatorna 
hálózatra csatlakozás, illetve a közcsatorna hálózat kiépítettségének hiányai miatt jelentős a szennyvíz 
talajba szikkasztása; a csapadékvíz elvezetésének jelenlegi műszaki megoldása nem megfelelő; a 
belvárosban egyesített rendszerű csapadék- és szennyvízhálózat van; a közcsatorna hálózaton üzemelő 
átemelő műtárgyak bűzhatással terhelik a közeli lakóingatlanokat. A Duna mentén az árvízi veszélyeztetés 
fennáll, az árvízi védekezés jelentős terhet ró a városra. 

Szentendre városa a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny 
területen fekszik. A várost az Északi Vízbázis, a Pap-szigeti Vízbázis és a Regionális Déli Vízbázis sérülékeny 
földtani környezetű vízbázisok érintik. A településen a vízi közművek üzemeltetését a DMRV Zrt. látja el. 
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Az intézmények és a lakóingatlanok, valamint a távfűtőmű energetikai felújítása, korszerűsítése 
környezetvédelmi szempontból (a klímaváltozás hatásainak mérséklése) és az energiaköltségek csökkentése 
érdekében is kívánatos lenne. A modern IKT eszközök kialakítása is fontos feladat a 21. századi városi 
szolgáltatáskör megteremtésére (pl. nyilvános wifi lefedettség). 

Szentendre történelmi városközpontja jelentős területileg és egyedileg védett építészeti értékekkel bír, 
különleges építészeti karakterű. A műemléki környezet rehabilitációja az előző programidőszak 
fejlesztéseinek köszönhetően elindult, ugyanakkor még mindig megtalálhatók a városban leromlott 
állapotú, hasznosítatlan, ezáltal a városképet rontó ingatlanok, területek (pl. belvárosi épületek, volt szovjet 
laktanya, iparterületek környéke), a város épített értékeihez méltatlanok a közterületi állapotok a városba 
bevezető, a városon átvezető főútvonal mentén. Szentendre városképi szempontból meghatározó eleme a 
több km hosszú Duna part, a Duna-korzó állapota azonban rendezetlen, romló épületek találhatók a 
belváros egyik legértékesebb részén. 

Együttműködés, térségi kapcsolatok, marketing 

A város fejlődésének egyik mozgatórugója a kiterjedt együttműködési rendszer lehetne, városi és térségi 
szinten egyaránt. Bár történtek kezdeményezések (például létrejött a helyi TDM szervezet, a jelentős számú 
kulturális intézmény egy intézményi ernyő alatt működik, a városvezetés viszonylag széles kapcsolati 
hálóval bír); a valóban hatékony, a helyi szereplők széles skáláját megmozgató és kézzelfogható 
eredményeket indukáló partnerségek kialakítása még várat magára. Emiatt a kapcsolatok esetlegesek, az 
önkormányzat és a vállalkozások közötti partnerség csak alkalmi jellegű, a különböző fenntartású és 
üzemeltetésű intézmények közötti kooperáció gyenge, a helyi lakosság bevonásának erősítésére is szükség 
lenne. 

Az előrelátó, tudatos tervezés és fejlesztés, valamint a fejlesztések eredményességét, hatékonyságát mérő 
monitoring tevékenység kialakítása sürgető feladat. 

Az önkormányzati kommunikáció és kapcsolattartás megújítása területén az utóbbi időszakban 
felmutatható eredmények vannak (pl. integrált ügyfélszolgálat), a város vezetése egyre nagyobb hangsúlyt 
fektet arra, hogy céljait minél szélesebb partnerségben ismertesse meg, illetve hogy minél jobban 
becsatornázza a helyi szereplők véleményét az önkormányzati döntéshozatalba. Ezt a törekvést számos 
kommunikációs aktivitás szolgálja (pl. lakossági kérdőíves megkérdezés, ötletláda, fórumok szervezése).  

A vállalkozásbarát önkormányzati szolgáltató háttér azonban még fejlesztésre szorul, az Önkormányzat 
nem rendelkezik a letelepülő vállalkozások adminisztratív ügyeit segítő információs anyagokkal, a 
befektetés-ösztönzési tevékenység esetleges, akárcsak a helyi vállalkozásalapítást ösztönző programok 
indítása. 

A város új vezetése rendszeres egyeztetéseket folytat a térségi települések vezetőivel, az ITS-ben 
lefektetett célok és a térségi hatással bíró projektek egyeztetése megkezdődött. E párbeszéd rendszeressé 
tétele szükséges. 
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2.2 Településfejlesztési koncepció – jövőkép és átfogó célok 
Szentendre Város Településfejlesztési Koncepciója (TFK) az alábbi hosszú távú jövőképet fogalmazza meg:  

Olyan fenntartható fejlődésű intelligens várossá válás, amely belső erői mozgósításával képes saját 
erőforrásainak hatékony felhasználására, amely biztosítja önmaga fenntartását külső támogatások 
nélkül, sőt, a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodása és független működése révén képes térségét 
is a fejlődés útjára segíteni. 

A jövőkép két dimenzióban részletezi a fenti jövőképet: 

 Társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozó jövőkép: 

o Szentendre 2030-ra tágabb térségének innovatív tudást szervező, kreatív gazdaságot 
működtető, a kultúrát őrző és teremtő központja. 

o A város befogadója és megtartója a táji-természeti és épített értékeit védő, a sokszínű 
kultúráját gazdagító, a múlt örökségét tiszteletben tartó az újat értékelő, helyben lakó, 
üdülni vagy munkát végezni akaró embereknek, közösségeknek. A város lakosságának 
száma állandósul, vagyis növekedése lelassul. 

o A kulturális értékteremtés, valamint az épített örökség és a természeti környezet jelentette 
értékek védelme és hasznosítása olyan változást eredményez, hogy a civil gazdaság, a 
társadalmi innovációk, a közösségi alapú helyi kezdeményezések megteremtik az 
átjárhatóságot a gazdaság különböző területei között. 

o Szentendre gazdasági teljesítménye fenntartható módon növekszik a tudásgazdaságra, a 
kreativitásra és az innovációra alapozottan. 

o Kiépülnek a több lábon álló helyi gazdaságra települő oktatási-nevelési szolgáltatások és 
intézményeik, megteremtődnek a duális képzés helyi feltételei. 

o A városi környezet belvárosi rehabilitációja és a dombvidékek komplex környezeti 
fejlesztése megvalósul, felkészülten a klímaváltozás hatásaira. 

o A közlekedéshálózatban és közlekedési formákban olyan fejlesztések, változások 
következnek be, melyek a térségi és városon belüli elérési időket hatékonyan csökkentik. 

o Versenyképes és erőforrás-hatékony fenntartható városi mobilitási tervre alapozott 
közlekedési rendszer jön létre. 

o Megindul a multifunkcionalitást biztosító intermodális csomópont kialakulása, beépülve a 
város gazdasági és a fizikai környezetének rendszereibe. 

o Kialakul a város szinte minden területét átszövő digitális térinformatikai rendszer, létrejön a 
jól „működő város”. 

 Térségi szerepkörre vonatkozó jövőkép: 

o Szentendre régióját dinamizáló, az innovációt és elsősorban szellemi tőkét és kultúrát 
közvetítő központtá válik, amely valódi tudásközpontként koncentrálja a K+F+I szektor, a 
felső- és középfokú oktatási intézmények, valamint a legmagasabb hozzáadott értékű, 
kvalifikált munkaerőt igénylő ágazatok körét. 

o Szentendre megerősödve az adottságokra alapozottan strukturált városhálózati 
kapcsolatokkal megtalálja helyét és szerepét a metropolisz térségben. 

o Szentendre a kölcsönösség elve szerint együttműködő társadalmi-gazdasági szimbiózist épít 
ki Budapesttel és Észak-Pest megyei településekkel, illetve a Duna menti települési 
térséggel. 
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A fenti jövőkép elérésére a TFK 4 átfogó cél köré csoportosított célrendszert állított fel, a jó kormányzás, a 
társadalmi és területi kohézió erősítése és az egészséges társadalom horizontális céljai mellett: 

Átfogó célok Specifikus/részcélok Horizontális 
célok 

A. 

Az értékeket 
megőrző, 
értékteremtő, 
fenntartható 
fejlődés 
biztosítása 

A1. A város fenntartható fejlesztés, a kulturális örökség megőrzése 
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A2. A táji- és a természeti értékek megőrzése, a városrészkarakterek egyediségének 
biztosítása 

A3. Várostérségi kapcsolatok erősítése, a fenntartható fejlesztés közlekedésfejlesztési 
elemei 

A4. Fenntartható városüzemeltetést segítő közműfejlesztési célok 

A5. Kiegyensúlyozott városi térszerkezet, kompakt város 

A6. A városi népesség társadalmi összetételének megőrzése 

A7. A városmarketing, az újrafogalmazott egyediségen alapuló arculat kialakítása 

B. 
A gazdaság 
dinamizálása 

B1. A gazdaság szerkezetének javítása 

B2. Egyedi sajátosságon alapuló, magas hozzáadott értékkel bíró termékek és 
szolgáltatások fejlesztése 

B3. A helyi vállalkozások fejlesztése – a hatékonyság és a minőség iránti 
elkötelezettség, a társadalmi felelősségvállalás erősítése 

B4. Intelligens városfejlesztési projektek támogatása 

C. 
A környezet 
minőségének 
fejlesztése 

C1. Egészséges környezet fenntartása 

C2. A kulturális örökség védelmének és a célzott rendeltetésnek megfelelő fejlesztések 

C3. A jól működő város, a lakókörnyezet fejlesztése 

C4. A lakó- és az üdülőterületek közszolgáltatásainak azonos szempontú fejlesztése 

C5. Innovatív energetika, energiahatékonysági megoldások alkalmazása 

D. 
Integrált, 
együttműködő 
város 

D1. Strukturált városszerkezetre alapozott partnerség kialakítása 

D2. A térségi települési kapcsolatok újraszervezése 

D3. A tágabb térségi és nemzetközi kapcsolatok erősítése 

3. táblázat: Hosszú távú településfejlesztési célrendszer 
Forrás: Szentendre Város Településfejlesztési Koncepciója 2015 

2.3 A 2008-ban készült IVS értékelése 
Szentendre korábbi integrált városfejlesztési stratégiája, a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia hosszú 
távra határozta meg a város fejlesztési irányvonalait, prioritásait és projektjeit. A stratégia által 
megfogalmazott átfogó cél egy olyan fenntartható, mediterrán hangulatú városi környezet és 
szolgáltatásrendszer kialakítása volt, amely a helyi és kistérségi lakosokat és a turistákat egyaránt szolgálja, 
ezen célcsoportok igényeit egymással és a természeti-történelmi környezettel összhangban elégíti ki a 
szinergiahatások kiaknázása érdekében. Ezen átfogó cél elérésére 4 fő tematikus célterületet jelölt ki a 
stratégia:  

 Komplex, minőségi turizmusfejlesztés 

 Élhető és fenntartható városi környezet 

 A város szellemi és gazdasági tőkéjének növelése 

 Kistérségi motor szerepkör 

A stratégia 11 városrészt határolt el egymástól, és állapította meg ezek fő jellemzőit és fejlesztési céljait. Az 
alábbi táblázat a 2008-as IVS-ben kitűzött célok és kijelölt projektek megvalósításának értékelését 
tartalmazza: 
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Dumtsa Jenő IVS céljai és nevesített projektjei Értékelés Összegző értékelés 

1 2 3 4 5 

„Komplex, minőségi turizmusfejlesztés” céljai és projektjei 

Az idegenforgalmi adóbevétele a városnak növekszik       Összességében elmondható, 
hogy a komplex, minőségi 
turizmusfejlesztés területén az 
elmúlt években nem sikerült 
előrelépnie a városnak. Bár 
bizonyos, e célhoz kapcsolódó 
fejlesztések (Belváros 
rekonstrukció, 
MűvészetMalom, 1 új 
négycsillagos szálloda) 
megvalósultak,  
ezek hatása az 
eredménymutatókra még nem 
érzékelhető. A város turisztikai 
teljesítménye így továbbra is 
romló tendenciát mutat, 
Szentendre imázsa nem javult. 
A 2008-as IVS-ben vázolt célok 
többsége ezért még ma is 
aktuális kihívást jelent 
Szentendre számára. 

Minőségi szálláshelyek száma növekszik - 3 és 4 (esetleg 5) 
csillagos szállodai, ill. kemping férőhelyek  

     

A vendégéjszakák száma növekszik       

Az átlagos tartózkodási idő nő       

A vendéglátóhelyek forgalma növekszik       

A minősített vendéglátóhelyek száma nő       

A turisták költése növekszik       

Országos rendezvénynaptárban szereplő rendezvények 
száma növekszik  

     

A turisták éves eloszlása arányosabb – szezonalitás csökken       

A minőségi rendezvények száma nő       

A rendezvények látogatottság nő      

A rendezvények szezonalitása csökken      

A nemzetközi vonzerejű rendezvények erősödnek      

A múzeumok múzeumpedagógiai, közönségvonzó programjai 
és kínálata gazdagodik 

     

A múzeumok látogatottsága növekszik      

A szentendrei művésztelep nemzetközi ismertsége javul       

Szentendre város presztízse növekszik       

Malom Művészeti Negyed – képzőművészeti és 
rendezvényközpont 

     

 „CASTRUM” múzeumi központ       

Óváros rekonstrukció       

Művésznegyed       

„Élhető és fenntartható városi környezet” céljai és projektjei 

Megújult homlokzatok száma a belvárosban       Az elmúlt időszak két 
megvalósított zászlóshajós 
projektje a belvárosi 
rehabilitáció, a szakorvosi 
rendelő megújítása és a 
mobilgát létesítése volt. Ezen 
fejlesztések nagyban 
hozzájárultak a történelmi 
városközpont minőség-
javításához és az árvízveszély 
kezeléséhez. Az ezeken kívül 
tervezett fejlesztések azonban 
nem, illetve csak részben 
valósultak meg (pl. fejlesztendő 
az úthálózat, parkolási 
stratégiára van szükség, ki kell 
alakítani a P+R, B+R parkolókat, 
az akadálymentesítés 
fejlesztése indokolt). A 
belvárosi rekonstrukció és a 
kerékpáros úthálózat 
fejlesztésének folytatása is 
indokolt, kerékpárosbarát 
város kialakításával.  

Új vagy megújult közösségi terek       

Parkolók számának növekedése       

Buszparkoló számának növekedése      

P+R parkoló számának növekedése      

A belváros fajlagos terheltsége csökken, mert a forgalom 
térben és időben jobban eloszlik  

     

A város kereskedelmi és vendéglátó egységei forgalmának 
növekedése  

     

Zöldterületek mérete       

HÉV utasszámának növekedése      

Kerékpárutak hosszának növekedése       

Kerékpárutak forgalmának növekedése       

A városon belüli autóhasználat csökkenése      

A város levegőminőségének javulása      

Árvízvédelem (töltés megerősítése elsősorban a Dunakorzó 
belvárosi szakaszánál)  

     

Úthálózat-fejlesztés (tehermentesítő út és kishíd)       

Kerékpárút hálózat bővítése       
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Dumtsa Jenő IVS céljai és nevesített projektjei Értékelés Összegző értékelés 

1 2 3 4 5 

Környezetbarát beruházások (szennyvízcsatornázás, 
hulladékszállítás)  

     
A 2008-as IVS-ben vázolt célok 
többsége ezért még ma is 
aktuális kihívást jelent a város 
számára. 

Akadálymentesítés  
     

„A város szellemi és gazdasági tőkéjének növelése” céljai és projektjei 

Helyi vállalkozások száma növekszik       Bár a helyi gazdasági élet 
némileg élénkült, a működő 
tőke nagysága is növekedett a 
városban, emellett bizonyos – a 
szellemi és gazdasági tőke 
növelését célzó – fejlesztések 
történtek, illetve folyamatban 
vannak, ugyanakkor a város 
gazdasági teljesítménye nem 
növekedett olyan mértékben az 
elmúlt időszakban, hogy 
biztosíthatná a város önerős 
működését. Éppen ezért a 
gazdaság dinamizálása és 
ehhez kapcsolódóan a humán 
tőke fejlesztése további 
erőfeszítéseket igényel. 

A működő tőke aránya növekszik       

K+F teljesítmény növekszik       

Iparűzési adó bevétel növekszik      

Új munkahelyek száma növekvő tendenciát mutat       

Felújított iskolák, óvodák száma       

Új főiskolai egyetemi kar      

Önképzési, felnőttképzési lehetőségek száma és minősége nő       

A szakképzési hozzájárulás nagyobb arányban marad a 
városban, a helyi szakképzés fejlesztése érdekében  

     

A művészeti alkotó közösségek – résztvevők száma nő, 
hatékonysága javul, vagyis előadásaik száma, ismertségük nő  

     

Aktív szellemi műhelyek által készített kiadványok, fejlesztési, 
javaslattételi dokumentumok, ill. projektek száma nő  

     

Vállalkozási park       

Felsőoktatási intézmény városba csábítása       

Kistérségi kereskedelmi és szolgáltató központ       

Új óvoda építése       

„Kistérségi motor szerepkör” céljai és projektjei 

Humán közszolgáltatások számának, de elsősorban 
minőségének növekedése  

     
Szentendre – járásközponti 
szerepköréből adódóan – 
fontos helyet foglal el a térség 
életében, számos 
közszolgáltatása és funkciója 
térségi vonzáskörzetű. Ennek 
ellenére, az elmúlt időszakban 
mégsem tudta kiaknázni az 
együttműködésben rejlő 
lehetőségeket, így gazdasági-
társadalmi-turisztikai 
értelemben vett 
katalizátorhatásai sem 
érvényesülhettek 
maradéktalanul. Bizonyos 
közszolgáltatások tekintetében 
az igényekhez igazított kínálat 
megteremtése továbbra is 
feladatot jelent. 

Intermodális csomópontban új szolgáltatások       

Közös kistérségi kulturális programok (pl. kistérségi nap)       

Sport és szabadidős kínálat gazdagsága, és az igénybevevők 
számának növekedése  

     

Együttműködés rendezvények szervezői közt       

Kistérségi tudásmegosztásban részt vevő fiatalok száma       

Civil szerveződések és tagjaik száma növekszik, az általuk 
szervezett akciók, kezdeményezések, események száma nő  

     

Kistérségi hatókörű, partnerségben megvalósuló projektek 
száma  

     

Civil szervezetek ismertsége, tagjainak száma növekszik       

Intermodális központ      

Intermodális központhoz kapcsolódó kistérségi kereskedelmi-
szolgáltató központ  

     

Kistérségi zöldségpiac       

Szentendre Szakorvosi Rendelő Intézet áttelepítése       

Civil és kisebbségi ház kialakítása       

Bérlakás program       

Hajléktalan szálló       

4. táblázat: Dumtsa Jenő IVS-ben foglal célok és projektek megvalósításának értékelése 
Forrás: Dumtsa Jenő ITS alapján saját szerkesztés 

Mint az a fenti táblázatban is látható, a kitűzött célokat a város csak kisebb részben tudta teljesíteni, így a 
2008-as IVS-ben megfogalmazott célok többsége jelenleg is aktuális kihívást jelent a város számára. 
Például a tervezett kulcsprojektek közül mindössze kettőt (Belváros rekonstrukció, árvízvédelem) tudott 
teljes mértékben megvalósítani a város. Ennek okai között a túlságosan ambiciózus tervezés is említhető.  
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Éppen azért, az új ITS tervezése során rendkívül lényeges a fókuszáltabb megközelítés: reális, középtávon 
megvalósítható célok kitűzésére és ehhez rendelt beavatkozások, projektek meghatározására van 
szükség, figyelembe véve a várhatóan rendelkezésre álló finanszírozási források nagyságrendjét is.  

A kiemelt fontosságú feladatok végrehajtásának ütemtervét, megvalósíthatóságának pénzügyi feltételeit és 
lehetőségeit a stratégiához tartozó, évente frissített Cselekvési Programok tartalmazták. A Képviselő-
testület évente tárgyalta a Stratégia mentén történt intézkedések és fejlesztések beszámolóját. 2012-ben 
megszületett a Dumtsa Jenő Keretstratégia Koncepciója, emiatt a korábbi, 2007-es dokumentum évenkénti 
felülvizsgálata okafogyottá vált.  

A 2008-as IVS tartalmazott ugyan a megvalósítás szervezeti rendszerére és monitoringjára vonatkozó 
megoldásokat, hiányosságaként fogalmazható meg, hogy a stratégiából kimaradt a végrehajtásra 
vonatkozó eszközrendszer, illetve hiányoztak az anyagból a fejlesztések teljesülésének mérését szolgáló 
intézkedések, konkrét monitoring eszközök, indikátorok is. A monitoring rendszer kialakítására vonatkozó 
célok és feladatok meghatározása, pontosabb végrehajtási eszközrendszer kialakítása ezért az új ITS-ben 
rendkívül fontos a tervezhetőbb programkialakítás, a koordináltabb megvalósíthatóság és a 
teljesítménymérés érdekében. 

A 2008-as IVS végrehajtásának projektmenedzsmentjét a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. végezte. A 
feladatok kiszervezése a városvezetés véleménye szerint nem váltotta be a reményeket, a városfejlesztési 
feladatok nem képezték részét a hivatal, a városi intézményrendszer munkájának, így nem jött létre napi 
szintű partnerség, támogató háttér, a szükséges szinergiák kiaknázatlanok maradtak. Éppen ezért, az új 
ITS kialakítása során fontos elvárás az ITS végrehajtási rendszerének, szervezeti struktúrájának 
integrálása az önkormányzat mindennapi működési rendjébe, mechanizmusaiba. 

A Dumtsa Jenő IVS kidolgozása óta számos különböző városfejlesztési dokumentum született a városban. 
Ezek jellemzően egymástól függetlenül készültek, kezelésük is többnyire ad hoc módon történt. Ennek 
hátterében a széles körű partnerségre épülő tervezés hiánya állhat, azaz a stratégiák, koncepciók 
kidolgozása során (néhány kivételtől eltekintve, pl. Ifjúsági Stratégia) nem történt meg kellő mértékben az 
érintettek azonosítása és bevonása. Ennek következtében nem jött létre olyan konszenzuson alapuló 
stratégiai anyag, amelyet az érintettek magukénak vallanak, ezáltal elfogadnak és követnek. Mindez a 
tudatos, koncepciózus városfejlesztési lépéssorozat végrehajtásának ellehetetlenülését eredményezte. Az 
új ITS kidolgozása során ezért alapvető elvárás a partnerségre épülő tervezés, az érintettek minél 
mélyebb bevonásával.  
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3. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

3.1 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása 
 

A 2014-2020 időszakra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégia célrendszerének kialakítása az alábbi 

alapelvek mentén történt: 

 Az ITS célrendszere illeszkedik a Településfejlesztési Koncepció által meghatározott hosszú távú 

jövőképhez és célrendszerhez; 

 Az ITS célrendszere középtávú dimenzióban készül, azaz a középtávon reálisan elérhető 

városfejlesztési célokat tartalmazza; 

 A célrendszer illeszkedik a helyzetfeltárás fő megállapításaihoz, amelyeket a középtávú ITS SWOT 

elemzés tartalmaz; 

 Tematikus célok kerülnek meghatározásra, azaz a város életét meghatározó 4 fő tematika – 

gazdaság-, turizmus-, társadalom és környezet fejlesztése – mentén jelöljük ki a városfejlesztés 

középtávú céljait. 

Az ITS középtávú célrendszerét az alábbi ábra szemléleti: 
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1. ábra: ITS középtávú célrendszere (Forrás: saját szerkesztés)
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x) Erős helyi kötődésű, összetartó 
közösség

a) Egészségtudatos, preventív szemléletű 
helyi lakosság

c) Helyi hagyományokat őrző, illetve 
értékteremtő kreatív lakosság

t) Egyenlő esélyeket kínáló város

h) Eltérő célcsoportok változatos igényeit 
kielégítő színvonalas oktatás, nevelés

q) Korszerű, intelligens közszolgáltatási intézményrendszer,  minőségi városi infrastruktúra

s) Környezetbarát, szelíd mobilitást erősítő város

u) Modern, összehangolt, módváltásra 
lehetőséget adó közlekedési kapcsolatok

d) Természeti, táji értékeket fenntartható 
módon integráló, kiegyensúlyozott városi 

környezet (épített és természeti)

k) Gazdasági, turisztikai célokat támogató 
városi környezet, infrastruktúra

i) Gazdasági céllal hasznosított 
természeti, táji, épített örökségi értékek

o) Korszerű, energiahatékony ingatlanok és technológiák

z) Integrált városi és térségi tevékenységek

e) Helyi erőforrásokra alapozó, 
kiegyensúlyozott struktúrájú, kreatív, 

modern vállalati szövet

j) Tudatos, előrelátó, tervezett fejlődés

l) Élenjáró technológiákra építő 
tudásintenzív gazdaság

n) Vonzó vállalkozási, befektetési környezet, támogató városi háttér

m) Minőségi, differenciált turisztikai 
fogadóinfrastruktúra és szolgáltatáskör

f) Értékalapú márka

g) Hagyományokat és innovatív elemeket 
ötvöző sokoldalú, minőségi kínálat

w) Jelentős helyi kultúrafogyasztás, 
magas költés

y) Összehangolt kultúra és turizmus

b) Funkcióváltás és megújulás az alulhasznosított területeken

v) Szinergiákra építő, erősödő helyi és 
térségi gazdasági kooperáció

p) Természeti adottságokra építő, 
környezettudatos turizmus
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r) Kulturális örökség megőrzése, 
fenntartható hasznosítása
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Ahogy az a fenti ábrán látható, az ITS – a helyzetfeltárás eredményei, a feltárt problémák és fejlesztési 
potenciálok alapján kirajzolódó fő középtávú fejlesztési irányvonalak szerint – 4 fő tematikus stratégiai célt 
fogalmazott meg (társadalom, környezet, gazdaság és turizmus), melyeket operatív célokká bontott le. 
Vannak olyan operatív célok, amelyek több stratégiai célt is támogatnak, biztosítva a városfejlesztési 
program integráltságát, a szinergiák érvényesülését. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia középtávú célrendszerének elemei: 

1. Aktív, összetartó, igényes helyi társadalom 

A tematikus stratégiai cél olyan erős identitástudatú, stabil, lokálpatrióta közösség építésére irányul, amely 
képes és hajlandó közösen tenni a város, a városfejlesztési törekvések érdekében; és ehhez a lakosság 
életminőségét magas szinten tartó, a megfelelő városi komfortérzetet biztosító (színvonalas, területileg 
kiegyensúlyozott, fenntarthatóan működtethető) közszolgáltatások fejlesztését, bővítését és 
minőségjavítását célozza. 

Operatív célok 

A helyi társadalom, a helyi lakosság minősége egy város szempontjából kulcsfontosságú érték: olyan 
tényező, amely nagyban hozzájárulhat adott település fenntartható fejlődéséhez. A helyi lakosság a 
gazdasági életet dinamizálja, részben a helyi fogyasztással, költéssel, részben a gazdasági aktivitás kapcsán 
(helyi KKV szektor). A helyi társadalom erejét a város akkor tudja kiaknázni, ha biztosítja mindazokat a 
színvonalas, igényeknek megfelelő szolgáltatásokat, infrastrukturális feltételeket, amelyekkel elégedett, a 
városhoz szorosan kötődő és összetartó közösséget hoz létre. A helyi lakosság a városfejlesztés kiemelt 
partnere, hiszen társadalmi támogatottság nélkül hatékony és fenntartható fejlődést nem lehet elérni. 
Mindezek alapján, az ITS tematikus stratégiai céljai a TFK által meghatározott valamennyi átfogó célhoz 
kapcsolódnak. 

A TFK „Értékeket megőrző, értékteremtő, fenntartható fejlődés biztosítása” átfogó céljához kapcsolódó 
operatív célok (az operatív célok betűjele a fenti ábrán jelzettek szerint): 

 a) Egészségtudatos, preventív szemléletű helyi lakosság kialakítása: cél a lakosok 
egészségtudatosságának formálása, a preventív szemlélet elterjesztése, a szűrőprogramokon való 
részvételi arány növelése, a fizikai aktivitás javítása a felnőtt és a gyermek lakosság körében 
egyaránt. Ezzel nemcsak a lakosok egészségi állapota javítható, de az egészségügyi ellátórendszer 
leterheltsége, kiadásai is csökkenthetők.  

 c) Helyi hagyományokat őrző, illetve értékteremtő kreatív lakosság: Szentendre fejlődésének 
kiemelt mozgatórugója az a hagyományőrző, illetve értékteremtő kreatív lakossági bázis, amelyre 
építve a tudatos, kreatív városfejlesztés megvalósítható lehet. Ennek a bázisnak a megőrzése és 
fejlesztése a képességek, a tehetség és a kreativitás kibontakozását segítő programok és 
lehetőségek biztosításával kiemelt célkitűzés. 

A TFK „A gazdaság dinamizálása” átfogó céljához kapcsolódó operatív célok (az operatív célok betűjele a 
fenti ábrán jelzettek szerint): 

 h) Eltérő célcsoportok változatos igényeit kielégítő színvonalas oktatás, nevelés: a gazdaság 
fejlődésének alapja a munkavállalói tudásbázis, a humán tőke. Az oktatás, képzés-szakképzés és a 
munkaerőpiac harmonizációja elengedhetetlen ahhoz, hogy a keresleti igényeket kielégítő helyi 
munkaerőbázis álljon rendelkezésre, naprakész, 21. századi tudással. A különböző célcsoportok 
igényeit kielégítő, színvonalas oktatás, nevelés ehhez nélkülözhetetlen, az általános iskolai 
oktatástól kezdve a felnőttképzésig, kiemelt célként kezelve a gyakorlatorientált szakképzés 
fejlesztését, az oktatási intézmények és a vállalkozások közötti kapcsolatépítést, az új típusú tudás 
és kompetenciák megszerzését biztosító, az egész életen át tartó tanulást ösztönző lehetőségek 
bővítését. 
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A TFK „A környezet minőségének fejlesztése” átfogó céljához kapcsolódó operatív célok (az operatív célok 
betűjele a fenti ábrán jelzettek szerint): 

 o) Korszerű, energiahatékony ingatlanok és technológiák: a lakóépületek korszerűsítése a városi 
környezet minősége szempontjából igen lényeges cél. A lakásállomány energiafelhasználásának 
csökkentésével, az innovatív energiahatékonysági megoldások alkalmazásával, az alternatív 
energiaforrások használatának bővítésével létrejövő épületállomány (különös tekintettel a 
lakótelepekre, a távfűtőrendszerre) a klímaváltozás mérséklésében és hatásainak kezelésében is 
kiemelt szerepet játszik, egyúttal – az energiaköltségek csökkentése révén – a lakosság 
életszínvonalát és elégedettségét növeli. 

 q) Korszerű, intelligens városi közszolgáltatási intézményrendszer, minőségi városi infrastruktúra: 
a lakosok elégedettségében a jól működő város, a megfelelő városi komfortérzetet biztosító 
közszolgáltatások megléte lényeges szerepet játszik. Az ITS ezért célként fogalmazza meg a 
színvonalas, területileg kiegyensúlyozott és fenntarthatóan működtethető városi közszolgáltatások 
és intézményrendszer – beleértve az egészségügyi, szociális, oktatási, sport- és közösségi 
intézményeket és szolgáltatásokat is – fejlesztését, ügyfélbarát jellegének javítását. 

 s) Környezetbarát, szelíd mobilitást erősítő város: az egészséges környezet megteremtésére a 
lakossági szemléletformálás, az egyéni közlekedéssel szemben a tömegközlekedés, illetve a nem 
motorizált közlekedési formák (pl. kerékpáros közlekedés) ösztönzése szükséges. 

A TFK „Integrált, együttműködő város” átfogó céljához kapcsolódó operatív célok (az operatív célok betűjele 
a fenti ábrán jelzettek szerint): 

 t) Egyenlő esélyeket kínáló város: Szentendre meglehetősen magas társadalmi státuszú lakossággal 
bír, ugyanakkor a népességen belül megtalálhatók hátrányos helyzetű csoportok, például 
fogyatékossággal élő lakosok is. Az integrált városkép ezért nem nélkülözheti az egyenlő esélyek 
biztosítását (pl. egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, szociális ellátások). 

 x) Erős helyi kötődésű, összetartó közösség: az erős identitástudatú, összetartó, lokálpatrióta helyi 
lakosság a városfejlesztés alapköve, a közösségépítés ezért kulcsfontosságú célkitűzést jelent. 

 z) Integrált városi és térségi tevékenységek: a helyi lakosokkal kialakított partnerség fejlesztése a 
városfejlesztés helyi támogatottsága miatt kiemelt cél. 

2. Karakteres arculatú, környezettudatos város 

A tematikus stratégiai cél a városi szövet karakteres arculatú, környezet-érzékeny és értéknövelő 
fejlesztésére irányul, a gazdasági, turisztikai, társadalmi célokat is támogató háttérkörnyezet 
megteremtésével, optimalizált közlekedési rendszer kialakításával, a környezettudatosság javításával. 

Operatív célok 

Szentendre táji- és természeti értékei, valamint épített környezete a városfejlesztés fontos építőkövei; 
amelyek értéket, kiaknázható potenciált jelentenek a turisztikai, gazdasági és társadalmi fejlődés 
szempontjából is. Az épített és a természeti környezet fejlesztése, értékmegőrző és fenntartható 
hasznosítása ezért nélkülözhetetlen, nemcsak a környezet minőségének javítása, a természeti károk és a 
klímaváltozás hatásainak mérséklése, de a gazdaság, a turizmus dinamizálása szempontjából is. Emellett az 
egészséges, a környezetével harmóniában álló, jól működő, kompakt város a lakosság megtartásában is 
kulcsfontosságú. A környezet védelme, minőségének fejlesztése integrált módon, az érintett szereplők 
együttműködésében valósítható csak meg, a város térségi szerepkörének megfelelően. Mindezek alapján, 
az ITS tematikus stratégiai céljai a TFK által meghatározott valamennyi átfogó célhoz kapcsolódnak. 
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A TFK „Értékeket megőrző, értékteremtő, fenntartható fejlődés biztosítása” átfogó céljához kapcsolódó 
operatív célok (az operatív célok betűjele a fenti ábrán jelzettek szerint): 

 b) Funkcióváltás és megújulás az alulhasznosított területeken: Szentendrén több, jelenleg 
hasznosítatlan és leromlott állapotú ingatlan, építmény található. Ezek értéknövelő hasznosítása a 
városkép, a minőségi környezet fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlen. 

 d) Természeti, táji értékeket fenntartható módon integráló városi szövet (kiegyensúlyozott, 
minőségi épített és zöldfelületek): Szentendre jelenleg nem használja ki természeti környezetében 
rejlő lehetőségeit. Ezek hasznosítása, városi szövetbe való integrálása fontos potenciált jelent, 
amelyre a városfejlesztés hosszú távon is építeni tud. A minőségi és kiegyensúlyozott városi épített 
és természeti környezet a városfejlesztés valamennyi részterülete szempontjából alapérték. A táji- 
és természeti értékek rehabilitációja, az épületállomány karakterőrző, értékfejlesztő megújítása és 
hasznosítása – a városrészek karakterének megőrzésével – ezért kiemelt célkitűzés. 

A TFK „A gazdaság dinamizálása” átfogó céljához kapcsolódó operatív célok (az operatív célok betűjele a 
fenti ábrán jelzettek szerint): 

 i) Gazdasági céllal hasznosított természeti, táji, épített örökségi értékek: a természeti, táji és 
épített örökségi értékek a gazdaság, azon belül is főként a turizmus számára kínálnak hasznosítható 
potenciált, új alapokra helyezve a városi turisztikai kínálatot. A környezet- és 
infrastruktúrafejlesztés célja ezért ezen értékek gazdasági célú hasznosítása. 

 k) Gazdasági, turisztikai célokat támogató városi környezet, infrastruktúra: a gazdasági, turisztikai 
fejlődéshez nélkülözhetetlen a támogató városi környezet és infrastruktúra megteremtése (pl. 
közlekedés, közművek), a hatékony értékmenedzsment. 

A TFK „A környezet minőségének fejlesztése” átfogó céljához kapcsolódó operatív célok (az operatív célok 
betűjele a fenti ábrán jelzettek szerint): 

 o) Korszerű, energiahatékony ingatlanok és technológiák: a lakás- és intézményhálózat energetikai 
korszerűsítése, a távfűtőmű energiahatékonyságának javítása, alternatív energiaforrások 
felhasználásának bővítése a környezet minőségének fejlesztése, a klímaváltozás hatásainak 
mérséklése szempontjából kulcsfontosságú. 

 q) Korszerű, intelligens városi közszolgáltatási intézményrendszer, minőségi városi infrastruktúra: 
a minőségi városi környezet és infrastruktúra – amely magában foglalja a közműrendszer 
fejlesztését, az úthálózat megújítását – a város mindennapi működésének gördülékenységét 
biztosítja. 

 s) Környezetbarát, szelíd mobilitást erősítő város: Szentendrén jelentősebb környezetszennyező 
ipari tevékenység nincs, negatív környezeti hatások így elsősorban a közlekedésből származnak. A 
környezet minőségjavítása, az egészséges környezet megteremtése szempontjából ezért kiemelt cél 
a környezetbarát közlekedési módok, a szelíd mobilitás (gyalogos, kerékpáros közlekedés) előtérbe 
helyezése. 

A TFK „Integrált, együttműködő város” átfogó céljához kapcsolódó operatív célok (az operatív célok betűjele 
a fenti ábrán jelzettek szerint): 

 u) Modern, összehangolt, módváltásra lehetőséget adó városi és térségi közlekedési közlekedés: 
a közösségi közlekedést előtérbe helyező, a közlekedési módváltásra lehetőséget adó közlekedési 
és háttér-infrastruktúra megteremtése a városfejlesztési célok alapvető elemét jelenti; Szentendre 
térségi funkcionális szerepkörének erősítése érdekében a térségi közlekedési (szárazföldi, vízi) 
kapcsolatok kiépítésével. 

 z) Integrált városi és térségi tevékenységek: a város térségi szerepköréhez méltó infrastrukturális 
háttér kialakítása a funkcionális kapcsolatok erősítését teszi lehetővé. Ezen fejlesztések nem 
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nélkülözhetik az érintett szereplők együttműködését, így a városi és térségi partnerségek 
kialakítása, fejlesztése kulcsfontosságú célkitűzés. 

3. A város működéséhez nagyobb mértékben hozzájáruló helyi gazdaság  

A tematikus stratégiai cél olyan versenyképes, hatékony vállalati szövet kialakítására, valamint térségi 
szerepkörrel is bíró, innovatív gazdasági központ létrehozására irányul, amelyre építve a helyi gazdaság 
működése stabilizálódik és egyre nagyobb mértékben járul hozzá a város működéséhez, fenntartásához 
(mind a munkahelyteremtés, mind a helyi adóbevételek által). Ennek, valamint a takarékos és korszerű 
önkormányzati gazdálkodásnak köszönhetően, hosszabb távon, a város egyre inkább saját lábára képes 
majd állni. 

Operatív célok 

A helyi gazdaság fejlesztése a városműködés hosszú távú stabilitásának megteremtése szempontjából 
nélkülözhetetlen: a helyi adottságokra és erőforrásokra építő helyi gazdaság megteremtése a cél, a tudás- 
és értékalapú, innovatív, környezetbarát, kreatív szektor fejlesztésével. Ahhoz, hogy Szentendre vonzó 
vállalkozási-befektetési célterületté váljon, elengedhetetlen a megfelelő támogató városi környezet és 
szolgáltatáskör kialakítása, a városi és térségi partnerségek kiépítése. Mindezek alapján, az ITS tematikus 
stratégiai céljai a TFK által meghatározott valamennyi átfogó célhoz kapcsolódnak. 

A TFK „Értékeket megőrző, értékteremtő, fenntartható fejlődés biztosítása” átfogó céljához kapcsolódó 
operatív célok (az operatív célok betűjele a fenti ábrán jelzettek szerint): 

 b) Funkcióváltás és megújulás az alulhasznosított területeken: cél a Szentendrén megtalálható 
hasznosítatlan barnamezős területek funkcióváltásával és megújításával, valamint az iparterületek 
fejlesztésével új, emelt színvonalú gazdaságfejlesztési területek kialakítása. 

 e) Helyi erőforrásokra alapozó, kiegyensúlyozott struktúrájú, kreatív, modern vállalati szövet: a 
helyi erőforrásokra (természeti, társadalmi, humán erőforrásokra), egyedi sajátosságokra építve a 
gazdaságfejlesztés fenntarthatósága biztosítható, a kreatív, innovatív gazdasági értékek a 
versenyképes és stabil helyi gazdaság megteremtésének építőkövei lehetnek. 

A TFK „A gazdaság dinamizálása” átfogó céljához kapcsolódó operatív célok (az operatív célok betűjele a 
fenti ábrán jelzettek szerint): 

 j) Tudatos, előrelátó, tervezett fejlődés: a gazdaságfejlesztés csak akkor lehet hatékony, ha 
tudatos, előrelátó, tervezett módon valósul meg. 

 l) Élenjáró technológiákra építő tudásintenzív gazdaság: a gazdaság dinamizálásában az élenjáró 
technológiákra építő, tudásintenzív tevékenységek, a magas hozzáadott értéket képviselő termékek 
és szolgáltatások fejlesztése, a képzés és a vállalati szektor közötti együttműködés fokozása a cél. 

 n) Vonzó vállalkozási, befektetési környezet, támogató városi háttér: a támogató üzleti 
infrastruktúra fejlesztésével, a vállalkozásbarát önkormányzati szerepkör kialakításával, a 
befektetés-ösztönzés élénkítésével a vállalkozási és befektetési kedv élénkítése a cél. 

A TFK „A környezet minőségének fejlesztése” átfogó céljához kapcsolódó operatív célok (az operatív célok 
betűjele a fenti ábrán jelzettek szerint): 

 o) Korszerű, energiahatékony ingatlanok és technológiák: a versenyképes gazdaságfejlesztés 
alappillére a környezettudatos, ezáltal fenntartható helyi gazdaság megteremtése, innovatív 
megoldások alkalmazásával, az ipari tevékenységek, gazdasági folyamatok és létesítmények 
energiaracionalizációjával, élenjáró környezetbarát technológiák alkalmazásával. 

 s) Környezetbarát, szelíd mobilitást erősítő város: a környezetbarát közlekedési rendszerek 
fejlesztése, a kerékpáros közlekedés népszerűsítése, támogatása a gazdaságfejlesztés 
szempontjából is fontos hozzáadott értékkel bírhat. 
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A TFK „Integrált, együttműködő város” átfogó céljához kapcsolódó operatív célok (az operatív célok betűjele 
a fenti ábrán jelzettek szerint): 

 v) Szinergiákra építő, erősödő helyi és térségi gazdasági kooperáció: cél a helyi és térségi 
gazdasági szereplők kooperációjának intenzifikálása a helyi vállalkozásokra támaszkodó városi 
gazdaság fejlesztése, a térségi gazdasági és hálózati szinergiák erősítése, a tudás- és 
technológiatranszfer ösztönzése érdekében. 

 z) Integrált városi és térségi tevékenységek: a város térségi szerepköréhez méltó infrastrukturális 
hátterének kialakítása a funkcionális kapcsolatok erősítését teszi lehetővé. Ezen fejlesztések nem 
nélkülözhetik az érintett szereplők együttműködését, így a városi és térségi partnerségek 
kialakítása, fejlesztése kulcsfontosságú. 

4. Gazdasági-társadalmi szerepkörét harmonikus módon erősítő turizmus és kultúra  

A tematikus stratégiai cél a turizmus és a kultúra összehangolt, harmonikus fejlesztését célozza, oly módon, 
hogy a város gazdag kulturális értékeire, hagyományaira épülő turizmus – adottságaihoz, lehetőségeihez 
méltó – gazdasági és társadalmi szerepkört legyen képes betölteni Szentendre életében. Ehhez a turizmus 
és a kultúra jövedelemtermelő képességének növelésére és társadalmi beágyazottságának javítására van 
szükség, mely révén megélhetést, perspektívát kínálhat a helyi lakosok, vállalkozások és a város számára is, 
a kisvárosias lépték, a lakosság életminőségének megőrzése mellett. 

Operatív célok 

A turizmus és a kultúra Szentendre életében kiemelkedő fontosságú: a város számos országos, sőt 
nemzetközi szinten is ismert és elismert turisztikai attrakcióval, kulturális értékkel bír, amelyek a turisztikai 
kínálat és a városi imázs építőkövei. Ennek ellenére a turizmus gazdasági jelentősége a városban viszonylag 
szerény, eltartó képessége a város és a turisztikai vállalkozások szempontjából is gyenge. A turizmus 
szerepe a helyi gazdaságban ezért mindenképpen fejlesztést igényel, a minőségi fogadóinfrastruktúra 
kialakításával együtt a vendégszám, a vendégéjszakaszám növelése, a tartózkodási idő megnyújtása, az 
igényes vendégkör részarányának növelése, a térben és időben is kiegyenlítettebb vendégforgalom 
generálása érdekében. A komplex, ezáltal a vendégigényeket kielégíteni képes turisztikai kínálat csak 
integrált városi, térségi termékekkel és szolgáltatásokkal hozható létre, megfelelő városi támogató háttér 
biztosítása mellett (a turizmus, kultúra városi-közösségi életbe való jobb integrálása révén). Mindezek 
alapján, az ITS tematikus stratégiai céljai a TFK által meghatározott valamennyi átfogó célhoz kapcsolódnak. 

A TFK „Értékeket megőrző, értékteremtő, fenntartható fejlődés biztosítása” átfogó céljához kapcsolódó 
operatív célok (az operatív célok betűjele a fenti ábrán jelzettek szerint): 

 b) Funkcióváltás és megújulás az alulhasznosított területeken: cél a Szentendrén megtalálható 
hasznosítatlan területek funkcióváltásával és megújításával, a természeti értékek, a Duna és a Duna 
part intenzívebb hasznosításával összetettebb, változatosabb és magasabb színvonalú turisztikai 
szolgáltatáskör kialakítása. 

 f) Értékalapú márkaépítés: Szentendre, mint ismert és kedvelt, értékalapú turisztikai márka 
kiépítése – markáns pozícionálással és tudatos marketingtevékenységgel –nélkülözhetetlen, az 
egyedi jellemzők és helyi sajátosságok kiemelésével, egyértelmű és összehangolt megjelenítésével a 
pozitív, valós imázskép kialakítása érdekében. 

 g) Hagyományokat és innovatív elemeket ötvöző sokoldalú, minőségi kínálat: az összetett, 
igényes, versenyképes turisztikai kínálathoz a hagyományok megőrzése mellett modern, 21. századi 
kínálati elemekre van szükség. Ezek létrehozásával, a jelenleg kiaknázatlan potenciálok, értékek 
turisztikai célú hasznosításával a kínálat frissíthető, színesíthető, így Szentendre, mint turisztikai 
desztináció vonzereje növelhető. 
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A TFK „A gazdaság dinamizálása” átfogó céljához kapcsolódó operatív célok (az operatív célok betűjele a 
fenti ábrán jelzettek szerint): 

 j) Tudatos, előrelátó, tervezett fejlődés: a város turisztikai fejlődésének egyik legnagyobb gátját 
jelenleg az összehangolt, koncepciózus tervezés hiánya jelenti, mely probléma feloldása, azaz a 
stratégiai szemléletű turizmusfejlesztés elindítása és a tudatos, tervezett keretek között folyó, 
koordinált turizmusirányítás felépítése az egyik legfontosabb – a további célok elérését is nagyban 
támogató – célkitűzés. 

 m) Minőségi, differenciált turisztikai fogadóinfrastruktúra és szolgáltatáskör: a vendégigényekhez 
igazodó, minőségi turisztikai fogadóinfrastruktúra és szolgáltatáskör kialakítása a turizmus 
jövedelemtermelő képességének és eltartó erejének növelése érdekében nélkülözhetetlen. 

 n) Vonzó vállalkozási, befektetési környezet, támogató városi háttér: a támogató városi 
infrastruktúra fejlesztésével, a vállalkozásbarát önkormányzati szerepkör kialakításával, proaktív 
befektetés-ösztönzési tevékenységgel a vállalkozási és befektetési kedv élénkítése a cél a turisztikai 
szolgáltatáskör bővítése érdekében. 

A TFK „A környezet minőségének fejlesztése” átfogó céljához kapcsolódó operatív célok (az operatív célok 
betűjele a fenti ábrán jelzettek szerint): 

 p) Természeti adottságokra építő, környezettudatos turizmus: a meglévő, elsősorban kulturális 
fókuszú kínálat mellett a város számos, még kiaknázatlan potenciállal rendelkezik az aktív, öko- és 
outdoor turizmus, a természeti adottságok terén. Ezek fejlesztése, integrálása a turisztikai kínálatba 
a kínálat egyoldalúságának enyhítése, a hosszabb tartózkodási idő, magasabb költés elérése 
érdekében kiemelt feladat. 

 r) Kulturális örökség megőrzése, fenntartható hasznosítása: a városközpont műemléki 
környezetének megújítása, a meglévő kulturális turisztikai kínálati elemek továbbfejlesztése, a 
jelenleg nem hasznosított örökségi értékek fenntartható hasznosítása a turizmus bázisát jelenti. 

 s) Környezetbarát, szelíd mobilitást erősítő város: a nem motorizált, környezetbarát közlekedés 
fejlesztése a turizmus szempontjából is fontos hozzáadott értéket jelent, mint támogató háttér-
infrastruktúra és szolgáltatáskör, valamint mint önálló turisztikai termék (ld. kerékpáros turizmus, 
vízi turizmus). 

A TFK „Integrált, együttműködő város” átfogó céljához kapcsolódó operatív célok (az operatív célok betűjele 
a fenti ábrán jelzettek szerint): 

 w) Jelentős helyi kultúrafogyasztás, magas költés: a közösségi élet felpezsdítésével, a helyi lakosok 
intenzívebb bevonásával a kultúrafogyasztás ösztönözhető, a költések növelhetők, ezáltal a 
turizmus és a kultúra jövedelemtermelő képessége, a helyi szereplők (önkormányzat, helyi 
vállalkozások, intézmények) – bevételei, hasznai a turizmusból növelhetők. 

 y) Összehangolt kultúra és turizmus: a turizmus támogató szerepe a kulturális és művészeti élet 
felpezsdítésében, a kulturális tevékenységek fenntarthatóságának biztosításában a kulturális-
művészeti tevékenységek és a turizmus összehangolását sürgeti. 

 z) Integrált városi és térségi tevékenységek: a komplex, ezáltal versenyképes kínálat létrehozása 
csak helyi, térségi együttműködésben képzelhető el: a pontszerű kínálati elemek 
összekapcsolásával, térségi, városi programcsomagok kialakításával összehangolt, magasabb 
vonzerőértékkel bíró kínálat létrehozása a cél. 
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3.2 A középtávú és a városrészi célok kapcsolata 
A Településfejlesztési Koncepció 17 városrészt jelölt ki, meghatározva a városrészek hosszú távú 
célrendszerét is. Jelen fejezetben az ITS középtávú célrendszere és a városrészek közötti kapcsolatot – azaz 
adott operatív cél kötődését adott városrészhez (városrészi célok) – mutatjuk be. Alapelvet jelent az ITS 
tervezése során a koncentrált forrásallokáció: tekintettel a 2014-2020-as támogatási időszakban várható 
viszonylag szűkös támogatási forrásokra és a helyi önkormányzat korlátozott finanszírozási lehetőségeire, 
hatékony és kézzelfogható eredményeket biztosító fejlesztés csak az erőforrások koncentrált 
felhasználásával érthető el. Ez praktikusan azt jelenti, hogy az egyes városrészek kapcsolata a középtávú 
célrendszerrel nem egyenlő intenzitású, ugyanakkor a hangsúlyosan kezelt városrészek tervezett 
fejlesztései – multiplikátor hatásaik révén – természetesen kihatnak a kapcsolódó városrészek, sőt, az 
egész város fejlődésére is, további fejlesztéseket indukálva (pl. értelemszerűen a történelmi városközpont 
fejlesztésének hatására élénkülő turizmus a város egészére nézve pozitív hatásokkal járhat). 
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5. táblázat: ITS középtávú célok és városrészek kapcsolata 
Forrás: saját szerkesztés 

Jelmagyarázat:  

erős kapcsolat 

     

gyenge kapcsolat 

 

 

ITS operatív céljai Városrészek 

Belváros Vasúti 
villasor 

és 
környéke 

Püspök-
major 

Kert-
város 

Izbég-
Csicserkó 

Pismány Pap-sziget 
- Derecske 

Petyina - 
Tyúkos 

Dűlő 

Boldog-
tanya 

Pannónia Déli 
Város-
kapu 

Skanzen Kéki 
bánya 

Szarvas-
hegy 

Tó-
fenék 

Kő-
hegy 

Egyéb  

a) Egészségtudatos, preventív szemléletű helyi lakosság 
                 b) Funkcióváltás és megújulás az alulhasznosított területeken 
                 c) Helyi hagyományokat őrző, illetve értékteremtő kreatív lakosság 
                 d) Természeti, táji értékeket fenntartható módon integráló, kiegyensúlyozott 

városi környezet 
                 e) Helyi erőforrásokra alapozó, kiegyensúlyozott struktúrájú, kreatív, modern 

vállalati szövet 
                 f) Értékalapú márka 
                 g) Hagyományokat és innovatív elemeket ötvöző sokoldalú, minőségi kínálat 
                 h) Eltérő célcsoportok változatos igényeit kielégítő színvonalas oktatás, 

nevelés 
                 i) Gazdasági céllal hasznosított természeti, táji, épített örökségi értékek 
                 j) Tudatos, előrelátó, tervezett fejlődés 
                 k) Gazdasági, turisztikai célokat támogató városi környezet, infrastruktúra 
                 l) Élenjáró technológiákra építő tudásintenzív gazdaság 
                 m) Minőségi, differenciált turisztikai fogadóinfrastruktúra és szolgáltatáskör 
                 n) Vonzó vállalkozási, befektetési környezet, támogató városi háttér 
                 o) Korszerű, energiahatékony ingatlanok és technológiák 
                 p) Természeti adottságokra építő, környezettudatos turizmus 
                 q) Korszerű, intelligens közszolgáltatási intézményrendszer, minőségi városi 

infrastruktúra 
                 r) Kulturális örökség megőrzése, fenntartható hasznosítása 
                 s) Környezetbarát, szelíd mobilitást erősítő város 
                 t) Egyenlő esélyeket kínáló város 
                 u) Modern, összehangolt, módváltásra lehetőséget adó közlekedési 

kapcsolatok 
                 v) Szinergiákra építő, erősödő helyi és térségi gazdasági kooperáció 
                 w) Jelentős helyi kultúrafogyasztás, magas költés 
                 x) Erős helyi kötődésű, összetartó közösség 
                 y) Összehangolt kultúra és turizmus 
                 z) Integrált városi és térségi tevékenységek 
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4. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 
 

A városfejlesztés középtávú projektjeinek meghatározása a város egészére készült, azaz nem kizárólag a 
városi önkormányzat kompetenciájába tartozó feladatokat, hanem a más szereplők feladat- és felelősségi 
körébe utalt projekteket, beavatkozásokat is tartalmazza. 

A projektek meghatározása a rendelkezésre álló és várhatóan igénybe vehető források 
figyelembevételével történt: Szentendre számára elsődlegesen a VEKOP nyújthat pályázati forrásokat, 
meglehetősen szűk területen és nagyságrendben. A város szűkös anyagi lehetőségei mellett ezen korlátok is 
megjelentek a tervezés során. Éppen ezért, a város számára alapvető fontosságú lesz a más finanszírozási 
lehetőségek felkutatása is: a nemzetközi pályázati programok mellett a kormányzati támogatásért, megyei 
fejlesztési források megszerzéséért folyó lobbitevékenység ezért nélkülözhetetlen. 

A tervezett projektek összefoglalása: 

Projekt neve Projekttípus 

Akcióterületi Kulcs Hálózatos Tematikus 

Történelmi városközpont akcióterület x    

Pap-sziget akcióterület x    

Déli Innovációs Zóna akcióterület x    

Integrált közlekedési központ akcióterület x x   

Skanzen akcióterület x    

Kerékpáros Szentendre Program  x x  

Turisztikai információs rendszerek fejlesztése   x  

Integrált turisztikai attrakciófejlesztés    x  

Korszerű és energiahatékony városi intézmények és 
lakásállomány 

  x  

Városi minőségi infrastruktúrafejlesztés   x  

Komplex egészségügyi fejlesztés  x  x 

Átfogó ifjúságbarát beavatkozások  x  x 

Szociális és gyermekjóléti ellátások fejlesztése    x 

Közösségi- és sportélet fellendítése    x 

21. századi tudás – átfogó oktatási-képzési program    x 

Gazdaságfejlesztési program tematikus projekt  x  x 

Szálloda beruházás  x   

Bérlakás-program  x   

Art Capital / Modern Művészetek Fővárosa Program  x   
6. táblázat: Projektek összefoglaló bemutatása 

Forrás: saját szerkesztés 

4.1 Akcióterületi projektek 
A Belügyminisztérium által készített módszertani útmutató szerint2, az akcióterületi projektek olyan térben 
koncentrált és egymással összehangolt részprojektek csomagjai, amelyek egy jól lehatárolt területen 
végrehajtott fejlesztéseket integrálnak a szinergiahatások kiaknázása érdekében, oly módon, hogy az 
érzékelhető változást idéz elő az akcióterületen. 

  

                                                           
2 Útmutató a kis- és középvárosok és a fővárosi kerületek integrált településfejlesztési stratégiáinak elkészítéséhez 2014-2020 

(Belügyminisztérium, 2015. március 11.) 
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Fontos megjegyeznünk azt, hogy az akcióterületen belüli projektek hangsúlyuk, fontosságuk szempontjából 
különbözhetnek egymástól, az egyes akcióterületeken belül is vannak kulcsprojekt fontosságú elemek 
(ezek ugyanakkor területileg szorosan kötődnek az adott akcióterülethez, így szerepeltetésük az 
akcióterületi projekt részeként indokolt). 

Szentendre Integrált Városfejlesztési Stratégiája az alábbi akcióterületeket jelöli ki a 2020-ig tartó fejlesztési 
időszakra: 

1. Történelmi városközpont akcióterület 

A történelmi városközpont akcióterület lefedi a Megalapozó Vizsgálat és a Településfejlesztési Koncepció 
által lehatárolt belváros városrészt, erősen integrálva ehhez a Duna-parti területeket. Ez a terület 
Szentendre történelmi városközpontját foglalja magában, lényegében homogén alterületekkel, funkciókkal, 
értékkel és problémákkal (szinte teljes egészében védett terület számos műemlékkel; intézményi és 
turisztikai szempontból is jelentősen leterhelt központ; vegyes funkciók miatt konfliktusokkal terhelt terület 
– ld. lakó- és turisztikai funkciók keveredése, stb.).  

Bár a lakosságnak csupán mintegy 10%-a él itt, a területen koncentrálódik a települési közszolgáltatások 
jelentős része, ez a város közigazgatási, kulturális, oktatási és intézményi központja. Megjelenése, 
minősége, szolgáltatási színvonala így a város egészére, annak általános megítélésére, a más 
városrészekben élők életminőségére is kihatással van. 

A történelmi városközpont Szentendre kiemelt turisztikai célterülete: az itt található városi, turisztikai, 
közlekedési, közszolgáltatási és egyéb funkciók, szolgáltatások, részprojektek integrált fejlesztése ezért 
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egységes, működőképes, attraktív magterület jöhessen létre. [A turizmus 
integrált, többszintű rendszer, amely a látnivalók, attrakciók mellett magában foglalja a látogatóbarát 
fogadóinfrastruktúra és a támogató városi háttér valamennyi elemét, a közlekedéstől a szolgáltatásokon át 
a városképig.]  

A városrész egységes akcióterületként való kezelése ezért rendkívül fontos az egyes részprojektek együttes 
megvalósításából adódó szinergiahatások kiaknázhatósága érdekében. 

 

Az akcióterület fő jellemzői: 

 Terület jellege: történeti óváros, Duna 
mentén elnyúló, intézményekben és 
szolgáltatásokban gazdag terület 

 Területe: 121,4 hektár 

 Fő funkciók: a város közigazgatási, kulturális 
és turisztikai, oktatási, intézményi központja 

 Városszerkezeti jellemzők: a Duna partjához 
közvetlenül kapcsolódó terület, amely 
középkori, szabálytalan – a domborzati 
adottságok szerint alakult – nőtt 
utcahálózattal rendelkezik. Az utcahálózat az 
organikusan fejlődött településmagra 
szerveződött. A terület nagy része műemléki 
jelentőségű, e magterület mellett is számos 
műemlék épület, valamint régészeti lelőhely 
található itt. Intézménysűrűsége jelentős; 
turisztikai forgalma – kiváltképp 
főszezonban – kiemelkedő nagyságú. 

Történelmi városközpont 

akcióterület 
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Fő akcióterületi célok: 

 Teljes értékőrző megújítás a meglévő 
településszerkezet megőrzésével 

 Egységes, minőségi városkép, fizikai arculat 
megteremtése 

 Funkciótisztítás a jelenlegi vegyes funkciókból 
eredő konfliktusok csökkentése érdekében a 
legfrekventáltabb területeken 

 Turisztikai vonzerőérték növelése: 
o Meglévő kínálat attraktivitásának növelése 
o Új elemek kialakításával a turisztikai kínálat 

egyoldalúságának feloldása 
o Jelenleg hasznosítatlan értékek 

bekapcsolása a turizmusba (Duna, a Duna-
parti területek) 

o Pontszerű kínálati elemek 
összekapcsolásával komplex turisztikai 
kínálat létrehozása, kevésbé frekventált 
helyszínek intenzívebb bekapcsolása 

 Színvonalas fogadóinfrastruktúra kialakítása 

 Minőségi városi infrastruktúra biztosítása 

 Közösségépítés 

 
1. Térkép: Kivonat Szentendre Város 

Településszerkezeti tervéből (PORTATERV Kft., 2012) 

 

Akcióterületi projekt bemutatása: 

Történelmi városközpont akcióterületi projekt 

Célokhoz való illeszkedés3 

 ITS célrendszer 

1 2 3 4 

TF
K

 

át
fo

gó
 

cé
lo

k 

A c) b) d) e) b) f) g) 

B  i) k)  j) m) n) 

C q) o)  p) r) 

D x) z) v) w) y) z) 
 

Jelleg 
Kulcs Hálózatos Akcióterületi Komplex tematikus 

  x  
 

Integráltság 
Integrált projekt Nem integrált projekt 

x  
 

Előkészítettség 
(1 = nincs előkészítve, 5 = 
műszaki/üzleti tervvel 
alátámasztott) 

1 2 3 4 5 

  x   

Jelen ITS előkészítéseként készült turisztikai helyzetfeltárás és jövőkép kijelöli a fő 
irányvonalakat, amelyek mentén a turisztikai részprojektek tervezhetővé válnak. A 
Duna-korzó fejlesztésére engedélyes és kiviteli terv rendelkezésre áll. A Castrum 
fejlesztésére megvalósíthatósági terv készült, műszaki tervelőzmény is felhasználható. 
A belvárosi csatornahálózat korszerűsítésére vonatkozóan hatástanulmány készült. 

 

                                                           
3 A célokhoz való illeszkedés jelölésrendszerét az ITS célrendszerét bemutató ábra tartalmazza 
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Projekt célja 

 Történelmi városközpont revitalizációja az épített örökség értékmegőrző 
rehabilitációjával: a történelmi városközpont teljes megújítása a műemlékek 
értékmegőrző rehabilitációja, hasznosítása érdekében, hatékony 
örökségmenedzsment kialakításával; a fizikai arculat, a városkép minőségének 
javítása a városlakók és a turisták komfortérzetének növelésére, imázsépítésre 

 Turisztikai kínálat vonzerejének növelése: a meglévő kínálati elemek megújításával, 
valamint új kínálat fejlesztésével a hagyományok megőrzése mellett új típusú, 21. 
századi kínálati elemek létrehozása, növelve a város attraktivitását, vonzerejét 

 Városközponti kínálati elemek összekötése: pontszerűen elhelyezkedő kínálati 
elemek összekötése az attraktivitás növelésére, a kevésbé látogatott elemek 
intenzívebb bekapcsolására a turizmusáramba 

 Duna-part integrálása: a Duna-part integrálása a városi turisztikai kínálatba a 
szentendrei turisztikai kínálat egyoldalúságának csökkentésére, a jelentős természeti-
tájképi érték hasznosítására, a természetvédelmi területek megőrzése mellett 

 Színvonalas városi infrastruktúra kialakítása: a csatorna- és vízelvezetés 
problémáinak megoldása, színvonalas városi infrastruktúra kialakítása 

 Lakó- és turisztikai funkció elkülönítése: a profiltisztítással a konfliktusok 
csökkentése és a belvárosi élet felpezsdítése 

 Igényes szolgáltatáskör kialakítása: a belvárosi akcióterületen működő vállalkozások 
színvonaljavítása, a vendég- és lakosságbarát infrastruktúra és szolgáltatáskör 
kialakítása 

 Közösségépítés: pezsgő kulturális-közösségi élet kialakítása 
 

Projekt tartalmi elemei 

Részprojektek: 
1. Történelmi városközpont műemléki környezetének rendezése, rehabilitáció 

folytatása 

 Egységes városarculati koncepció kidolgozása 

 Műemléki környezet értékmegőrző rehabilitációjának folytatása 

 Az épületállomány karakterőrző, értékfejlesztő megújításának támogatása 

 Az árvíz elleni védelem (megváltozott) feltételeit figyelembe vevő védelmi 
fejlesztések tervezése 

 Örökségmenedzsment rendszer kialakítása 
2. Nem, vagy alulhasznosított épületek értékmegőrző hasznosítási programjának 

kidolgozása (Duna-parti épületek, egyéb belvárosi ingatlanok, bérlakás programmal 
párhuzamosan felszabaduló épületek hasznosítási koncepciója) 

3. Az elválasztott rendszerű csatornarendszer ütemezett kiépítése  

 Feltételeinek és megoldásának tervezése 

 Első ütem megvalósítása 
4. Parkolási rend átalakítása, forgalomtechnikai szabályozások 

 A városközpont két szélső pontján (Paprikabíró ill. Bogdányi utcánál, valamint a 
Bolgár utcánál) a központi parkolók fejlesztése: személygépkocsi és buszparkoló 
kialakítása, megfelelő (buszok által is járható) bekötőszakasszal, kiegészítő 
szolgáltatásokkal (pl. vizesblokk, információs pont, kerékpárkölcsönző, 
ajándékbolt, városnéző kisvonat végállomása, kerékpárparkoló) 

 Városközponti autóforgalom korlátozása, a gyalogos zóna kiterjesztése, Duna-
part sétálóövezetté alakítása, kapcsolódó parkolási szabályozásokkal és 
forgalomtechnikai megoldásokkal 

 Turisztikai közlekedési eszközök üzembe állítása a városközpontban, illetve a 
központ és a Skanzen között (pl. gumikerekű kisvonat, hop-on hop-off járatok) 

5. Városi sétautak, városi és térségi tematikus útvonalak kialakítása 

 Koncepciókészítés, városi tematikus útvonalhálózat tervezése  

 Útvonalak jelölése (pl. útburkolati jelekkel), kitáblázása, sétautak megújítása 

 Információs táblarendszer kialakítása az állomásoknál, érdekes információkkal, 
képekkel, illusztrációkkal, gyermekek számára játékos feladatokkal 

 Kapcsolódó fejlesztések (szükség szerint) az állomásoknál, pl. padok, 
szemetesek elhelyezése, térkialakítás 

 Kapcsolódó kiadványok, vezető- és foglalkoztató füzetek készítése 
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 Kapcsolódó IKT eszközök, mobilapplikációk fejlesztése 

 Egyéb lehetőségek, programok biztosítása (pl. „pecsételés”, kincskereső játék) 
6. Ferenczy Múzeum egységeinek fejlesztése 

 Modern, 21. századi elvárásoknak megfelelő, többnyelvű multimédiás 
interpretációs eszközök alkalmazása, interaktív programok, foglalkozások 
szervezése, garantált programok biztosítása fix időpontokban (pl. megadott 
időpontokban tárlatvezetés, foglalkozás adott múzeumban) 

 Nívós külső megjelenés (homlokzat, portál, udvar) és látványos belső 
térkialakítás, elrendezés, komplex akadálymentesítéssel (fizikai, IKT) 

 Kiegészítő látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése (pl. mosdó, pihenőhely, büfé, 
ajándékbolt) 

 Városi kiadványok, információs anyagok kihelyezése, ajándéktárgyak árusítása 

 Kerényi Jenő Szoborpark attraktivitásának fejlesztése (pl. attraktívabb közpark 
jellegű kialakítás sétautakkal, padokkal; információs táblák elhelyezése a 
szobroknál izgalmas tartalommal, képekkel; szabadtéri alkotóhely, 
látványműhely kialakítása, alkotófolyamat bemutatása, foglalkozások 
szervezése; épület felújítása, kiegészítő szolgáltatások biztosítása) 

7. Kereskedőházak fejlesztése 

 Főtéri régi kereskedőház helyreállítása, bemutathatóvá tétele interaktív, 
többnyelvű interpretációval, kapcsolódó programokkal 

 További egykori kereskedőházak turisztikai-kulturális célú átalakítása, 
hasznosítása, bérbeadása 

8. Kilátó- és fotópontok fejlesztése 

 Kilátópontokhoz vezető út kitáblázása, jelölése 

 Kilátópontok környezetének rendezése, pl. igényes korlát kialakítása, 
utcabútorok, szemetesek kihelyezése, térkialakítás 

 Információs tábla kihelyezése a látnivalókról, telepített távcső elhelyezése 

 Fotópontok kijelölése, jelzése a fő útvonalak mentén 
9. Duna-korzó fejlesztése – a Duna intenzívebb hasznosítása a városi turisztikai 

kínálat részeként, a Duna-part integrálása a történelmi városközpontba a Natura 
2000 területekre vonatkozó előírások figyelembevételével: 

 Magasabb minőségi színvonalú promenád (korzó) kialakítása 

 Attraktív sétány jellegű fejlesztések (díszburkolat, padok, díszvilágítás), stégek, 
mólók kialakítása 

 Rendezvényfunkció erősítése, Duna-parti Művelődési Ház felújításával 

 Klasszikus sétálóövezeti funkciók kialakítása – kapcsolódó vendéglátás, 
kereskedelem fejlesztése 

 Kikötőfejlesztés: közforgalmú és jacht kikötő és környezetének fejlesztése, vízi 
turisztikai szolgáltatások körének bővítése, térségi vízi közlekedés fejlesztése a 
Natura 2000 területre vonatkozó előírások figyelembevételével 

 Kerékpáros útvonal fejlesztése (Kerékpáros Szentendre Program részeként) 
10. Belvárosi művész negyed kialakítása: a kultúra fő intézményei jelen vannak a 

városban, emellett a belvárosi művész negyed célja élőbbé, átélhetőbbé tenni a 
régi idők művészéletét, kulturális emlékeit, valamint a jelenkor kulturális-művészeti 
tevékenységeit, értékeit. 

 Nyitott műhelyekben megtekinthető alkotás, nyitott porták – galériák 

 Kézműves foglalkozások szervezése 

 Kitelepülő művészek számára kulturált értékesítési felületek biztosítása 
(pavilonok, tablók, design utcabútorok) 

 Utcai művészeti élet felpezsdítése, programszervezés 

 Egyedi vendéglátóhelyek, művészszállás kialakítása 

 Művész piac szervezése 

 Street art és kreatív városépítészeti megoldások és programok 
11. Vendéglátóhelyek, üzletek, szálláshelyek fejlesztése 

 Meglévő egységes színvonalának javítása (fizikai arculat fejlesztése, egységes 
szentendrei városképbe illeszkedés) 
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 Új, egyedi, különleges atmoszférájú vendéglátóhelyek, üzletek kialakítása 

 Egyedi szentendrei ajándéktárgy kínálati kialakítása 

 Teraszos vendéglátóhelyek számának növelése a sétálóutcákon, Duna parton 

 Magasabb minőségi színvonalú vendéglátóhelyek állóhajókban, vízre nyúló 
stégeken kialakítva (pl. koktélbár, borbár, snack-bár) 

 Szentendrei művészeti élet megjelenítése (pl. ismert személyiség kedvenc 
ételei, galéria, kávéházi esték és egyéb programszervezés) 

 Több kisebb kapacitású, speciális miliőjű szálloda kialakítása a belvárosban, a 
meglévő épületek funkcióváltásával (4* minőség) – meglévő villaépületek, belső 
udvaros házak hasznosításával 

 „Művész” szálló / ifjúsági szálláshely (hostel) kialakítása a belvárosban, akár más 
funkcióhoz (pl. vendéglátóhely, szórakozóhely, művésztelep) kapcsolódóan, a 
meglévő épületek funkcióváltásával 

12. Kapcsolódó szoft feladatok megvalósítása 

 Helyi idegenvezetői program indítása (képzés iskolásoknak, helyi lakosoknak) 

 Helyi séták, programok szervezése (idegenvezetett városi séták, garantált 
programok, rendhagyó várostörténeti tanórák) 

 Rendezvényszervezés (Szentendre-specifikus, imázsépítő rendezvények) 

 Kiadványok, térképek készítése 

 Marketingtevékenység 
 

Megvalósítás 

Projektgazda Feladatok 

Szentendre Város 
Önkormányzata 

 Egységes városarculat kidolgozása 

 Kapcsolódó szabályozási feladatok megvalósítása 

 Városképi fejlesztések megvalósítása 

 Városképi fejlesztések támogatása (alap létrehozása) 

 Ingatlanhasznosítási program kidolgozása 

 Örökségmenedzsment rendszer kialakítása 

 Parkolási rend átalakítása, parkolók fejlesztése 

 Csatorna- és vízelvezetés fejlesztésének tervezése, első 
ütemének megvalósítása 

 Városi sétautak tervezése, megvalósítása, kiemelt figyelmet 
fordítva a tűzvédelmi előírásokra (pl. oltóvízhálózat, föld feletti 
tűzcsapok kialakítása, tűzoltási felvonulási terület biztosítása) 

 Tervezés (műszaki, üzleti) az attrakciófejlesztésekhez, kiemelt 
figyelmet fordítva a tűzvédelmi előírásokra (oltóvíz hálózat. 
épületek közötti és melletti tűztávolságok biztosítása, épületek 
megközelíthetősége, stb.), valamint a Natura 2000 előírásaira 

 Attrakciófejlesztés megvalósítása (Ferenczy Múzeum, Kerényi 
Szoborpark, kilátó- és fotópontok, Duna-korzó) 

 Vállalkozás- és befektetésösztönzés a gazdaságfejlesztési 
tematikus program részeként (l. tematikus programok): 
o Belvárosi élet felpezsdítését szolgáló támogató városi 

háttér megteremtése (szabályozások, közterület-foglalási 
szabályok, csendrendeletek, kapcsolódó 
közlekedésfejlesztés ösztönzése, stb.) 

o Belvárosi ingatlanok bérbeadása kedvező feltételekkel (pl. 
felújításhoz kötött bérleti jogok) 

o Közös értékesítési tevékenység elindítása (pl. turisztikai 
kártya, kedvezménykupon rendszer, programcsomagok) 

o Védjegyrendszer kialakítása (minőségorientáció) 

Lehetséges 
partnerek 

Feladatok 

Ferenczy Múzeum 
és egységei 

 Múzeumok, kulturális és közművelődési létesítmények 
fejlesztésében való részvétel (tartalomfejlesztés) 

 Közreműködés a tematikus városi útvonalak kialakításában 

 Programszervezés, múzeumpedagógia 
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TDM szervezet  Tematikus városi útvonalak és kapcsolódó turisztikai 
szolgáltatások kialakítása 

 Helyi idegenvezetői program indítása 

 Helyi séták, programok szervezése, rendezvényszervezés 

 Kiadványok, térképek készítése, mobilapplikációk fejlesztése, 
egyéb marketingtevékenység 

DMRV Zrt.  Az ivóvízbázisok hidrogeológiai védőterületeit érintő tervezett 
létesítmények, tevékenységek (pl. kikötő) esetében 
véleményezés 

Helyi civil 
szervezetek, 
egyesületek 

 Részvétel a kulturális programok kidolgozásában, 
megvalósításában 

Vállalkozások, 
befektetők 

 Vendéglátóhelyek fejlesztése, üzemeltetése 

 Kiskereskedelmi üzletek fejlesztése, üzemeltetése 

 Szálláshely beruházás, szálláshelyek fejlesztése, üzemeltetése 

 Jacht klub, kikötő fejlesztése, üzemeltetése 

Pilisi Parkerdő, 
Duna-Ipoly 
Nemzeti Park 

 Részvétel a Duna-part revitalizációjában, természeti értékek 
hasznosításában 

 Natura 2000 területekre vonatkozó fejlesztésekben konzultáció 

Vízügyi 
Igazgatóság 

 Részvétel a Duna-part revitalizációjában 

MAHART  Kikötőfejlesztés – Natura 2000 előírások figyelembevételével 

 Térségi vízi közlekedés fejlesztése 
 

Indikatív költségkeret 3,5 milliárd Ft 
 

Lehetséges finanszírozási 
források 

 Önkormányzati saját forrás 

 Intézményi források 

 VEKOP 4. prioritás (kulturális örökség megőrzésére, természeti értékek megőrzésére, 
revitalizációjára, bemutatására) 

 VEKOP 1. prioritás (TDM pályázati forrás) 

 Egyéb hazai forrás (pl. NKA támogatás – kiadványok, rendezvények) 

 Nemzetközi programok bevonása – kreatív városfejlesztés, örökségmenedzsment, 
kulturális örökség témákban, természeti értékek megőrzésére, bemutatására, 
kerékpáros és vízi turizmus fejlesztésére; koncepcióalkotás, jó példák megismerése, 
közös gondolkodás, pilot projektek infrastruktúrafejlesztéssel, nemzetközi 
együttműködésben megvalósított rendezvények (pl. Kreatív Európa, Duna Program, 
Közép-Európai Program, INTERREG, Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program, Európa a Polgárokért Program) 

 Helyi és térségi turisztikai szereplők társfinanszírozása (partner önkormányzatok, 
vállalkozások), illetve hozzájárulása (hirdetési díjak kiadványokban, 
mobilapplikációban) 

 

Ütemezés 2015 (előkészítés); 2016-2020 (ütemezett megvalósítás) 
 

Kockázatok 

 Támogatási forrás hiányában a fejlesztésre nincs elegendő saját forrás 

 Önerő biztosítása nehézségekbe ütközhet 

 TDM pályázati forrás bevonása a folyamatban lévő pályázat megfelelőségi problémái 
miatt nem lehetséges 

 Vállalkozások, egyéb szervezetek bekapcsolásának elmaradása miatt a szükséges 
kiegészítő szolgáltatáskör nem jön létre, amely rontja a város versenyképességét 

 

Kapcsolódó ITS projektek 

 Bérlakás-program kulcsprojekt – funkciótisztításhoz kapcsolódóan a város 
legfrekventáltabb turisztikai célterületén található bérlakások funkcióváltásával 
párhuzamosan a lakhatósági kérdések szociális érzékenységű megoldása 

 Pap-sziget akcióterületi projekt 

 Skanzen akcióterületi projekt 

 Szálloda beruházás kulcsprojekt 
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 Integrált turisztikai attrakciófejlesztés hálózatos projekt 

 Kerékpáros Szentendre Program hálózatos projekt 

 Városi minőségi infrastruktúrafejlesztés hálózatos projekt 

 Turisztikai információs rendszerek fejlesztése hálózatos projekt 

 Közösségi és sportélet fejlesztése tematikus projekt 

 Art Capital / Modern Művészetek Fővárosa Program kulcsprojekt 

7. táblázat: Történelmi városközpont akcióterületi projekt bemutatása 
Forrás: saját szerkesztés 

2. Pap-sziget akcióterület 

A Pap-sziget akcióterület a településfejlesztési koncepcióban bemutatott Pap-sziget – Derecske városrész 
egyik része. Önálló akcióterületként való kezelését funkcionális és fizikai elkülönültsége indokolja: a két 
Duna-ág által közrefogott Pap-sziget csak hídon keresztül közelíthető meg a városból, funkcióit tekintve 
önálló rekreációs-üdülőterületként értékelhető.  

Hasznosítási-funkcionális szempontból az akcióterület részét képezik a szigethez a város felől kapcsolódó 
további területek is: a vízisport telep területe, a termálkút területe, valamint a megközelíthetőségét 
biztosító bekötőutak. 

 

Az akcióterület fő jellemzői4: 

 Terület jellege: Duna-sziget, kapcsolódó 
víz- és zöldfelületekkel 

 Területe: 15 hektár 

 Fő funkciók: leromlott állapotú strand, 
kemping, vállalati, önkormányzati és 
magánüdülők találhatók itt. A mozaikos 
elhelyezkedésű értékes ártéri puhafás 
ligeterdő foltok helyi természetvédelmi 
oltalom alatt állnak. A szigethez délről 
kapcsolódó zöldfelületeken leromlott 
állapotú vízi sporttelep található. A Pap-
sziget közelében lévő fúrt kútból 51°C-os 
(nem bevizsgált) termálvíz kinyerésére van 
lehetőség. 

 Városszerkezeti jellemzők: Duna-sziget, 
fahídon keresztül közelíthető csak meg. 
Hasznosítási korlátot jelent, hogy 
árveszélyes terület, emellett ivóvíz-kút 
védelmi zóna által érintett a terület. 

                                                           
4 Forrás: Megalapozó Vizsgálat, Településfejlesztési Koncepció 

Pap-sziget akcióterület 
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Fő akcióterületi célok: 

 Rekreációs szerepkör erősítése, minőségi 
rekreációs területek kialakítása a 
rendelkezésre álló adottságokra építve – az 
árvízveszély figyelembevételével 

 A terület intenzívebb bekapcsolása a 
turisztikai kínálatba (vízi, öko, kerékpáros 
turizmushoz kapcsolódás) 

 Igényesebb fogadó és kiszolgáló 
infrastruktúra biztosítása (vendéglátás, 
szállás, szolgáltatások) 

 Természeti értékek védelme, 
bemutathatóvá tétele, értékőrző 
hasznosítása 

 Mindezekkel a terület felértékelése, 
bekapcsolása a város életébe 

 

 
2. Térkép: Kivonat Szentendre Város Településszerkezeti 

tervéből (PORTATERV Kft., 2012) 

Akcióterületi projekt bemutatása: 

Pap-sziget akcióterületi projekt 

Célokhoz való illeszkedés
5
 

 ITS célrendszer 

1 2 3 4 

TF
K

 

át
fo

gó
 

cé
lo

k 

A a) b) d)  b) f) g) 

B  i) k)  j) m) n) 

C    p) r) 

D    z) 
 

Jelleg 
Kulcs Hálózatos Akcióterületi Komplex tematikus 

  x  
 

Integráltság 
Integrált projekt Nem integrált projekt 

x  
 

Előkészítettség 
(1 = nincs előkészítve, 5 = 
műszaki/üzleti tervvel 
alátámasztott) 

1 2 3 4 5 

 x    

A termálvíz-hasznosítás tervezése folyamatban van. A Pap-sziget hasznosítására 
léteznek – egymástól eltérő jellegű fejlesztéseket is célzó – előzetes tervek, 
koncepciók, amelyek részlegesen felhasználásra kerülhetnek. A MAHART 
kikötőfejlesztése folyamatban van. 

 

Projekt célja 

 A Pap-sziget – jellegének, adottságainak megfelelő – hasznosítása: a természeti 
környezetet, az árvízveszélyt figyelembevevő hasznosítással vízi-, öko-, kerékpáros 
központ kialakítása, az egészségturizmus lehetőségeinek bővítése 

 A sziget, valamint a kapcsolódó vízi sporttelep attraktivitásának, turizmusban 
betöltött szerepének növelése: a szentendrei turisztikai kínálatot új típusú kínálati 
elemekkel bővítő, igényes szolgáltatáskör létrehozása, amely intenzívebben 
bekapcsolja a szigetet a város turisztikai vérkeringésébe 

 Természet- és környezetvédelem: a természeti értékek megóvása, bemutathatóvá 
tétele, a fiatalok természet- és környezettudatosságának javítása, a sérülékeny 
földtani környezetű Pap-szigeti Vízbázis védelmével, árvízvédelmi szempontok 
figyelembevételével 

 Igényes vendégbarát és kiszolgáló infrastruktúra kialakítása: a sziget 
megközelíthetőségének javításával a turisztikai szerepkör támogatása, az igényes 

                                                           
5 A célokhoz való illeszkedés jelölésrendszerét az ITS célrendszerét bemutató ábra tartalmazza 
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kiszolgáláshoz szükséges fogadóinfrastruktúra és szolgáltatáskör kialakítása 

 Helyi lakosok számára is vonzó, családbarát programkínálat bővítése: aktív, 
egészséges időtöltési, sportolási lehetőségek biztosítása a helyi lakosok, gyermekek, 
fiatalok számára 

 

Projekt tartalmi elemei 

Részprojektek: 
1. Meglévő fahíd kiváltására megemelt betonhíd kiépítése 
2. Új gyalogos / kerékpáros híd kialakítása a belváros felőli részen (átjárhatóság 

biztosítása, EuroVelo 6 kerékpáros útvonalba való bekapcsolás), a vízügyi 
szabályozások vizsgálatával, figyelembevételével (pl. mederkotrási kérdések), 
kapcsolódó kerékpáros fejlesztések megvalósítása 

3. Pap-sziget attrakcióinak, szolgáltatáskörének fejlesztése 

 Sziget attraktív megjelenésének biztosítása látvány- és élményelemekkel 

 Vízi és szárazföldi tanösvények és oktatópontok létrehozása – növény- és 
állatvilág, valamint természethez kötődő gazdasági tevékenységek, 
mesterségek bemutatására (halászat, hajómalom, faúsztatás) 

 Kajak-kenu kikötők létrehozása, csónakázási lehetőség biztosítása 

 Nagy játszótér kialakítása természetbe illeszkedő módon 

 Kalandpark létrehozása (száraz és vizes elemekkel) 

 Futókör, szabadtéri tornapálya és fitneszpontok kialakítása 

 Szabadtéri sportpályák kialakítása 

 Öko szálláshely kialakítása (erdei iskola programokhoz is; közösségi épülettel, 
foglalkoztatókkal, szabad stranddal, szükséges infrastruktúrával) 

 További igényesebb szálláshelyek kialakítása 

 Horgászkunyhók és stégek kialakítása 

 Büfépavilonok létesítése (igényes, tájba illeszkedő kialakítással) 
4. Pap-szigeti ivóvízkút körül előírt védősáv csökkentési lehetőségének vizsgálata a 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a védőidom kijelölő határozatok, valamint a 
parti sávra vonatkozó 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak a 
figyelembevételével 

5. Élőhely-rehabilitáció (természeti értékek megőrzését, rehabilitációját célzó 
program megvalósítása, invazív fajok eltávolításával, környezet- és tájrendezéssel, 
folyómeder rendezésével) 

6. Vízi sporttelep fejlesztése – meglévő vízi sporttelep területén, tájba illeszkedően 

 Gyalogösvények, kerékpáros útvonalba kapcsolódás 

 Csónakházak kialakítása kapcsolódó szolgáltatáskörrel, kajak-kenukölcsönzés 

 Kikötési pontok kialakítása 

 Büfépavilonok létesítése, vízre nyúló stégekkel 

 Pihenőhelyek kialakítása (padok, asztalok, tűzrakó- és piknikhelyek, 
kerékpárparkolók) 

 Játszótér létrehozása természetesen anyagokból 
7. Kikötőfejlesztés (folyamatban van) 
8. Termálvíz hasznosításának, egészségturisztikai szolgáltatások lehetőségeinek 

vizsgálata, tervezés (pl. termálhotel, termálstrand, termálkemping lehetőségeinek 
vizsgálata, üzleti tervezése, egészségturisztikai létesítmények tervezése) 

 

Megvalósítás 

Projektgazda Feladatok 

Szentendre Város 
Önkormányzata 

 Tervezési feladatok a fő projektelemek kapcsán (műszaki/üzleti 
tervezés) – figyelembe véve a vízbázis védelmével kapcsolatos 
előírásokat, jogszabályokat (szükség esetén a vízbázisvédelmi 
szempontú egyedi vizsgálati vagy részleges környezetvédelmi 
felülvizsgálati eljárások lefolytatásával); valamint a 
folyamatban lévő vízbázis kijelölési eljárás eredményét 

 Termálvíz turisztikai / energetikai hasznosítási lehetőségeinek 
vizsgálata – koncepciókészítés (termálvíz bevizsgáltatásával), 
tervezési feladatok 

 Ivóvízkút körüli védősáv csökkentési lehetőségeinek vizsgálata, 
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szükséges feladatok elvégzése 

 Attrakciófejlesztés megvalósítása (tanösvények, 
oktatóközpont, játszótér, torna- és futópálya, fitneszpontok, 
sportpályák, erdei iskola, horgászkunyhók és stégek, 
büfépavilonok, gyalogos és kerékpáros ösvények) 

 Infrastruktúrafejlesztés megvalósítása (kikötési pontok, stégek, 
pihenőhelyek, látványelemek) 

 Kapcsolódó vállalkozásfejlesztés, befektetés-ösztönzés, az 
alábbi fő területeken partnerek bevonására: 
o Kajak-kenukölcsönzési szolgáltatások, csónakházak 

üzemeltetése 
o Kalandpark kialakítása és üzemeltetése 
o Vendéglátóhelyek üzemeltetése 
o Igényes szálláshely kialakítása és üzemeltetése 

 Egyéb szervezetek bevonása: 
o Tanösvények kialakítása, tartalomfejlesztése, 

ökoturisztikai szolgáltatások működtetése (Pilisi Parkerdő, 
Nemzeti Park) 

o Sportszolgáltatások, táborok, horgászati lehetőségek 
működtetése (sportegyesületek) 

Lehetséges 
partnerek 

Feladatok 

Iskolák, óvodák   Részvétel a természeti oktatóprogramok kidolgozásában 

 Természetismereti oktatás, erdei iskolai programok biztosítása 

DMRV Zrt.  Az ivóvízbázis hidrogeológiai védőterületeit érintő 
létesítmények, tevékenységek véleményezése 

TDM szervezet 
 

 Kapcsolódó turisztikai szolgáltatások kialakítása (pl. 
kerékpárkölcsönzés, információszolgáltatás) 

 Kiadványok, térképek készítése, mobilapplikációk fejlesztése, 
egyéb marketingtevékenység 

Helyi civil 
szervezetek, 
egyesületek 

 Sportszolgáltatások biztosítása (pl. csónakház, horgásztanya 
üzemeltetése, kajak-kenu és csónakkölcsönzési lehetőség) 

 Programok szervezése (pl. sporttáborok) 

MAHART  Kikötőfejlesztés megvalósítása 

Pilisi Parkerdő, 
Duna-Ipoly 
Nemzeti Park 

 Tanösvények megvalósítása, ill. részvétel ebben 

 Élőhely-rehabilitáció megvalósítása 

 Természeti értékek hasznosítására épülő attrakciók, 
szolgáltatások fejlesztése, ill. részvétel ebben 

 Ökoturisztikai programok szervezése 

Vállalkozások, 
befektetők 

 Vendéglátóhelyek fejlesztése, üzemeltetése 

 Szálláshely beruházás, szálláshelyek fejlesztése, üzemeltetése 

 Egészségturisztikai szolgáltatások tervezése 

 Sportszolgáltatások biztosítása 
 

Indikatív költségkeret 900 millió Ft 
 

Lehetséges finanszírozási 
források 

 Önkormányzati saját forrás 

 VEKOP 4. prioritás (természeti értékek megőrzésére, revitalizációjára, 
bemutatására, kerékpáros turizmus fejlesztésére) 

 VEKOP 1. prioritás (TDM pályázati forrás) 

 Nemzetközi programok bevonása – természeti értékek megőrzésére, bemutatására, 
kerékpáros és víz turizmus fejlesztésére (pl. Duna Program, Közép-Európai Program) 

 Helyi turisztikai szereplők társfinanszírozása (vállalkozások, Pilisi Parkerdő, Nemzeti 
Park, sportegyesületek) 

 

Ütemezés 2016-2017 
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Kockázatok 

 Finanszírozási lehetőségek szűkössége miatt a fejlesztésekhez szükséges forrás nem 
biztosítható  

 Természeti értékek védelme, élőhely-rehabilitáció nem teszi lehetővé a megfelelő 
attraktivitású fejlesztések megvalósítását 

 Környezet- és természetvédelmi kockázatok, árvízveszély (annak műszaki, pénzügyi 
kockázatai) negatívan befolyásolják a fejlesztési lehetőségeket 

 Ivóvízkút védőtávolságának csökkentésére nem áll rendelkezésre megfelelő 
(pénzügyileg is alátámasztható) megoldás, amely a kínálatfejlesztést is 
befolyásolhatja 

  Termálvíz hasznosításának lehetőségei elmaradnak a várttól (pl. összetétel miatt) 

 Kapcsolódó vállalkozások, egyéb szereplők bevonásának elmaradása miatt a kellő 
vonzerőértékű komplex kínálat nem jön létre 

 

Kapcsolódó ITS projektek 

 Történelmi városközpont akcióterületi projekt 

 Szálloda beruházás kulcsprojekt 

 Integrált turisztikai attrakciófejlesztés hálózatos projekt 

 Kerékpáros Szentendre Program hálózatos projekt 

 Turisztikai információs rendszerek fejlesztése hálózatos projekt 

8. táblázat: Pap-sziget akcióterületi projekt bemutatása 
Forrás: saját szerkesztés 

3. Déli Innovációs Zóna akcióterület 

A Déli Innovációs Zóna akcióterület a Déli városkapu városrész északi és a Pannónia városrész déli, a Dera 
patak két oldalán elterülő területeit foglalja magában: Déli városkapu szabad iparterületei a Mocca Negra 
környékén, Raiffeisen területek, volt szovjet laktanya területe, ÉMI telephely, Papírgyár, Betongyár területe, 
a keleti városhatárig húzódó területek. 

Egységes akcióterületként való kezelését az itt található funkciók viszonylagos homogenitása indokolja: 
jellemzően iparterületek, ipari tevékenységet végző vállalkozások telephelyei, valamint hasznosítatlan 
barnamezős területek (volt szovjet laktanya 25 éve hasznosítatlan területe) és a szennyvíztisztító telep 
található itt. Az akcióterület központi eleme az ÉMI Ipari Park.  

A zóna a kiváló közlekedési kapcsolatainak és a még kihasználatlan fejlesztési területeinek köszönhetően 
kiemelt célterület potenciális beruházók számára. Fejlesztésének elsődleges célja a szentendrei ipari park 
fejlesztése a meglévő iparterületek bevonásával és a barnamezős területek funkcióváltó rehabilitációjával. 
Mivel a terület a belvárosi zónától távol esik, a koncentrált gazdasági funkció nem jelent zavaró hatást a 
városi környezetre, turisztikai vonzerőre. 

Az akcióterület fejlesztése a város jövőjében fontos szerepet játszó kreatív, innovatív ipari tevékenységek 
bővítése érdekében, a szinergiahatások kiaknázására elengedhetetlen. 
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Az akcióterület fő jellemzői: 

 Terület jellege: ipari, barna-és zöldmezős 
területek 

 Területe: 109 hektár 

 Fő funkciók: 1900-es évek elején gyárak 
települtek ide, jelenleg is az ipari 
funkciók, tevékenységek dominálnak. Itt 
található az ÉMI Ipari Park, a 
szennyvíztisztító telep és az egykori 
papírgyár. Hasznosítatlan barnamezős 
területe (laktanya – 22 ha, jelentős 
mértékű klórozott szénhidrogén 
szennyezettséggel) mellett a kapcsolódó 
külterületek is jelentős fejlesztési 
lehetőséget kínálnak. 

 Városszerkezeti jellemzők: 11-es út és a 
H5-ös HÉV menti elhelyezkedés, a 
fővároshoz legközelebb eső terület (déli 
irányból a város fogadóterülete), 
közvetlen dunai kapcsolódás 

Fő akcióterületi célok: 

 Innovációs-technológiai park fejlesztése a 
betelepülő cégek számára korszerű 
(szemléletformáló módon környezetbarát 
technológiákat alkalmazó) telephelykínálat 
és üzleti infrastruktúra biztosításával 

 Iparterületek hasznosítása 

 Oktatási-innovációs együttműködési 
platformok megteremtése inkubációnak 
helyet biztosító infrastruktúra, illetve 
kreatív ipari bemutatóhelyek kialakításával 

 Volt orosz laktanya hasznosításának 
előkészítése a kreatív, innovációs zóna 
részeként 

 Funkciótisztítás – kerékpáros útvonal 
benyúló (Dera patak menti) szakaszának 
kiváltása az iparterületek között 

 
3. Térkép: Kivonat Szentendre Város 

Településszerkezeti tervéből (PORTATERV Kft., 2012) 
Akcióterületi projekt bemutatása: 

Déli Innovációs Zóna akcióterületi projekt 

Célokhoz való illeszkedés
6
 

 ITS célrendszer 

1 2 3 4 

TF
K

 

át
fo

gó
 

cé
lo

k 

A  b) b) e)  

B h)  j) l) n)  

C  o) o) p) 

D   v) z)  
 

Jelleg 
Kulcs Hálózatos Akcióterületi Komplex tematikus 

  x  
 

                                                           
6 A célokhoz való illeszkedés jelölésrendszerét az ITS célrendszerét bemutató ábra tartalmazza 

Déli Innovációs Zóna 

akcióterület 
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Integráltság 
Integrált projekt Nem integrált projekt 

x  
 

Előkészítettség 
(1 = nincs előkészítve, 5 = 
műszaki/üzleti tervvel 
alátámasztott) 

1 2 3 4 5 

  x   

A déli innovációs zóna akcióterület fejlesztésének előkészítettsége részenként 
különböző fázisban van: az ÉMI terület tervezése folyamatos, a „technológiai park” 
cím elnyerése folyamatban; a volt szovjet laktanya hasznosítása nincsen 
koncepcionálisan előkészítve; a szennyvíztisztító fejlesztése a jelenleg zajló bővítési 
projektben megtörténik, de a védőtávolság csökkentésére vonatkozóan nem készült 
terv. A kerékpárút fejlesztésének előkészítése folyamatban van.  

 

Projekt célja 

 Tudományos, K+F központ létrehozása az ÉMI terület fejlesztésével: az ÉMI 
telephelyfejlesztésével korszerű, élenjáró technológiákra építő tudományos, 
oktatási, K+F központ létrehozása Szentendrén 

 Innovációt támogató ipari zóna kialakítása az ÉMI terület vonzáskörzetének 
fejlesztésével: az ÉMI fejlesztéseihez kapcsolódóan, további területek bevonása az 
innovációs zónába, az élenjáró technológiát alkalmazó helyi vállalkozások 
fejlesztéseinek támogatására, ösztönzésére 

 A város legnagyobb, egybefüggő fejlesztési területének hasznosítása: a volt szovjet 
laktanya 25 éve hasznosítatlanul álló területének funkcióváltó hasznosításával a 
rendelkezésre álló ipari, innovációs terület léptékváltó növelése, a rendezett 
városkép biztosítása 

 Rendezett városi környezet biztosítása: a városba érkezők számára rendezett képet 
mutató városkapu területek kialakítása 

 Profiltisztítás: az ipari területekre benyúló kerékpáros útvonal kiváltása (de a városi 
rácsatlakozási lehetőség megtartása) 

 

Projekt tartalmi elemei 

Részprojektek: 
1. Tudományos Technológiai Park fejlesztése (ÉMI Ipari Park fejlesztése) 

 Korszerű ipari telephelykínálat kialakítása (meglévő csarnokok megújítása) 

 Inkubátorház létrehozása (hozzávetőlegesen 2500 m
2
) 

 Shared office infrastruktúra megépítése (munkaállomások tárgyaló- és 
konferenciahelység, egyéb kiszolgáló infrastruktúra) 

 Duális képzési háttér kialakítása (tanműhely, gyakorlati képzőhely) 

 Felsőoktatási oktatóbázis kialakítása 

 Kreatív ipari bemutatóhelyek, látogatóközpont kialakítása 
2. Tudományos Technológiai Parkhoz kapcsolódó önkormányzati fejlesztések 

(szolgáltatói háttér) 

 Solar Decathlon projekt előkészítése és megvalósítása 

 Vállalkozási információs pont kialakítása a letelepülni szándékozó vállalkozások 
hatékony informálására  

 A város által menedzselt, a gazdasági szektor szereplőinek bevonását célzó és 
a befektetési szándékot erősítő folyamatos aktív-menedzsment tevékenység 

 Marketing és kommunikációs tevékenységek 
3. A szennyvíztisztító korszerűsítési és bővítési lehetőségeinek vizsgálata 

 A védőtávolság-csökkentés és kapacitásbővítés műszaki megoldásainak 
vizsgálata, költség-hasznon elemzés, megtérülés-vizsgálat 

 Szagmentesítési feladatok előkészítése 

 Energetikai hasznosítási lehetőségek (pl. biomassza) vizsgálata 
4. A volt szovjet laktanya területének hasznosítása – előkészítési feladatok, 

rehabilitáció indítása7 

 Együttműködés kialakítása (tulajdonosok, állam) 

 Fejlesztési koncepció kidolgozása (lehetséges kiindulási pontok: ingatlancsere 

                                                           
7 A tervezett fejlesztések nem tartalmaznak a honvédségi érdekekkel ellentétes elemeket, nem érintenek honvédelmi területeket 



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Szentendre Város Önkormányzata 

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

 
 

45 

útján az önkormányzat tulajdonszerzése, illetve az egészségipari fejlesztésének 
illesztése az akcióterület fejlesztési irányaihoz) 

 Előkészítés feladatok (talajszennyezettség műszaki beavatkozásait és költség-
haszonelemzést tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány készítése, 
hatásvizsgálatok, kármentesítési feladatok tervezése) 

 Rehabilitáció indítása (bontások, terület-előkészítés, kármentesítés) 
5. Kerékpárút Dera patakon való átvezetésére híd létesítése – tervezés és 

megvalósítás, figyelembe véve a vonatkozó vízügyi, hatósági előírásokat – ld. 
1042/2012. (II.23.) Kormányhatározat (ld. „Kerékpáros Szentedre Program”) 

 

Megvalósítás 

Projektgazda Feladatok 

ÉMI Nonprofit 
Kft.  

 A Tudományos és Technológiai Park fejlesztési projektjeinek 
előkészítése és megvalósítása a fejlesztési koncepció alapján 

Lehetséges 
partnerek 

Feladatok 

Szentendre Város 
Önkormányzat 

 A fejlesztések szakmai koordinációja 

 Solar Decathlon projekt megpályázása és lebonyolítása az ÉMI-
vel együttműködve 

 Szükséges szabályozási (területbesorolási, engedélyeztetési, 
kisajátítási) eljárások lebonyolítása 

 A gazdasági és ipari területek kijelölése kapcsán a 
környezetben folytatott mezőgazdasági tevékenység 
hatásainak vizsgálata 

 Tűzvédelmi, vízelvezetési, talajvédelmi feladatok tervezése és 
megvalósítása a beruházásokhoz kapcsolódóan 

 Együttműködés erősítése az ÉMI-vel 

 Segítségnyújtás az oktatási kapcsolatok erősítésében 

 Laktanya hasznosíthatósági koncepciójának elkészítése a 
szükséges kármentesítési műszaki beavatkozások 
figyelembevételével, megvalósíthatósági tanulmány 
kidolgozása, a hasznosítási koncepció eredményeinek 
megfelelő feltételek megteremtése (pl. ingatlancsere, közös 
fejlesztési társaság létrehozása) 

 Szennyvíztisztító védőzónájának csökkentéséhez, 
kapacitásbővítéshez kapcsolódó előkészítés, tervezés 

 Vállalkozás- és befektetés ösztönzés, a letelepülő vállalkozások 
adminisztratív és gyakorlati segítése, támogatása 

DMRV Zrt.  Együttműködés az Önkormányzattal a szennyvíztisztító-
fejlesztés előkészítésében 

 Szennyvíztisztító szagmentesítésének előkészítése 

 Az ivóvízbázisok hidrogeológiai védőterületeit érintő tervezett 
létesítmények, tevékenységek esetében véleményezés 

Közép-Duna-
Völgyi Vízügyi Ig. 

 Vagyonkezelői hozzájárulás a Dera-patakot érintő 
beavatkozásokhoz 

Vállalkozások, 
befektetők 

 Együttműködés a déli innovációs zóna fejlesztésében (terület 
swap-ok, részvétel a tervezésben, illeszkedés a terület 
profiljához stb.) 

 Innovációs fejlesztések/projektek megvalósítása 

Oktatási 
intézmények, 
képzőhelyek 

 Új típusú, gyakorlatorientált iskolarendszeren belüli és kívüli 
képzési programok kidolgozása az ÉMI-vel 

 Kihelyezett gyakorlati képzések, szakképzések, felnőttképzések 
szervezése az ÉMI Ipari Parkban 

Felsőoktatási 
intézmények 

 Felsőoktatási képzések, kihelyezett gyakorlati órák szervezése 

 Részvétel a Solar Decathlon projektben 
(lehetséges partnerek: SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, 
Budapesti Műszaki Egyetem) 
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Indikatív költségkeret 2,2-2,5 milliárd Ft 
 

Lehetséges finanszírozási 
források 

 Önkormányzati saját forrás 

 VEKOP 1-3. prioritások (üzleti infrastruktúrafejlesztés, vállalkozásösztönzés) 

 Helyi és térségi gazdasági szereplők társfinanszírozása (vállalkozások, szervezetek) 

 KEHOP 2-es prioritási tengely forrásai 

 Nemzetközi programok bevonása gazdaságfejlesztés/innováció/munkahelyteremtés 
témákban (pl. Kreatív Európa, Duna Program, Közép-Európai Program, INTERREG, 
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program, ESPON) 

 

Ütemezés 2016-2019 
 

Kockázatok 

 Támogatási forrás hiányában a fejlesztésre nincs elegendő saját forrás 

 Megfelelő koordináció nélkül egyedi projektek valósulnak meg, a szinergiák nem 
érvényesülnek 

 Vállalkozások letelepedésének elmaradása miatt a fejlesztés megreked 

 Az akcióterületen működő nagyobb vállalkozások érdektelenség miatt kimaradnak a 
projektekből, így a tulajdonukban lévő, jelentős méretű területek bevonása az 
akcióterületi fejlesztésbe nem valósul meg 

 Az oktatási intézmények, kiváltképp a felsőoktatási intézmény bevonásának 
elmaradása esetén a tudományos-képzési szerepkör sérül 

 A laktanya fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata során feltárt jelentős problémák a 
fejlesztést – műszaki és/vagy gazdasági – szempontból ellehetetlenítik 

 

Kapcsolódó ITS projektek 

 Kerékpáros Szentendre Program hálózatos projekt 

 21. századi tudás – átfogó oktatási-képzési program tematikus projekt 

 Gazdaságfejlesztési program tematikus projekt 

 Szálloda beruházás kulcsprojekt 

9. táblázat: Déli Innovációs Zóna akcióterületi projekt bemutatása 
Forrás: saját szerkesztés 

4. Integrált közlekedési központ akcióterület 

A Volánbusz és HÉV végállomás környéke a város fő tömegközlekedési csomópontja, mind a helyi lakosság, 
mind pedig a turisták szempontjából kiemelt célterület. Akcióterületként való kezelését ez a kiemelt 
szerepkör indokolja.  

Fejlesztésének elsődleges célja a látogatóbarát infrastruktúra és szolgáltatáskör kiépítése, annak 
érdekében, hogy a tömegközlekedéssel érkezőket is színvonalas, egységes városkép és igényes 
szolgáltatáskör fogadja. Ez magában foglalja a Volánbusz és a HÉV végállomás rendezését, megjelenésének 
javítását, korszerűsítését is. A módváltásra lehetőséget adó P+R és B+R parkolók kialakításával a 
környezetet kevésbé terhelő tömegközlekedési eszközök igénybevétele preferálható.  

A közlekedési központ kialakítása egyben kulcsprojekt is, hiszen a kulturált, színvonalas, módváltásra is 
lehetőséget adó, az összehangolt városi és helyközi közlekedés optimalizálása mellett a szelíd mobilitást is 
előtérbe helyező közlekedésfejlesztés és kapcsolódó környezetrendezés valamennyi középtávú gazdasági, 
turisztikai, társadalmi és környezeti cél elérésének egyik alapfeltétele. 

Az akcióterület elsősorban a Vasúti villasor városrészt érinti, minimális mértékben (fizikai és funkcionális 
kapcsolódás miatt) átnyúlva a Belváros városrész területére is. Fő területei: Volánbusz végállomás, HÉV 
végállomás, 11-es út kapcsolódó szakasza és gyalogos aluljárója, 1. számú posta előtti tér, VSZ telephely, 
tüzéptelep, kapcsolódó kisebb magánterületek. 
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Az akcióterület fő jellemzői: 

 Terület jellege: közlekedési csomópont, 
közlekedési létesítmények 

 Területe: területi lehatárolás 
pontosítását követően határozható meg 
(kb. 5-10 hektár) 

 Fő funkciók: tömegközlekedési 
csomópont (HÉV végállomás, Volánbusz 
végállomás, P+R parkoló) 

 Városszerkezeti jellemzők: a terület a 
város fő fogadókapuját jelenti, innen 
közelíthető meg a belváros gyalogos 
zónája, továbbá több városrész is 

Fő akcióterületi célok: 

 Színvonalas, 21. századi tömegközlekedési 
központ kialakítása 

 Városkapu funkciókör erősítése a 
kiegészítő, kapcsolódó szolgáltatások és 
funkciók révén 

 Környezetbarát közlekedési eszközök 
előtérbe helyezése az egyéni gépjármű 
közlekedéssel szemben a módváltásra 
lehetőséget adó közlekedési 
infrastruktúrafejlesztéssel  

 Hozzájárulás a környezetvédelmi, 
klímabarát városfejlesztési célokhoz a 
szelíd mobilitás (gyalogos, kerékpáros 
közlekedés) ösztönzése révén 

 Minőségi kapcsolódó közterületek 
kialakításával a városi imázs építése 

 Illeszkedés a Főváros közlekedésfejlesztési 
stratégiájához (Balázs Mór terv) az 
összehangolt közlekedési kapcsolatok 
kialakítása, fejlesztése érdekében 

 
4. Térkép: Kivonat Szentendre Város 

Településszerkezeti tervéből (PORTATERV Kft., 2012) 

 

Akcióterületi projekt bemutatása: 

Integrált közlekedési központ akcióterületi projekt 

Célokhoz való illeszkedés8 

 ITS célrendszer 
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A a) b) d)  f) 

B    m) 

C q) s) s)  p) 

D  u) z)  z) 
 

                                                           
8 A célokhoz való illeszkedés jelölésrendszerét az ITS célrendszerét bemutató ábra tartalmazza 

Integrált közlekedési 

központ akcióterület 



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Szentendre Város Önkormányzata 

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

 
 

48 

Jelleg 
Kulcs Hálózatos Akcióterületi Komplex tematikus 

x  x  
 

Integráltság 

Integrált projekt Nem integrált projekt 

x  

   x  

A Dunakanyar közúti aluljáró átalakítására az Önkormányzat ötletpályázatot 
bonyolított le. A HÉV végállomás felújítására az Észak-déli regionális gyorsvasút 
rekonstrukció keretében terv készült. A Volánbusz pályaudvar fejlesztésére 
tanulmányterv készült. 

 

Projekt célja 

 Városkép fejlesztése, városi imázs javítása 

 Színvonalas fogadókapu szolgáltatáskör kialakítása 

 Környezetbarát, szelíd mobilitás erősítése módváltásra lehetőséget adó 
fejlesztések megvalósításával 

 Turisztikai funkciók erősítése 
 

Projekt tartalmi elemei 

Részprojektek: 
1. HÉV és Volánbusz állomás fejlesztése: a HÉV és Volánbusz állomás és 

környezetének rendezése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a városba 
tömegközlekedéssel érkező turistákat megfelelő minőségi színvonalú és 
megjelenésű terület fogadja, egyúttal a helyi lakosság életminőségét is befolyásoló 
városkép javuljon. 

 Igényes megjelenésű állomások kialakítása 

 Kapcsolódó szolgáltatáskör fejlesztése, színvonalának javítása (pl. információs 
pont, információs táblák, térkép automata, igényes vizes blokkok, ajándékbolt) 

 Kreatív, street art megoldások alkalmazása (művészekkel, helyi lakosokkal 
együttműködve, pl. pályázatok kiírásával) 

2. P+R, B+R parkolók kialakítása 

 Fedett kerékpárparkoló (B+R) létesítése 

 P+R parkoló kialakítása 
3. Gyalogos aluljáró revitalizációja 

 Aluljáró felújítása, hangulatának javítása kreatív, street art megoldások 
alkalmazásával és akadálymentesítéssel (attraktív kialakítás, lankásított 
rámpákkal) 

4. 1. számú posta előtti tér, mint fogadóközpont fejlesztése 

 Attraktív közpark és találkozási pont kialakítása nívós zöldfelületekkel, 
látványos pihenőhelyekkel (utcabútorok), díszburkolatos, kandeláberes 
átvezető sétánnyal 

 Információszolgáltatás (információs tábla kihelyezése a városi látnivalókról, 
programlehetőségekről, tematikus utak kiindulási pontjait jelentő táblák 
kihelyezése) 

 Látványelemek, pl. köztéri alkotások, Art Capital szimbolikus helyszíneként 
szabadtéri szoborkiállítás 

 Postaépület megjelenésének javítása kreatív megoldásokkal (pl. zöldfal 
kialakítása; homlokzatfestés; speciális külső burkolat) 

 Kossuth Lajos utca érintett szakaszának rendezése (homlokzatok)  
5. VSZ telephely, tüzép telep gazdasági, kereskedelmi célú hasznosíthatóságának 

előkészítése és megvalósítása 
6. Elaprózott, magántulajdonban lévő hasznosítatlan területek ipartelepítési 

szempontú előkészítése, rendezése (ld. Gazdaságfejlesztési program) 
7. Kerékpárút kiépítése Pomáz felé (ld. Kerékpáros Szentendre Program) 

 

Megvalósítás 

Projektgazda Feladatok 

Szentendre Város 
Önkormányzata 

 Projekt előkészítés és megvalósítás koordinációja 
o Döntéselőkészítő tanulmányterv készíttetése 
o Organizációs ütemterv készítése 
o A gazdasági, ipari területek kijelölése kapcsán a környező 

mezőgazdasági tevékenység hatásainak vizsgálata 
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 Terület-előkészítés 

 Tervezési feladatok, figyelmet fordítva a tűzvédelmi, 
talajvédelmi feladatokra is 

 Projekt megvalósítás: 
o Aluljáró rendezése 
o 1. számú posta előtti tér rendezése 
o Parkolók kialakítása 
o VSZ telephely hasznosításának előkészítése és 

megvalósítása 

Lehetséges 
partnerek 

Feladatok 

Volán, BKK  Végállomások felújítása, kapcsolódó szolgáltatáskör 
színvonalának javítása 

Magyar Közút Zrt.  Dunakanyar körút csomóponti fejlesztések tervezése és 
megvalósítása 

Magánberuházó, 
vállalkozás 

 Tüzép telep hasznosítása 

Művészek  Kapcsolódó feladatok (pl. pályázatokon részvétel street art 
megoldásokra) 

 Programszervezés 
 

Indikatív költségkeret 450 millió Ft 
 

Lehetséges finanszírozási 
források 

 VEKOP 4. prioritás (pl. kerékpáros infrastruktúra fejlesztése) 

 Önkormányzati saját forrás 

 VEKOP 2. prioritás (TDM pályázati forrás – információszolgáltatás, 
kerékpárkölcsönzés, egyéb szolgáltatásnyújtás, kiadványok) 

 Partnerek (Volán, BKK) társfinanszírozása 
 

Ütemezés 2016-2018 
 

Kockázatok 
 Támogatási forrás hiányában a fejlesztésre nincs elegendő saját forrás 

 Partnerek érdektelensége miatt a fejlesztések részben elmaradnak, így a 
szinergiahatások nem érvényesülnek 

 

Kapcsolódó ITS projektek 
 Történelmi városközpont akcióterületi projekt 

 Déli Innovációs Zóna akcióterületi projekt 

 Kerékpáros Szentendre Program hálózatos projekt 

10. táblázat: Integrált közlekedési központ akcióterületi projekt bemutatása 
Forrás: saját szerkesztés 

5. Skanzen akcióterület 

Szentendre kiemelt turisztikai attrakcióját a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) jelenti, országos 
jelentőségű turisztikai vonzerőként. Szentendre kiemelt turisztikai attrakciója a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum (Skanzen): a jelenleg 60 hektáros területen működő Skanzen közel 180 ezres éves látogatószáma 
az összes szentendrei múzeumi látogatószám kétharmadát adja. Katalizátor szerepét a város – elsősorban a 
közös gondolkodás, tervezés, kommunikáció és az együttműködés hiánya miatt – a további területek, 
látnivalók forgalomgenerálásában azonban mindezidáig nem tudta kiaknázni. Így a Skanzenbe érkező 
látogatók gyakran a belváros felkeresése nélkül hagyják el a települést. A Skanzen városi életben betöltött 
szerepe az iskolai foglalkozások tekintetében jelentős, a helyi lakosok látogatásainak növelése azonban 
fontos célkitűzést jelent a jövőben. 

A Skanzen fejlesztése tervezett: új egységét jelenti majd a következő években kialakításra kerülő Erdély 
tájegység, közel 110 házzal, épülettel, építménnyel egy 12 hektáros területrészen, nagyban növelve a 
skanzen vonzerejét és látogatószámát. Tervezett továbbá a skanzen gyermekbarát fejlesztése is. A projekt 
az iskolai oktatás szerves részét képezi majd. Mindezek révén éves szinten 300 ezer főre bővülhet a Skanzen 
látogatószáma. 
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A Skanzen fejlesztése nagyban hozzájárul a teljes városi kínálat megújításához. Az akcióterület intenzívebb 
integrálása a városi kínálatba – mind fizikai, mind tartalmi értelemben – rendkívül fontos ahhoz, hogy 
valóban komplex, ezáltal hosszabb tartózkodási időt és magasabb költést generáló kínálat-együttes jöjjön 
létre városi szinten. Az akcióterület fejlesztése – amely a Megalapozó vizsgálat és a Településfejlesztési 
koncepció által lehatárolt Skanzen városrészen belül kifejezetten a néprajzi múzeum jelenlegi és kibővített 
területére koncentrál – ezért a teljes város szempontjából kulcsfontosságú. 

 

Az akcióterület fő jellemzői: 

 Terület jellege: kulturális, közművelődési, 
turisztikai intézményi terület 

 Területe: 72 hektár 

 Fő funkciók: szabadtéri néprajzi múzeum és 
rendezvényterület, kiszolgáló funkciókkal és 
élményelemekkel 

 Városszerkezeti jellemzők: a Skanzen területe 
a belvárostól távolabb esik, a 11-es útról szűk 
kapacitású bekötőúton keresztül érhető el, a 
turistaforgalom kiszolgálását biztosító 
közlekedési kapcsolatrendszer és 
szolgáltatáskör hiányos. Területen átfolyik a 
Sztaravoda patak. 

Fő akcióterületi célok: 

 A Skanzen attraktivitásának és vonzerejének 
növelése 

 A Skanzen gyermekbarát profiljának 
erősítése, múzeumpedagógiai szerepkörének 
erősítése 

 A Skanzen intenzívebb bekapcsolása a város 
turisztikai forgalmába 

 A Skanzen intenzívebb bekapcsolása a városi 
közösségi életbe 

 A Skanzen oktatási szerepkörének bővítése 

 
 

5. Térkép: Kivonat Szentendre Város Településszerkezeti 
tervéből (PORTATERV Kft., 2012) 

Akcióterületi projekt bemutatása: 

Skanzen akcióterületi projekt 

Célokhoz való illeszkedés
9
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B h)   j) m) 

C  s)  r) 

D x)   w) y) z) 
 

  

                                                           
9 A célokhoz való illeszkedés jelölésrendszerét az ITS célrendszerét bemutató ábra tartalmazza 

Skanzen akcióterület 
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Jelleg 
Kulcs Hálózatos Akcióterületi Komplex tematikus 

  x  
 

Integráltság 
Integrált projekt Nem integrált projekt 

x  
 

Előkészítettség 
(1 = nincs előkészítve, 5 = 
műszaki/üzleti tervvel 
alátámasztott) 

1 2 3 4 5 

    x 

A Skanzen Erdély tájegységének kialakítására vonatkozó műszaki, üzleti tervek 
rendelkezésre állnak, bizonyos feladatok, beruházási elemek (épületvásárlás, kiállítási 
anyagok vásárlása) már elindultak, így a projekt előkészítettsége magas szintű. A 
városi kapcsolódó infrastruktúra, szolgáltatáskör kialakítása jelenleg tervekkel nem 
alátámasztott. 

 

Projekt célja 

 Skanzen attrakcióinak bővítése: új, Erdély tájegység kialakításával jelentős 
vonzerőérték növelése a látogatószám nagyarányú bővítése érdekében 

 Oktatási kapcsolatok erősítése az iskolákkal, óvodákkal: múzeumpedagógiai 
szerepkör és oktatási funkciók erősítésével a Skanzen tudományos központi 
szerepkörének erősítése 

 A Skanzen és a város közötti kapcsolat erősítése: a fizikai kapcsolat megteremtése 
mellett az együttműködés fokozása a komplexebb városi kínálat megteremtése 
érdekében (mely hosszabb tartózkodási időt és magasabb költést generálhat) 

 Közösségépítés, helyi kultúrafogyasztás növelése: a helyi közösségi-kulturális élet 
felpezsdítése, a helyi művészeti alkotófolyamatok ösztönzése 

 

Projekt tartalmi elemei 

Részprojektek: 
1. Erdély tájegység kialakítása a koncepció szerint 
2. Kerékpáros kapcsolat megteremtése a Skanzen és a belváros között, kerékpáros 

alközpont kialakításával (Kerékpáros Szentendre Program részeként) 
3. Együttműködés fejlesztése a város, a városi intézmények és a Skanzen között 
4. Művészek bevonását szolgáló programok szervezése 
5. Lakossági programok szervezése 

 

Megvalósítás 

Projektgazda Feladatok 

Szentendrei 
Néprajzi Múzeum 

 A fejlesztések megvalósítása 

 Oktatási programok kidolgozása 

 Kapcsolati háló szélesítése 

 Lakossági programok szervezése 

 Helyi művészek bevonása 

Lehetséges 
partnerek 

Feladatok 

Szentendre Város 
Önkormányzata 

 Kerékpáros útvonal kialakítása a Skanzen és a belváros között 

 Együttműködés 

Szentendrei 
oktatási-nevelési 
intézmények 

 Múzeumpedagógiai programok, rendhagyó tanórák 
tananyagainak kidolgozásában való közreműködés 

Helyi művészek  Programszervezés, részvétel a Skanzen által szervezett 
programokon 

 

Indikatív költségkeret 1,5 milliárd Ft 
 

Lehetséges finanszírozási 
források 

 Kormányzati és európai uniós támogatás (megítélt finanszírozás) 

 Saját források (kapcsolódó fejlesztésekhez) 
 

Ütemezés 2015-2018 
 

Kockázatok 

  A város és a Skanzen közötti szoros együttműködés, kapcsolat hiánya az integrált, 
komplex turisztikai kínálat létrehozását ellehetetleníti 

 A jelentősen növekvő vendégforgalmat a városi infrastruktúra nem képes kiszolgálni 

 A helyi lakosok, művészek érdektelensége miatt a Skanzen közösségépítő, 
kultúrafogyasztást ösztönző szerepköre nem erősödik a várt mértékben 
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Kapcsolódó ITS projektek 

 Integrált közlekedési központ akcióterületi projekt 

 Kerékpáros Szentendre Program hálózatos projekt 

 Integrált turisztikai attrakciófejlesztés hálózatos projekt 

 Turisztikai információs rendszerek fejlesztése hálózatos projekt 

 Szálloda beruházás kulcsprojekt 

 Art Capital / Modern Művészetek Fővárosa Program kulcsprojekt 

11. táblázat: Skanzen akcióterületi projekt bemutatása 
Forrás: saját szerkesztés 

4.2 Hálózatos projektek 
A Belügyminisztérium által készített módszertani útmutató szerint10, a hálózatos projektek olyan egymással 
összehangolt és térben kapcsolódó részprojektek csomagjai, amelyek a város egészére, vagy annak 
jelentős részére kiterjednek, és az egyes, egymáshoz kapcsolódó (akár azonos jellegű elemekből álló) 
projektelemek egy együttműködő rendszert hoznak létre. 

Szentendre Integrált Városfejlesztési Stratégiája az alábbi hálózatos projekteket jelöli ki a 2020-ig tartó 
fejlesztési időszakra: 

1. Kerékpáros Szentendre Program 

Szentendre – kisvárosi jellegéből is adódóan – ideális lehetőséget kínálhat a kerékpározáshoz, mind a helyi 
lakosok hivatásforgalmú vagy szabadidős célú kerékpározása, mind pedig a kerékpáros turizmus 
szempontjából. Szentendre tágabb értelemben vett környéke (pl. Pilis, Dunakanyar) kedvelt a kerékpáros 
kirándulók által. Szentendrén áthalad az EuroVelo 6 európai kerékpáros útvonal.  

A kerékpáros útvonalhálózat kiépítettsége azonban hiányos, mind a főváros és Szentendre közötti, mind a 
Visegrád felé futó szakasz rossz állapotban van. Emellett, a városon belüli kerékpáros úthálózat is jelentős 
fejlesztésre szorul: a fő attrakciók (pl. belváros – Skanzen) összekötése nem valósult meg, bizonyos 
szakaszokon a kerékpáros útvonal kedvezőtlen környezetben, felesleges kerülőkkel halad. A megfelelő 
kerékpáros infrastruktúra és szolgáltatáskör is hiányos a városban. A térségi kapcsolatok kiaknázása várat 
magára. 

A város kerékpáros hálózatának legfontosabb fejlesztési elemei kétféle funkciónak kell, hogy megfeleljenek: 
a városkörnyéki szabadidős forgalom lebonyolítása mellett a városon belüli hivatásforgalomban a 
személygépjármű forgalom csökkentése is cél. A kerékpározást, mint kis távolságokon belül kifejezetten 
gyors közlekedést biztosító, környezetbarát, költséghatékony, zajterheléssel nem járó, kedvező 
egészségügyi hatásokkal járó közlekedési eszközként szükséges népszerűsíteni.  

A legfontosabb hiányzó kapcsolat a Duna menti kerékpárút és a város nyugati szabadidős célpontjai 
(Dömörkapu, Lajosforrás, Skanzen, Pomáz) közötti irány, emellett a városi és hivatásforgalmú kerékpározás 
népszerűsítéséhez kapcsolódó fejlesztések is hiányoznak (pl. kerékpártárolók az intézményeknél, 
közlekedési központnál, B+R parkolók). 

A Kerékpáros Szentendre Program ezért a kerékpáros infrastruktúra és szolgáltatáskör kiépítését és 
fejlesztését célozza városszerte, a térségi kapcsolatok megteremtésével. Hálózatos, integrált projekt, hiszen 
a város igen jelentős részét lefedi, számos különböző, de egymással együttműködő projektelemből áll (pl. 
kerékpáros útvonalak fejlesztése, kerékpáros központok kialakítása, kerékpáros szolgáltatások biztosítása). 

  

                                                           
10 Útmutató a kis- és középvárosok és a fővárosi kerületek integrált településfejlesztési stratégiáinak elkészítéséhez 2014-2020 

(Belügyminisztérium, 2015. március 11.) 
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Kerékpáros Szentendre Program 

Célokhoz való illeszkedés
11

 

 ITS célrendszer 

1 2 3 4 

TF
K

 

át
fo

gó
 

cé
lo

k 

A a) d) e) f) g) 

B  k)  j) m) n) 

C s) s)  p) s) 

D x) u) z)  z) 
 

Jelleg 
Kulcs Hálózatos Akcióterületi Komplex tematikus 

x x   
 

Integráltság 
Integrált projekt Nem integrált projekt 

x  
 

Érintett területek Teljes várost érintő fejlesztés 
 

Előkészítettség 
(1 = nincs előkészítve, 5 = 
műszaki/üzleti tervvel 
alátámasztott) 

1 2 3 4 5 

   x  

Az EuroVelo 6 Szentendrét érintő nyomvonala kijelölt, engedélyes tervek 
rendelkezésre állnak. Összekötő városi útvonalak (kelet-nyugat irányú) tervezése 
folyamatban van. Szakdolgozat készült a szentendrei kerékpáros infrastruktúra és 
szolgáltatáskör fejlesztésére, amely használható tervezési előzményt jelent. „SUMP” 
mobilitási terv készül a kerékpáros fejlesztések előkészítéseként. 

 

Projekt célja 

A Kerékpáros Szentendre Program olyan integrált, hálózatos és egyben kulcs projekt, 
amely a kerékpáros infrastruktúra és kapcsolódó szolgáltatáskör fejlesztésével az 
alábbi célokat szolgálja: 

 A kerékpáros turizmus fellendítése: Szentendre turisztikai kínálatának bővítése, a 
kínálat egyoldalúságának csökkentése az aktív időtöltési lehetőségek 
megteremtésével, a városi és térségi pontszerű kínálati elemek fizikai 
összekötésének biztosítása 

 Környezetbarát közlekedési mód előnyben részesítése: a hivatásforgalmú 
kerékpározás népszerűsítésével, az ehhez szükséges infrastrukturális háttér 
fejlesztésével a környezetbarát, 0 emissziós közlekedési mód részarányának 
növelése a városon belül és annak térségében is, a közutak tehermentesítésével 

 Hozzájárulás a táji- és természeti értékek értékmegőrző rehabilitációjához: a 
környezetbarát közlekedési mód, az értékes, de jelenleg kevésbé kihasznált 
természeti környezet, Duna-part integrálása a városi, turisztikai kínálatba hozzájárul 
ezen értékek értékmegőrző rehabilitációjához 

 Lakosság fizikai állapotának javítása: a lakossági szabadidős időmérlegben az aktív 
időtöltés arányának növelésével a lakosság fizikai állapotának, egészségtudatos 
szemléletének javítása 

 Közösségépítés: a kerékpározás, kerékpáros programok közösségépítő szerepének 
kiaknázásával az összetartozás érzésének növelése 

 Térségi együttműködések fokozása: az EuroVelo 6 útvonal, valamint a térségi 
települések kerékpáros úthálózatának összekötésével a térségi együttműködés 
intenzitásának növelése, közös projektek előkészítése, a fővárosi 
közlekedésfejlesztési hálózataival összehangolt fejlesztések biztosítása (illeszkedés a 
főváros Balázs Mór tervéhez) 

 

                                                           
11 A célokhoz való illeszkedés jelölésrendszerét az ITS célrendszerét bemutató ábra tartalmazza 
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Projekt tartalmi elemei 

1. Duna-parti kerékpáros útvonal fejlesztésének megvalósítása (EuroVelo 6), a 
Budapest – Szentendre – Visegrád útvonalon helyenként nagyon rossz állapotú 
kerékpárút pályaszerkezetének fejlesztésével 

2. Városi kerékpárral közlekedhető útszakaszok bővítése (előkészítés, tervezés és 
megvalósítás – összesen mintegy 2 km meglevő kerékpárút fejlesztése és 5,3 km 
új kerékpárút építése szükséges): 
o Kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítése 
o Engedélyes és kiviteli tervek készítése 
o Városi közlekedési rendszer kerékpárosbaráttá tétele: egyirányú utcák 

megnyitása ellenirányú kerékpározás számára, akadályok felszámolása, 
meglévő útpálya újrafelosztása, kerékpárparkolási problémák kezelése 

o Úthálózat fejlesztése a belváros és a Skanzen között (lehetőség szerint 
kerékpárút, kerékpáros sáv formájában, illetve szükség esetén alacsonyabb 
rendű, kisforgalmú közutakon vezetve) 

o A Bükkös patak menti kerékpárút fejlesztése és nyugati meghosszabbítása, 
elágazással Pismány felé 

o Kapcsolat kialakítása észak felé a turistautak irányába, illetve Pomáz felé 
o Dera-patakon átvezető kerékpáros híd tervezése és kialakítása 
A kerékpáros főhálózati elemeket korszerű forgalomtechnikával, a közútba 
integráltan kerékpársávval, kerékpáros nyommal, „csendes” utcák kijelölésével, a 
csatlakozó utakhoz való kerékpáros kapcsolatok megoldásával kell tervezni. 

3. Kerékpáros központok kialakítása: Postás-strandon, Pap-szigeten, Integrált 
közlekedési központnál, Skanzennél (ld. akcióterületi projektek) 

4. Kerékpáros útvonalakhoz kapcsolódó szolgáltatások és infrastruktúra 
fejlesztése: 

 Kerékpáros útvonalak kitáblázása (egységes táblarendszer) 

 Kerékpár-szállítási lehetőségek, HÉV állomások kerékpárosbarát fejlesztése 

 Kerékpáros pihenőhelyek kialakítása az útvonalak mentén (kerékpártároló, 
pad, asztal, vízvételi lehetőség, szervizpontok, automaták, információs pontok) 

 Kerékpártárolók elhelyezése a fő látnivalóknál, városi intézményeknél 

 Kerékpár-kölcsönzési rendszer kiépítése, együttműködésben a helyi és térségi 
szolgáltatókkal, tourinform irodákkal (több helyszínen biztosítva a kerékpárok 
felvételét és leadását) 

 Kerékpáros szervizpontok kialakítása 

 Kerékpáros térképek, útleírások, kiadványok készítése 

 Minősítési rendszer alkalmazása 
5. Szemléletformálás, kerékpározást népszerűsítő kampányok szervezése, oktatás 

 

Megvalósítás 

Projektgazda Feladatok 

Szentendre Város 
Önkormányzata 

 Kerékpárforgalmi hálózati terv készítése (egyeztetve a városi 
és térségi partnerekkel) 

 Szükséges szabályozási feladatok elvégzése (pl. szükség esetén 
rendezési terv módosítása), a vonatkozó jogszabályi 
kötöttségek (pl. a parti sávra vonatkozó 83/2014. (III. 14.) 
Korm. rendelet) figyelembevételével 

 Műszaki tervezés, kiviteli tervek elkészítése 

 Beruházások megvalósítása (kapcsolódó térségi kerékpáros 
szentendrei szakaszának fejlesztése, városi kerékpáros 
kapcsolatok kialakítása, kerékpáros infrastruktúra és 
szolgáltatáskör kialakítása) 

 Kapcsolódó vállalkozásfejlesztés, befektetésösztönzés: 
o Kerékpáros szolgáltatások kialakítása 
o Kerékpárosbarát vendéglátóhelyek, szálláshelyek 

kialakítása és működtetése (minősítési rendszer szerint) 
o Kerékpáros programok szervezése 

 Marketingtevékenység, eseményszervezés, szemléletformáló 
kampányok és oktatás 
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Lehetséges 
partnerek 

Feladatok 

NIF Zrt.  EuroVelo 6 kerékpáros útvonalhálózat településen kívüli 
fejlesztésének megvalósítása 

Térségi 
önkormányzatok 
(kiemelten: 
Budakalász, 
Tahitótfalu, 
Pomáz, 
Szigetmonostor, 
Visegrád) 

 Települési kerékpáros útvonalak kialakítása az összefüggő 
térségi útvonalhálózat megteremtése érdekében 

 Egységes jelölésrendszer kialakítása 

 Kapcsolódó infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés 

 Együttműködés a marketingtevékenységben, 
eseményszervezésben 

Pilisi Parkerdő Zrt. 
Duna-Ipoly 
Nemzeti Park 

 Kapcsolódó kerékpáros útvonalhálózat elemeinek kialakítása, 
illetve összekötése (egységes útvonalhálózat) 

 Egységes jelölésrendszer kialakítása 

 Kapcsolódó infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés 

 Együttműködés a marketingtevékenységben, 
eseményszervezésben 

Közép-Duna-
Völgyi Vízügyi 
Igazgatóság 

 Vagyonkezelői hozzájárulás a Dera-patakot érintő 
beavatkozásokhoz 

DMRV Zrt.  Az ivóvízbázisok hidrogeológiai védőterületeit érintő tervezett 
létesítmények, tevékenységek esetében véleményezés 

Volán, BKV  Kerékpár-szállítási lehetőségek bővítése 

 Állomások kerékpárosbarát szolgáltatáskörének és 
infrastruktúrájának kialakítása 

TDM szervezet  Kerékpár-kölcsönzési rendszer kialakítása 

 Kapcsolódó szoft feladatok (pl. kiadványok készítése) 

Vállalkozások, 
befektetők 

 Kerékpárosbarát vendéglátóhelyek, szálláshelyek kialakítása 

 Kerékpáros szolgáltatások biztosítása (szerviz, szállítás, 
kölcsönzés, pihenőpont, stb.) 

Kerékpáros 
sportegyesületek, 
sportszakmai 
szervezetek, 
kerékpáros 
szakmai civil 
szervezetek 

 Közreműködés a tervezésben 

 Közreműködés a kerékpárosbarát szolgáltatáskör 
kialakításában 

 Kerékpáros minősítési rendszer bevezetése 

 Kerékpáros programok, rendezvények szervezése 

 

Indikatív költségkeret 620 millió Ft 
 

Lehetséges finanszírozási 
források 

 Önkormányzati saját forrás 

 VEKOP 4. prioritás (kerékpáros útvonal fejlesztésére) 

 VEKOP 1. prioritás (TDM pályázati forrás szolgáltatásnyújtásra, fejlesztésekre) 

 Nemzetközi programok bevonása – kerékpáros turizmus, kerékpározás fejlesztése 
(pl. Duna Program, Közép-Európai Program, Magyarország-Szlovákia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program) 

 Helyi és térségi turisztikai szereplők társfinanszírozása (partner önkormányzatok, 
vállalkozások, szervezetek, sportegyesületek) 

 

Ütemezés 2015-2017 
 

Kockázatok 

 Támogatási forrás hiányában a fejlesztésre nincs elegendő saját forrás 

 TDM pályázati forrás bevonása a folyamatban lévő pályázat megfelelőségi 
problémái miatt nem lehetséges 

 Szomszédos települések elmaradó fejlesztései miatt a hálózatok, kapcsolódó 
útvonalak nem jönnek létre 
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 Vállalkozások bekapcsolásának elmaradása miatt a szükséges kiegészítő 
szolgáltatáskör nem jön létre, amely rontja a térség, mint kerékpáros desztináció 
versenyképességét 

 

Kapcsolódó ITS projektek 

 Történelmi városközpont akcióterületi projekt 

 Pap-sziget akcióterületi projekt 

 Skanzen akcióterületi projekt 

 Integrált közlekedési központ akcióterület fejlesztése 

 Szálloda beruházás kulcsprojekt 

 Integrált turisztikai attrakciófejlesztés hálózatos projekt 

 Turisztikai információs rendszerek fejlesztése hálózatos projekt 

12. táblázat: Kerékpáros Szentendre Program hálózatos projekt bemutatása 
Forrás: saját szerkesztés 

2. Turisztikai információs rendszerek fejlesztése 

Szentendrén évente kb. 400-500 ezer turista fordul meg, mely látogatóforgalom a Skanzen mellett 
túlnyomórészt a belváros egy szűk zónájára irányul, jelentős leterheltséget okozva ezen a központi 
területen. A további látnivalók, attrakciók látogatottsága ennél jóval alacsonyabb, részben ezek pontszerű 
elhelyezkedése miatt. A látogatóforgalom területi széthúzásával a távolabbi, pontszerű kínálati elemek 
turistaáramba való intenzívebb bekapcsolása valósulhat meg, javítva ezek látogatottságát, egyúttal segítve 
a központi igen leterhelt magterület tehermentesítését. Emellett, a vendégelégedettség növeléséhez, a 
vendégbarát városi imázs kialakításához is elengedhetetlen egy olyan integrált, többszintű információs 
rendszer kialakítása, amelynek segítségével naprakész információk állnak a látogatók rendelkezésére 
valamennyi programlehetőségekről, szolgáltatásról, városi és térségi szinten egyaránt. Jelenleg ugyanis a 
tájékoztatás meglehetősen szűkös, a tourinform iroda nyitvatartási ideje korlátozott, ingyenes várostérkép 
és színvonalas városi kiadványok nem állnak rendelkezésre. 

A turisztikai információs rendszerek fejlesztésének célja ezért a turisztikai célterületeket lefedő integrált 
tájékoztatási rendszer kialakítása. Ez a város jelentős részét lefedő és számos egymással együttműködő 
projektelemből álló fejlesztést jelent, így hálózatos projektnek tekinthető. 

Turisztikai információs rendszerek fejlesztése 

Célokhoz való illeszkedés
12
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12 A célokhoz való illeszkedés jelölésrendszerét az ITS célrendszerét bemutató ábra tartalmazza 
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Érintett területek 

 
 

Előkészítettség 
(1 = nincs előkészítve, 5 = 
műszaki/üzleti tervvel 
alátámasztott) 

1 2 3 4 5 

x     

– 

 

Projekt célja 

 Teljes körű tájékoztatás biztosítása a turisták számára 

 21. századi városimázs erősítése modern tájékoztatási eszközök által 

 Pontszerű kínálati elemek intenzívebb bekapcsolása a turizmusba (központi 
területek tehermentesítésével) 

 Térségi kínálati elemek integrált megjelenítése 
 

Projekt tartalmi elemei 

1. Tourinform iroda fejlesztése – térségi látogatóközpont funkciók erősítése 

 Teljes körű információszolgáltatás, hagyományos és multimédiás 
megoldásokkal 

 Turisztikai szolgáltatások biztosítása (pl. vezetett séták indítása, programok 
megrendelése, kerékpárkölcsönzés) 

 Kiszolgáló háttér fejlesztése (találkozási, gyülekezési hely, büfé-kávézó, 
közösségi tér, pihenőhely, vizesblokk, csomagmegőrző, stb.) 

 Városi ajándéktárgyak értékesítése 
2. További információs pontok kialakítása 

 A fő fogadótereknél igényes kialakítású információs pontok létrehozása 
(információszolgáltatás, vizesblokk, csomagmegőrző, ajándéktárgy árusítás) 

 Skanzennel szorosabb együttműködés (információs pont) 

 Ideiglenes információs standok kihelyezése (egységes városi arculat szerint) a 
főszezonban; turistákat aktív segítése, elégedettségmérése 

3. Információs- és tájékoztató táblarendszer fejlesztése 

 Városi tájékoztatási táblarendszer fejlesztése (egységes arculat szerint) 

 Információs táblarendszer fejlesztése (egységes arculat szerint), városi 
sétákhoz, tematikus útvonalakhoz, látnivalókhoz, „beszélő” utcanevekhez, stb. 

4. Mobilapplikációs rendszer továbbfejlesztése 
5. Általános és tematikus városi turisztikai kiadványok, ingyenes várostérkép, 

térségi kiadványok készítése és terjesztése 
6. Vezető- és foglalkoztató füzetek készítése (gyermek / diák / felnőtt kivitelben) 
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Megvalósítás 

Projektgazda Feladatok 

Szentendrei TDM  Tourinform iroda fejlesztése 

 További információs pontok kialakítása 

 Információs és tájékoztató táblarendszer fejlesztése 

 Turisztikai kiadványok, térképek kiadása 

 Vezető- és foglalkoztató füzetek készítése 

Lehetséges 
partnerek 

Feladatok 

Szentendre Város 
Önkormányzata 

 TDM szervezet feladatainak szakmai és anyagi támogatása 

 Mobilapplikáció továbbfejlesztése 

Ferenczy Múzeum  Vezető- és foglalkoztató füzetek készítésében való részvétel 
(tartalomfejlesztés) 

Vállalkozások  Hirdetések a kiadványokban, várostérképen 

Skanzen  Turisztikai kiadványok, térképek terjesztése, tájékoztatás 

 Vezető- és foglalkoztató füzetek készítésében való részvétel 
(tartalomfejlesztés) 

Közlekedési 
vállalatok 

 Turisztikai kiadványok, térképek terjesztése, tájékoztatás 

Térségi 
tourinform irodák 

 Térségi turisztikai kiadványok terjesztése, tájékoztatás 

 

Indikatív költségkeret 150 millió Ft 
 

Lehetséges finanszírozási 
források 

 Önkormányzati saját forrás 

 VEKOP 1. prioritás (TDM pályázati forrás) 

 Egyéb hazai forrás (pl. NKA támogatás – kiadványok) 

 Helyi és térségi turisztikai szereplők társfinanszírozása, illetve hozzájárulása (pl. 
hirdetési díjak) 

 

Ütemezés 
2015-2016 
(információnyújtás folyamatosan) 

 

Kockázatok 

 Tourinform iroda folyamatban lévő pályázati munkájának problémái miatt az újabb 
pályázati források bevonása kérdésessé válhat 

 Városi, térségi hatékony együttműködések nélkül a turisztikai információs 
rendszerek működtetése nem lesz optimális 

 

Kapcsolódó ITS projektek 

 Történelmi városközpont akcióterületi projekt 

 Pap-sziget akcióterületi projekt 

 Skanzen akcióterületi projekt  

 Integrált közlekedési központ akcióterületi projekt 

 Szálloda beruházás kulcsprojekt 

 Integrált turisztikai attrakciófejlesztés hálózatos projekt 

 Kerékpáros Szentendre Program hálózatos projekt 

13. táblázat: Turisztikai információs rendszerek fejlesztése hálózatos projekt bemutatása 
Forrás: saját szerkesztés 

3. Integrált turisztikai attrakciófejlesztés 

Szentendre ismert és pozitív imázsú turisztikai célterület, ugyanakkor számos problémával küzd. A város 
turisztikai indikátorai (a vendégszám, a vendégéjszakák száma, a külföldi vendégek részaránya, a 
tartózkodási idő, stb.) romló tendenciát mutatnak, mely negatív folyamatok megállítása, visszafordítása 
elengedhetetlen a turisztikai pozíció megerősítéséhez, javításához. A turisztikai kínálat egyoldalúsága, a 
kulturális értékek mellett a más típusú adottságok – pl. a Duna, zöldterületek – kihasználatlansága, a kínálat 
komplexitásának hiánya a tartózkodási idő rövidségében, az alacsony költésben is megnyilvánul. A turizmus 
jövedelemtermelő képessége gyenge, a helyi szereplők – beleértve az önkormányzatot, a helyi 
vállalkozásokat, intézményeket is – bevételei, hasznai a turizmusból alacsonyak.  
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Ahhoz, hogy a keresletben az igényes vendégkör aránya fokozható legyen, minőségi kínálati elemekre és 
szolgáltatásokra van szükség, amelyek megfelelnek a jelenkor elvárásainak, sőt, innovatív jellegüknél fogva 
élenjáró kínálatot hoznak létre. 

Az attrakció- és szolgáltatásfejlesztés célja ezért, hogy a meglévő kínálati elemek attraktivitásának 
növelésével, új attrakciók és programlehetőségek kialakításával hozzájáruljon a város vonzerejének 
növekedéséhez, a komplex kínálat révén hosszabb tartózkodási idő eléréséhez és nagyobb költésre 
ösztönzéshez. A turisztikai fejlesztések egyik kiemelt célcsoportját a helyi lakosok jelentik: a helyi fogyasztás 
ösztönzésével, a közösségi élet felpezsdítésével a lakosok is intenzívebben bevonhatók a turizmusba, ezáltal 
a jelenlegi konfliktusok enyhülhetnek.  

A turisztikai attrakciófejlesztés a város több pontján megvalósuló, egymással együttműködő projektelemből 
álló beavatkozás-sorozatot jelent, így hálózatos projektnek tekinthető. 

Integrált turisztikai attrakciófejlesztés 

Célokhoz való illeszkedés
13

 

 ITS célrendszer 

1 2 3 4 
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Jelleg 
Kulcs Hálózatos Akcióterületi Komplex tematikus 

 x   
 

Integráltság 
Integrált projekt Nem integrált projekt 

x  
 

Érintett területek 

 
 

  

                                                           
13 A célokhoz való illeszkedés jelölésrendszerét az ITS célrendszerét bemutató ábra tartalmazza 
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Előkészítettség 
(1 = nincs előkészítve, 5 = 
műszaki/üzleti tervvel 
alátámasztott) 

1 2 3 4 5 

 x    

Jelen stratégia megalapozására részletes turisztikai helyzetfeltárás és jövőkép készült, 
amely alapján kijelölésre kerültek a turizmusfejlesztés fő irányvonalai. 

 

Projekt célja 

Az attrakciófejlesztés célja a kínálat többrétegűvé tétele, Szentendre vonzerejének 
növelése, a tartózkodási idő megnyújtása, a költés fokozása érdekében: 

 Attraktivitás növelése: meglévő húzóattrakciók mellett további jelentős 
vonzerőértékkel bíró attrakció(k) kialakításával a kissé már megkopott imázs 
felpezsdítése, a mai kor elvárásai szerint 

 Kínálat komplexitásának kialakítása: a meglévő, de még kiaknázatlan adottságokra 
építve új típusú turisztikai termékek – outdoor (öko-, vízi, kerékpáros, aktív) 
turizmushoz kapcsolódóan – létrehozása, a kulturális kínálat ellenpontozásaként 

 Városi programkínálat fejlesztése, bővítése: a kulturális, közösségi élet 
felpezsdítése, „élő” Szentendre kialakítása 

 Integrált termékfejlesztés: a pontszerűen elhelyezkedő kínálati elemek 
összekapcsolása többletélmény nyújtására, a kevésbé látogatott elemek 
intenzívebb bekapcsolására a turizmusáramba 

 Többcélú hasznosítás: más típusú tevékenységek másodlagos turisztikai célú 
hasznosítása a szinergiák kiaknázása, a hatékonyság növelése érdekében (pl. 
mezőgazdasági tevékenység – mintagazdaság, állatsimogató, látványüvegház; helyi 
termékek készítése – feldolgozóipari, termelő tevékenységhez kapcsolódó 
bemutatása, speciális helyi termékek készítése és értékesítése, a helyi termékek 
bevonása a vendéglátó kínálatba, helyi ajándéktárgy kínálatba; művészeti 
tevékenység – látványműhelyek, nyitott műhelyek, bemutatók) 

 Helyi lakosok intenzívebb bevonása a turizmusba: a lakosok, mint fogyasztók és 
mint szolgáltatásnyújtók (pl. helyi idegenvezetők, magánszállásadók) bekapcsolása 
a turizmusba, a meglévő konfliktusok oldására 

 Vállalkozásélénkítés: turisztikai és kapcsolódó szolgáltatási tevékenység élénkítése, 
a turizmus helyi foglalkoztatási és eltartó képességének növelése 

 

Projekt tartalmi elemei 

A projekt keretében három kiemelt területen – kulturális, öko-/aktív és 
egészségturizmus – kerülhet sor új, nagyobb léptékű attrakciók létrehozására, a 
meglévő, de jelenleg még kiaknázatlan adottságokra építve. Ezen fejlesztések 
kialakítása egységes rendszerbe illesztve indokolt, de – a rendelkezésre álló fejlesztési 
források függvényében – ütemezett megvalósításra adva lehetőséget. 
Részprojektek: 
(az alábbi projektek javasolt attrakciók, amelyek tényleges megvalósításáról döntés a 
projekt-előkészítés részét képező megvalósíthatósági, üzleti tervezés alapján hozható)  
1. Castrum római katonai tábor és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése: a 

belvárosban jelenleg meglehetősen elhanyagolt és kihasználatlan, hatalmas római 
kori műemlékekkel rendelkező terület revitalizációja és turisztikai attrakcióként 
való hasznosítása 

 Projekt-előkészítés (megvalósíthatósági tanulmány készítése, Castrum 
területének átvétele a megyétől, tervpályázat indítása, műszaki tervezés, 
régészeti feltárás - tudományos program keretében végzett tervásatás 
formájában) 

 Történelmi park kialakítása: 
o A régészeti lelőhely teljes körű feltárása és tudományos dokumentációja 

után az antik környezet (római katonai tábor) részleges rekonstrukciója, 
interaktív módon (a táborfal és egyes épületek vizuális megjelenítése 1:1-
es léptékben) 

o Látogatóközpont kialakítása (interaktív multimédiás interpretáció – pl. 
filmvetítés, illusztrációk, multimédiás panelek, audio guide, 
mobilapplikációk –, foglalkoztató terület, kiszolgáló infrastruktúra és 
szolgáltatások, úgymint vizesblokk, csomagmegőrző, információs pont, 
ajándékbolt, büfé, pihenőtér) 

o Információs táblák kihelyezése, interaktív és izgalmas formában 
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o Az ókori római és helyi kulturális örökséghez kapcsolódó, 
hagyományteremtő kulturális fesztiválok és rendezvények szervezése 

o Programszervezés (idegenvezetés, foglalkozások, rendhagyó 
történelemórák szervezése) 

 Turisztikai funkciók erősítése (ifjúsági szálláshely létrehozása, vendéglátás, 
kiegészítő szolgáltatáskör fejlesztése) 

 Kulturális tematikus utak és programcsomagok kialakítása, a limes dunakanyari 
szakaszán fellelhető római kori emlékek összekapcsolásával (térségi 
együttműködésben) 

2. „Postás” kerékpáros és vízi sportközpont és szabad strand kialakítása (Postás-
strand) 

 Projekt-előkészítés (megvalósíthatósági / műszaki tervezés), a vonatkozó 
jogszabályi előírások (pl. a parti sávra vonatkozó 83/2014. (III. 14.) Korm. 
rendelet) figyelembevételével 

 Dunai szabad strand fejlesztése (szükséges háttér-infrastruktúra és 
szolgáltatások biztosításával – vizes blokk, szabadtéri zuhanyzók, 
öltözőkabinok) 

 Szabadtéri sportpályák kialakítása (pl. strandröplabda, pingpongasztalok) 

 Rendezvényhelyszín kialakítása (szabadtéri színpaddal, városi 
rendezvényekhez) 

 Kerékpáros pihenőpont kialakítása (szervizpont, kerékpártároló, kölcsönzési és 
leadási lehetőség) 

 Vízi sport bázispont létesítése (kikötési pontok, kajak-kenu, valamint 
csónakbérlési és leadási lehetőség) 

 Tanösvények kialakítása, tartalomfejlesztése, ökoturisztikai szolgáltatások 
működtetése (Pilisi Parkerdő, Nemzeti Park) 

 Igényes büfépavilonok elhelyezése 

 Vízi színpad kialakítása 

 Rendezett parkolási lehetőség biztosítása 
3. Bükkös-patak élményösvény kialakítása: a patak Szentendre életében (különböző 

korokban) betöltött szerepének bemutatása interaktív élményösvény formájában, 
figyelembe véve a vonatkozó vízügyi, hatósági előírásokat – ld. 1042/2012. (II.23.) 
Kormányhatározat, 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 

 Tanösvény fejlesztése és kialakítása (meglévő tanösvénynél jóval attraktívabb 
információs táblarendszerrel, kapcsolódó játékos feladatokkal) 

 A patak partjának rendezése, látványosabbá tétele, élettel való megtöltése a 
zöldfelület rendezésével, padok kihelyezésével, köztéri alkotásokkal, 
látványelemekkel (pl. Bükkös-parti malom másolata), játszótéri elemekkel 

 A patak partján a kerékpáros és sétaút fejlesztése 

 A hidak megújítása (kreatív, pl. street art megoldásokkal) 

 Programszervezés (pl. művészek kitelepülései, kishajó-úsztató verseny) 
4. Egészségturisztikai attrakciók és szolgáltatások kialakítása 

 Termálvíz hasznosítására építő egészségturisztikai szolgáltatás előkészítés 
(megvalósíthatósági / műszaki tervezés – figyelembe véve az érzékeny felszín 
alatti vízbázisok védelmére vonatkozó jogszabályi előírásokat) 

 Egészségturisztikai attrakciófejlesztés megvalósítása 
5. Mesterségek, céhek, kisüzemek beindítása, bemutathatóvá tétele 

 A korabeli mesterségek, kisüzemek helyreállítása, üzemeltetés mellett 
bemutatóhelyek kialakítása élő módon, kapcsolódó programokkal és 
foglalkozásokkal (helyszínek lehetnek: volt Pick üzem, Dumtsa 12., stb.) 

 Ipari tevékenységekhez kötődő bemutatóhelyek kialakítása 

 Nyitott műhelyekben (amelyek egyúttal üzlethelyiségek is) a céhes 
mesterségek és kézműves tevékenységek bemutatása, kipróbálása, 
foglalkozások szervezése 

6. Árvízi védekezés interaktív kiállítóhely: a mobilgát kapcsán kialakítható egy, 
országos szinten is unikális interaktív központ az árvízzel, árvízi védekezéssel 
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kapcsolatos információk, ismeretek, fizikai törvények bemutatására (látványos, 
interaktív formában) 

 Projekt-előkészítés (megvalósíthatósági / műszaki tervezés) 

 Árvíz történetével kapcsolatos emlékek bemutatása információs táblákkal, 
tanösvény keretében 

 Fedett látogatóközpont kialakítása: interaktív multimédiás interpretáció (pl. 
makettek, fizikai törvényszerűségeket bemutató interaktív bemutatás, 
multimédiás panelek, mobilapplikációk, stb.), kiszolgáló infrastruktúra és 
szolgáltatások (vizesblokk, csomagmegőrző, információs pont, ajándékbolt, 
büfé, pihenőtér), programszervezés (idegenvezetés, foglalkozások, rendhagyó 
fizikaórák szervezése, stb.) 

7. Mintagazdaságok: a Gazdaságfejlesztési program keretében ösztönözni tervezett 
kőhegyi mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó mintagazdaságok 
(kertészetek, gyümölcsös) kialakításával a látogatók betekintést nyerhetnek a 
város egykoron jelentős mezőgazdasági életébe. A bemutatás mellett ez gazdasági 
üzemet is jelent, az itt előállított helyi termékek (pl. lekvár, szörp, tejtermék) a 
város vendéglátóhelyein, de ajándéktárgy kínálatában is felhasználhatók.  

8. Szentendre helytörténeti élménylánc kialakítása: a helytörténeti sétaút célja, 
hogy a város több helyszínén kialakított, Szentendre történetének egy-egy 
korszakát, érdekes momentumát megelevenítő élménypontokat összekötve a 
város helytörténetének „élő” bemutatására adjon lehetőséget. A sétaút a 
Szentendrei Képtárban kialakított helytörténeti gyűjtemény „kihelyezett” 
interpretációjának tekinthető, eredeti környezetében kialakított, unikális 
elemekkel. Az új és a meglévő, jelenleg pontszerű elemek összekapcsolásával 
komplexebb, ezáltal attraktívabb, élményekben gazdag időtöltési lehetőséget 
biztosító, egyedi attrakcióhalmaz jöhet létre. Példa a lehetséges új állomásokra: 

 Nemzetiségi kultúra és vallás (szerbek, dalmátok, stb.) 

 Híres, Szentendréhez kötődő személyiségek „megjelenése” (pl. 
vendéglátóhelyeken hírességek kedvenc menüinek kiajánlása) 

 „Beszélő” nevekkel ellátott utcák (információs táblákon elmesélve a névadó 
személy, foglalkozás, fogalom, stb. történetét, pl. Paprikabíró, Fulco deák, Rab 
Ráby, Dézsma) 

 Kapcsolódó események, programok szervezése (pl. tradíciók felelevenítése – 
Nepomuki Szent János-napi vízi ünnepség, esőváró dodolajárás, stb.; 
nosztalgia járatok, kulturális programok, rendhagyó történelem órák) 

 

Megvalósítás 

Projektgazda Feladatok 

Szentendre Város 
Önkormányzata 

 Részletes koncepció kidolgozása 

 Projektek előkészítése – megvalósíthatósági/műszaki tervezés, 
kiemelt figyelmet fordítva a tűzvédelmi előírásokra, 
vízgazdálkodási szabályozásokra 
o Castrum projekt 
o Postás kerékpáros és vízisport központ 
o Bükkös-patak élményösvény 
o Egészségturisztikai fejlesztések 
o Árvízi védekezés interaktív központ  
o Szentendre helytörténeti élménylánc 

 Fenti projektelemek megvalósítása 

 Kapcsolódó vállalkozás- és befektetésösztönzés: 
o Kapcsolódó vállalkozási tevékenység segítése, ösztönzése 
o Befektetésösztönés 

 Partnerség építés 

Lehetséges 
partnerek 

Feladatok 

TDM szervezet  Koncepció kidolgozásában való részvétel 

 Projekt-előkészítésben való részvétel 

 Kisebb projektelemek megvalósítása 
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Ferenczy Múzeum  Koncepció kidolgozásában való részvétel 

 Kulturális projektelemek megvalósításában való részvétel 
(szakmai tervezés, tartalomfejlesztés) 

 Vezető- és foglalkoztató füzetek készítésében való részvétel 
(tartalomfejlesztés) 

Skanzen  Turisztikai kiadványok, térképek terjesztése, tájékoztatás 

 Vezető- és foglalkoztató füzetek készítésében való részvétel 
(tartalomfejlesztés) 

Pilisi Parkerdő / 
Nemzeti Park 

 Bükkös-patak tanösvény kialakításában való részvétel 

 Postás strandi tanösvény kialakításában való részvétel 

DMRV Zrt.  Az ivóvízbázisok hidrogeológiai védőterületeit érintő tervezett 
létesítmények, tevékenységek esetében véleményezés  

Helyi művészek, 
művészeti 
csoportok, civil 
szervezetek 

 Művészeti bemutatóhelyek működtetése, programok 
biztosítása 

 Kapcsolódó programok szervezése 

Vállalkozások  Kapcsolódó vállalkozási feladatok, projektek megvalósítása 
(mintagazdaság, kisüzemek, vendéglátóhelyek, stb.) 

 Kapcsolódó szolgáltatásnyújtás (pl. kerékpárkölcsönzés) 

Egyházak  Szakrális bemutatóhelyek kialakítása, működtetése 

Sportegyesületek  Kapcsolódó szolgáltatásnyújtás (pl. vízi sport szolgáltatások) 
 

Indikatív költségkeret 4,5-5 milliárd Ft 
 

Lehetséges finanszírozási 
források 

 Önkormányzati saját forrás 

 VEKOP 4. prioritás (kulturális örökségvédelemre, természeti értékek megőrzésére, 
kerékpáros fejlesztésekre); VEKOP 1. prioritás (TDM pályázati forrás) 

 Egyéb hazai forrás (pl. NKA támogatás) 

 Nemzetközi programok bevonása – kreatív városfejlesztés, örökségmenedzsment, 
kulturális örökség, kreatív művészetek, lakossági programok, természeti értékek 
megőrzése és hasznosítása témákban; koncepcióalkotás, jó példák megismerése, 
közös gondolkodás, pilot projektek infrastruktúrafejlesztéssel (pl. Kreatív Európa, 
Duna Program, Közép-Európai Program, INTERREG) 

 Helyi és térségi turisztikai szereplők társfinanszírozása (vállalkozások, intézmények, 
civil szervezetek, egyházak) 

 

Ütemezés 
Koncepcióalkotás: 2015-2016 
Projektek előkészítése és megvalósítása: 2016-2017; 2019-2013 (ütemezetten) 

 

Kockázatok 

 Szükséges ingatlanszerzésre nem lesz lehetőség, ami bizonyos projektelemeket (pl. 
Castrum) ellehetetlenít 

 Forráshiány következtében a nagyobb léptékű, ezáltal a nagyobb attraktivitású 
fejlesztések elmaradnak, a megfelelő vonzerőérték így nem jön létre 

 Kapcsolódó szereplők fejlesztéseinek elmaradása, az együttműködések hiánya miatt 
a kellő vonzerőérték nem jön létre 

 Tourinform iroda folyamatban lévő pályázati munkájának problémái miatt az újabb 
pályázati források bevonása kérdésessé válhat 

 Helyi konfliktusok fennmaradása miatt a fejlesztések társadalmi elfogadtatása 
nehézségekbe ütközik 

 

Kapcsolódó ITS projektek 

 Történelmi városközpont akcióterületi projekt 

 Pap-sziget akcióterületi projekt 

 Skanzen akcióterületi projekt 

 Szálloda beruházás kulcsprojekt 

 Kerékpáros Szentendre Program hálózatos projekt 

 Turisztikai információs rendszerek fejlesztése hálózatos projekt 

14. táblázat: Integrált turisztikai attrakciófejlesztés hálózatos projekt bemutatása 
Forrás: saját szerkesztés 
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9. Korszerű és energiahatékony városi intézmények és lakásállomány 

Szentendrén az intézményi lefedettség jónak mondható, kiterjedt intézmény- és ellátórendszerével a város 
térségi és megyei szintű közfeladatokat is ellát. A közcélú intézményrendszert és a különböző 
közszolgáltatásokat átfogó, integrált digitális kommunikáció azonban fejletlen; emellett megoldandó a 
közterületek és a közintézmények komplex akadálymentesítése is (a fizikai mellett az IKT akadálymentesítés 
is szükséges, pl. vakok és gyengénlátók számára hangos jelzőlámparendszer). Az intézményállomány és a 
lakásállomány energetikai korszerűsítése megkezdődött (pl. Concerto Program, Dunyha Program), 
ugyanakkor e területen még számos feladat vár az önkormányzatra és a lakosokra a jövőben is. A fejlesztés 
a város több pontján megvalósuló, egymással együttműködő projektelemből álló beavatkozás-sorozatot 
jelent, így hálózatos projektnek tekinthető. 

Korszerű és energiahatékony városi intézmények és lakásállomány hálózatos projekt 

Célokhoz való illeszkedés
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A lakásállomány megújítására, energetikai fejlesztésére több program valósult már 
meg a településen (pl. Concerto, Dunyha program): e programok jó gyakorlatot 
jelentenek a tervezett fejlesztésekhez. Az intézmények akadálymentesítésére részben 
sor került. 

 

Projekt célja 

 Energiaköltségek csökkentése: az önkormányzati intézmények és a lakásállomány 
energiaracionalizálása, alternatív energiaforrások alkalmazása révén az 
energiaszámlák csökkentése 

 Klímaváltozáshoz alkalmazkodás, klímaváltozás hatásainak mérséklése: a fosszilis 
energiafelhasználás csökkentésével, a megújuló energiaforrások alkalmazásával 
klímabarát településsé válás 

 Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása: a közintézmények, közterek fizikai és IKT 
akadálymentesítése révén egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a fogyatékkal élők, 
idős korosztályok, kisgyermekesek számára 

 

Projekt tartalmi elemei 

Részprojektek: 
1. Önkormányzati épületek, intézmények energiaracionalizálása és 

akadálymentesítése, megújuló energiafelhasználás lehetőségeinek vizsgálatával 

 Koncepció és ütemterv kidolgozása 

 Projekt-előkészítés (műszaki / üzleti megvalósíthatóság, tervezési feladatok) 

 Ütemezett megvalósítás 
2. V8 energetikai korszerűsítése 

 Projekt-előkészítés (műszaki / üzleti megvalósíthatóság, tervezési feladatok) 

 Ütemezett megvalósítás 
3. Távfűtőmű, távfűtőhálózat felújítása, korszerűsítése, energiaracionalizálása 

                                                           
14 A célokhoz való illeszkedés jelölésrendszerét az ITS célrendszerét bemutató ábra tartalmazza 
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 Tervezés (megvalósíthatósági, műszaki) 

 Primer csőhálózat felújítása, energetikai fejlesztések megvalósítása 
4. Lakóépületek energiaracionalizálása, panelprogram (pl. támogatásnyújtás az 

„Otthon melege” programban való részvételre; Concerto, Dunyha program 
folytatása), társasházak energiaracionalizálását szolgáló fejlesztések 

 

Megvalósítás 

Projektgazda Feladatok 

Szentendre Város 
Önkormányzata 

 Döntés-előkészítő tanulmányterv és ütemterv készítése 

 Projektek előkészítése (tervezési feladatok, kiemelt figyelmet 
fordítva a tűzvédelmi előírásokra) és megvalósítása 

 Lakossági energetikai pályázatok, programok folytatása 

Lehetséges 
partnerek 

Feladatok 

Városi 
intézmények 

 Közreműködés a projekt-előkészítésben és megvalósításban 

Társasházi 
lakóközösségek, 
lakosok 

 Lakások energiaracionalizálására vonatkozó projektek 
előkészítése és megvalósítása 

 Lakossági programokon, pályázatokon részvétel 

Vállalkozások, 
ÉMI Nonprofit Zrt. 

 Épületek, telephelyek energiaracionalizálására vonatkozó 
projektek előkészítése és megvalósítása 

 Technológiai korszerűsítés 

 Kapcsolódó K+F tevékenység, innovációs programok 
 

Indikatív költségkeret 1,7-1,8 milliárd Ft 
 

Lehetséges finanszírozási 
források 

 Önkormányzati saját forrás 

 VEKOP / KEHOP pályázati források 

 Központi kormányzati programok 

 Európai Területi Együttműködési Programok forrásai 

 Lakosok hozzájárulása 
 

Ütemezés 2017-2021 (ütemezetten) 
 

Kockázatok 

 Forráshiány miatt a fejlesztések elmaradnak 

 Lakossági hozzájárulás hiányában a fejlesztések elmaradnak, illetve a tervezett 
ütemezésnél lassabban valósulhatnak csak meg 

 Vállalkozási K+F tevékenység nem ösztönzi a technológiai fejlesztéseket 
 

Kapcsolódó ITS projektek  Déli Innovációs Zóna akcióterületi projekt 

15. táblázat: Korszerű és energiahatékony városi intézmények és lakásállomány hálózatos projekt bemutatása 
Forrás: saját szerkesztés 

10. Városi minőségi infrastruktúrafejlesztés 

Szentendre területének nagy részén teljes a közművesítettség, a városban szennyvíztisztító üzemel 
(üzemeltető a DMRV Zrt.), ugyanakkor a csatornahálózat és vízelvezetés szempontjából számos probléma 
azonosítható: a közcsatorna hálózatra csatlakozás, illetve a közcsatorna hálózat kiépítettségének hiányai 
miatt jelentős a szennyvíz talajba szikkasztása; a csapadékvíz elvezetésének jelenlegi műszaki megoldása 
nem megfelelő; a közcsatorna hálózaton üzemelő átemelő műtárgyak bűzhatással terhelik a közeli 
lakóingatlanokat. Az intézmények és a lakóingatlanok, valamint a távfűtőmű energetikai felújítása, 
korszerűsítése környezetvédelmi szempontból (a klímaváltozás hatásainak mérséklése) és az 
energiaköltségek csökkentése érdekében is kívánatos lenne.  

A városon belül az úthálózat rendszere jónak mondható, bizonyos helyeken azonban szűk közlekedési 
keresztmetszetek tapasztalhatók, hiányoznak a belső gyűrűirányú és városrészeket összekötő 
útkapcsolatok. A kiterjedt lakóterületek úthálózatának állapota kedvezőtlen (burkolatok, vízelvezetés, szűk 
közterületi szélesség). A járdák kiépítését is folytatni szükséges annak érdekében, hogy mindenhol 
biztonságos legyen a gyalogos közlekedés. 
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Mindezek alapján, a városi infrastruktúra fejlesztése, minőségének javítása fontos feladatot jelent, a 
finanszírozási források függvényében ütemezett módon: középtávon az 1. ütem megvalósítása jelent reális 
célkitűzést. A fejlesztési igény a város egészét lefedő, zömében azonos beavatkozás típusokat foglal 
magában, így hálózatos projektnek tekintendő. 

Városi minőségi infrastruktúrafejlesztés hálózatos projekt 

Célokhoz való illeszkedés
15
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Az ütemezett megvalósítás első fázisára vonatkozóan a szükséges tervelőzmények 
rendelkezésre állnak. 

 

Projekt célja 

 Szűk keresztmetszetek csökkentése: a város belső forgalmában a színvonal javítása, 
az eljutási időveszteségek csökkentése 

 Úthálózathoz kapcsolódó minőségi infrastruktúra kialakítása: csatornázás, 
csapadékvíz-elvezetés fejlesztése az úthálózat építésével párhuzamosan, integráltan 

 A közúti és gyalogos közlekedés biztonságának növelése 

 A közterületek minőségének javítása 
 

Projekt tartalmi elemei 

Részprojektek: 
1. Városrészek közötti közúti kapcsolat kialakítása, szűk keresztmetszetek feloldása 

 A túlterhelt Dunakanyar körút és csomópontjainak elkerülésével, a közúttól 
nyugatra eső városrészek csak sugárirányú útvonalakból álló hálózatának 
kiegészítése harántirányú elemekkel, pl. Nyugati tehermentesítő út szakaszos 
kiépítése, Pismány (Sztaravodai út) – Szentlászlói út közötti kapcsolat kiépítése 

 A meglevő úthálózat kapacitást csökkentő, forgalombiztonsági szempontból 
kedvezőtlen szűk keresztmetszeteinek feloldása (pl. János utcai Bükkös patak 
híd átépítése) 

2. Az úthálózat fejlesztés keretében a teljes közterületi rendezés megvalósítása  

 Az úthálózat bővítéséhez kapcsolódóan a meglévő közművek helyzetének, 
kiépítettségének vizsgálata, javaslattétel a szükségszerűen kiépítendő 
közművekre 

 A meglévő városi úthálózathoz kapcsolódó vízelvezető rendszerek 
feltérképezése, vizsgálata, kiemelten kezelve a befogadók kérdését 

 A vizsgálatot követően javaslattétel a meglévő rendszer szükség szerint 
felújítására, ezen belül is hangsúlyozottan a meglévő árokhálózat 
korszerűsítésére (pl. zárt felszínközeli csatornára történő kiváltás lehetősége) 

 Járdaburkolatok kialakítása 

 Zöld sávok rendezése 
3. Közúti gyalogos keresztezések forgalombiztonságának növelése, akadálymentes 

kialakítása (pl. két forgalmi irány közötti szigetek építésével) 
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4. A városközpont meglévő egyesített csatornahálózatának feltérképezése, szükség 
szerinti geodéziai felméréssel, tanulmányterv készítése a szétválasztás 
lehetőségéről, a csatornahálózat rekonstrukciójáról (ld. Történelmi városközpont 
akcióterületi projekt) 

5. Szennyvíztisztító védőtávolságának csökkentési lehetőségeinek vizsgálata, 
kapacitásbővítés és befedés (ld. Déli innovációs zóna akcióterületi projekt) 

6. Szennyvízcsatornával nem rendelkező beépített, vagy beépítésre szánt területek 
szennyvízcsatorna hálózatának tervezése 

 

Megvalósítás 

Projektgazda Feladatok 

Szentendre Város 
Önkormányzata 

 Új hálózati elemek ütemezésének meghatározása 

 Forgalmi hatásvizsgálatok készítése 

 Műszaki tervezés, kiemelt figyelmet fordítva a tűzvédelmi 
előírásokra (oltóvíz hálózat, föld feletti tűzcsapok kialakítása, 
tűzoltási felvonulási terület biztosítása, stb.), vízelvezetési 
feladatokra, szennyvízcsatorna hálózat kapcsolódó előírásaira 

 Beruházások lebonyolítása 

Lehetséges 
partnerek 

Feladatok 

DMRV  A koncepció kidolgozásában való közreműködés 

Magyar Közút Zrt.  Országos közutakat érintő fejlesztéseknél a tervezésben, 
engedélyezésben közreműködés 

 

Indikatív költségkeret 500 millió Ft 
 

Lehetséges finanszírozási 
források 

 Önkormányzati saját forrás 

 KÖZOP pályázati finanszírozás 

 Állami finanszírozás 

 Lakossági hozzájárulások 
 

Ütemezés 2015-2016; 2017; 2018-2019; 2020 (ütemezett megvalósítás) 
 

Kockázatok 

 Forráshiány miatt a fejlesztések elmaradnak 

 Forráshiány miatt továbbra is konzerválva lesz a nem kívánt állapot, a központ 
egyesített rendszere, mely kihatással van a szennyvíztisztító telepre 

 Az infrastruktúra fejlesztések elmaradása jelentősen hátráltatja a város tervezett 
beruházásait 

 Lakossági hozzájárulás hiányában a fejlesztések elmaradnak, illetve a tervezett 
ütemezésnél lassabban valósulhatnak csak meg 

 

Kapcsolódó ITS projektek 
 Történelmi városközpont akcióterületi projekt 

 Déli innovációs zóna akcióterületi projekt 

16. táblázat: Városi minőségi infrastruktúrafejlesztés hálózatos projekt bemutatása 
Forrás: saját szerkesztés 

4.3 Komplex tematikus projektek 
Szentendre város településfejlesztési stratégiájának tervezése során azonosított problémákra gyakran csak 
átfogó beavatkozási válaszok adhatók, melyek közös jellemzői, hogy egy adott téma/ágazat köré 
csoportosíthatók, továbbá, hogy egyaránt tartalmaznak szoft és infrastrukturális (hard) elemeket, illetve 
esetenként hálózatos részprojekteket. Ugyanakkor nem köthetők egy konkrét akcióterülethez és 
kulcsprojektnek sem minősülnek. Komplexitásukat az adja, hogy az egyes projektelemek kiegészítik 
egymást, területi hatósugaruk pedig a teljes településre kiterjed. Összegezve: ezeket a tervezett 
beavatkozásokat komplex tematikus projekteknek nevezzük.  

Szentendre Integrált Városfejlesztési Stratégiája az alábbi komplex tematikus projekteket jelöli ki a 2020-ig 
tartó fejlesztési időszakra: 
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1. Komplex egészségügyi fejlesztés 

Szentendre lakosságának egészségügyi helyzete és egészségtudatossága fejlesztést igényel – nemcsak az 
idősebb, de a fiatalabb korosztály körében is. A fiatal felnőttek több mint fele küzd ugyanis valamilyen 
állandó vagy visszatérő egészségügyi problémával, az egészséges életmódhoz szükséges feltételek azonban 
jelenleg helyben csak részben adottak. 

A település egészségügyi ellátórendszere nemcsak helyi, de térségi igényeket is kiszolgál. Az elmúlt években 
a szakrendelők teljes körű korszerűsítése megtörtént, melynek hatására az ellátandók köre megnőtt – 
ehhez azonban nem társult kapacitás- és forrásbővítés. Az alapellátásban rövid- illetve középtávon 
megoldandó feladat mind a gyermek-, mind a felnőtt háziorvosi ellátás tárgyi feltételeinek javítása. 

Az egészségügy komplex fejlesztése két fő pilléren nyugszik: egyrészt az alapellátásban megfigyelhető 
infrastrukturális projektelemek megvalósításával a fizikai környezet javítása és az alkalmazott információs 
rendszerek korszerűsítése a cél; másrészt a helyi társadalom jobb életminőségét célzó szoft elemek a 
lakosság egészségtudatosságának javítását, a prevenció minél szélesebb körben való elterjesztését és a 
megelőzést támogatják.  

A komplex egészségügyi fejlesztések tematikus projekt egyben kulcsprojektnek is minősül a középtávú 
stratégiai tervezésben. 

Komplex egészségügyi fejlesztés tematikus projekt 

Célokhoz való illeszkedés
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Bizonyos projektelemek (részben) előkészítettek: a gyermekorvosi rendelő 
áthelyezésére készült előzetes koncepció, akárcsak a szűrőprogramokon való 
részvétel növelésére.  

 

Projekt célja 

A komplex egészségügyi fejlesztés célja a lakosság egészségügyi mutatóinak javítása, a 
helyben elérhető egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, ezen keresztül pedig az 
egészséges életmód feltételeinek helyben történő biztosítása. 

 Lakosság szemléletformálása: a minél szélesebb körű szemléletformálás célja a 
figyelemfelhívás az egészségtudatos magatartás fontosságára, a megelőzés 
(prevenció) jelentőségére, valamennyi korcsoport (de kiemelten a fiatalok) körében 

 Minőségi alapellátás biztosítása: az alapellátás személyi, szervezési és 
infrastrukturális fejlesztésein keresztül a minőségi, helyben elérhető szolgáltatások 
megteremtése, az ehhez szükséges (valós igényekre reagáló) volumen biztosítása 

 Megfelelő tájékoztatás biztosítása: a lakossági és szakmai kommunikáció 
javításával a gyorsabb, pontosabb és naprakész tájékoztatás megvalósítása 

 Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása: az elérhetőség megkönnyítése, egyenlő 
esélyű hozzáférés biztosítása mindazok számára is, akik az egészségügyi ellátás 
elemeihez valamilyen okból kifolyólag nem – vagy csak nehezen – férnek hozzá 
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Projekt tartalmi elemei 

Részprojektek: 
1. Gyermek és felnőtt háziorvosi rendelő infrastrukturális körülményeinek 

fejlesztése 

 Ellátás megfelelő infrastrukturális hátterét biztosító helyszínlehetőségek 
vizsgálata (koncepció készítése) 

 Projekt-előkészítés és megvalósítás 
2. Egészségtudatosság és prevenció erősítése, szűrővizsgálatba bevont célcsoport 

körének bővítése (több ütemben, folyamatosan) 

 Lakosság egészségügyi állapotának folyamatos monitorozása és megelőzés – 
prevenciós és szűrőprogramok szervezése:  
o A településen már elérhető szűrővizsgálatok körének bővítése – 

különösképpen az iskoláskorú gyermekek körében 
o A felnőtt alapellátásban a háziorvosok leterheltségének csökkentésére 

prevenciós feladatokat ellátó ún. egészségőri pozíció kialakítása 

 Az egészségügyi ellátásban a kommunikációs eszközök korszerűsítése és a 
folyamatok javítása: 
o Szakrendelő honlapján interaktív online tanácsadó felület létrehozása 
o Online tanácsadó felület működtetéséhez képzett ápoló alkalmazása 
o Kétirányú kommunikáció erősítése intelligens IT rendszer bevezetésével 
o A szakmai kommunikáció javítása fórumok szervezésével 

 Kiegészítő tevékenységek, szolgáltatások további bővítése: 
o Gyógytornaterem kapacitásainak jobb kihasználása (pl. hétvégi 

bérbeadással) 
o A már jelenleg is sikeresen működő betegklubok körének bővítése  
o Kiscsoportos oktatás, képzések szervezése a lakosság 

egészségmegőrzésének elősegítésére (pl. Egészséges Városért 
Közalapítvány szervezésében) 

3. 24 órás orvosi ügyelet létesítése (éjjeli és nappali sürgősségi ügyelet) 

 A 24 órás ügyelet tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a személyi- és 
anyagköltség biztosítása szükséges 

4. Házi betegápolás bővítése 

 A házi betegápolás önkormányzati költségvetésből történő támogatása – a 
meglévő OEP-finanszírozást kiegészítendő kontingensnövelés 

 Próbacsomag kialakítása: jövedelemhez, rászorultsághoz kötött, sávos 
rendszer bevezetésének tesztelése (bizonyos lakosok továbbra is 
térítésmentesen, mások térítés ellenében juthatnak az ellátáshoz) 

5. Teljesítményvolumen-korlát (TVK) megemelése 

 Az ellátási kapacitások összevetése a tényleges szükségletekkel (felmérés) 
 

Megvalósítás 

Projektgazda Feladatok 

Szentendre Város 
Önkormányzata 

 Részletes koncepció kidolgozása 

 Projektek előkészítése – tervezés (kiemelt figyelmet fordítva a 
tűzvédelmi előírásokra): 
o Gyermekorvosi rendelő új helyszínének rekonstrukciója 
o Felnőttorvosi rendelő megfelelő helyszínének biztosítása, 

infrastruktúra fejlesztésének előkészítése 
o Kiegészítő tevékenységek koncepciójának kialakítása 

 Fenti projektelemek megvalósítása 

 Kiegészítő finanszírozási és szponzorációs források felkutatása 

 Partnerség építés 

Lehetséges 
partnerek 

Feladatok 

Alapellátási 
intézmények 

 Koncepció kidolgozásában való részvétel 

 Projekt előkészítésében, szervezés-tervezésben való részvétel 

 Potenciális szponzorációs és finanszírozási források felkutatása 
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Civil szervezetek – 
pl. Egészséges 
Városért 
Közalapítvány 

 Koncepció kidolgozásában való részvétel 

 Szemléletformáló képzések, programok szervezése 

 Tartalomfejlesztés 

Helyi és térségi 
egészségügyi 
szakemberek 

 Workshopok, fórumok szervezése 

 Kommunikáció fejlesztése 

 

Indikatív költségkeret 450 millió Ft 
 

Lehetséges finanszírozási 
források 

 Önkormányzati saját forrás 

 VEKOP 6., 7., 9. prioritás 

 TÁMOP finanszírozás (szűrőprogramok, egészségőr) 

 Nemzetközi programok bevonása (pilot projektek megvalósítása, jó gyakorlatok 
megismerése, programok szervezése, stb.) 

 Szponzorációs piaci szereplők 
 

Ütemezés 2016-2023 (ütemezetten, szűrőprogramok évente) 
 

Kockázatok 

 Forráshiány következtében a szükséges teljes körű fejlesztések elmaradnak, csupán 
„tűzoltó” jellegű intézkedések valósulnak meg 

 A jogszabályi környezet (változása) megnehezíti a tervezést és a végrehajtást 

 Az egészségügy finanszírozási problémái megnehezítik a végrehajtást 

 A lakosság részéről alacsony érdeklődés mutatkozik, bevonásuk a különböző 
szemléletformáló programokba elmarad a várttól 

 Az országosan jelentkező szakemberhiány miatt a tervezett fejlesztések személyi 
háttere nehezen biztosítható 

 

Kapcsolódó ITS projektek 
 Átfogó ifjúságbarát beavatkozások tematikus projekt 

 Szociális és gyermekjóléti ellátások tematikus projekt 

 Közösségi- és sportélet fejlesztése tematikus projekt 

17. táblázat: Komplex egészségügyi fejlesztés tematikus projekt bemutatása 
Forrás: saját szerkesztés 

2. Átfogó ifjúságbarát beavatkozások 

A gyermek, tinédzser és fiatal felnőtt korosztály száma és aránya jelentős Szentendrén. Ennek ellenére a 
település sokaknak „alvó város”, ahol a fiatalok igényeit kielégítő programkínálat, és az ehhez szükséges, 
megfelelő szabadtéri és fedett közösségi terek szűkösek, illetve hiányoznak. Emiatt a fiatalok jelentékeny 
része a fővároshoz kötődik szorosabban. 

2011-ben Ifjúsági koncepció került kidolgozásra a városban, amelynek fejlesztési irányai döntően jelenleg is 
aktuálisak. A beavatkozások célja olyan vonzó, élhető környezet megteremtése a 0-35 éves korosztály 
számára, amelynek köszönhetően az érintett célcsoport helyben találja meg a minőségi oktatás-nevelés, a 
szabadidős és szórakozási lehetőségek széles kínálatát. Továbbá, a projektelemek a fiatalok szentendrei 
identitástudatának erősítését is szolgálják: ez az egyik fontos előfeltétele annak, hogy a későbbiekben is a 
város lakosai maradjanak, itt dolgozzanak, itt alapítsanak családot.  

A tervezett beavatkozások az oktatás és nevelés területén bekövetkezett, ill. a jövőben életbe lépő 
jogszabályi változásoknak megfelelő működési környezetet biztosítanak:  

 2013. január 1-jével az iskolák fenntartása központi (KLIK) és egyházi hatáskörbe került, az 
önkormányzat működtetőként (és ingatlantulajdonosként) vesz részt az oktatási életben. 

 2015. szeptember 1-jétől minden, harmadik életévét betöltő gyermek számára kötelező az 
óvodáztatás. 

A projekt komplexitását adja, hogy az eltérő területeken történő, de egyazon tematikába illesztett 
középtávú beavatkozások egymást erősítve, szinergiát teremtve szolgálják az ifjúság megtartását 
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Szentendrén. A tervezett projekt szoft és infrastrukturális elemeket egyaránt tartalmaz, a város több 
pontján jelentkezik beavatkozási igény, így a projekt komplex tematikus projektnek tekinthető. 

Az ifjúságpolitika Szentendre városának kiemelt célja, így a beavatkozás kulcsprojektnek is minősül. 

Átfogó ifjúságbarát beavatkozások tematikus projekt 

Célokhoz való illeszkedés
17
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1 2 3 4 5 
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A tervezett projektelemek (részben) előkészítettek: helyismereti és a 
lokálpatriotizmust erősítő vetélkedőket, versenyeket jelenleg is szerveznek a 
városban, az Ifjúsági Ház megvalósítására koncepció készült. 

 

Projekt célja 

Szentendre kiemelt figyelmet szentel az ifjúságnak, az ifjúságbarát várospolitika 
fontos célja, hogy az egészséges, aktív, lokálpatrióta fiatal korosztály számára hosszú 
távú perspektívát kínáljon a város. 

 Színvonalas oktatási-nevelés biztosítása: a (megváltozott jogszabályi környezetnek 
megfelelő) oktatási, nevelési feltételek biztosításával színvonalas, a minőségi és 
mennyiségi igényeket lefedő közszolgáltatások biztosítása 

 Igényes, aktív időtöltési lehetőségek biztosítása: a fiatalok számára értelmes, 
egészséges, aktív időtöltési lehetőségek biztosítása a fizikai és mentális állapot 
javítása érdekében 

 Közösségépítés: a fiatalok számára szervezett programokkal erős identitással 
rendelkező, összetartó helyi közösség kialakítása 

 Fiatalok helyben tartása: a fentiekkel a fiatalok számára vonzó élettér és 
perspektíva biztosítása a helyben maradáshoz 

 

Projekt tartalmi elemei 

Részprojektek: 
1. A településen található óvodák csoport- és tornaszoba-kapacitásbővítése, 

igényekhez történő igazítása 

 A jelenlegi kapacitások feltérképezése, a – valószínűsíthetően – megnövekvő 
igényeknek megfelelő óvodai kapacitások biztosítása 

 Átmeneti jelleggel csoportszoba-bővítések megvalósítása, későbbiekben 
tornaszobává való átalakítás 

 Egres úti óvoda közbeszerzési eljárásának megismétlése, az óvoda megépítése 
2. Fiatalok számára helyismereti és lokálpatriotizmust erősítő versenyek, 

programok szervezése 

 Oktatási-nevelési intézményekkel együttműködve a helyi kultúra és 
hagyományok ismeretére irányuló vetélkedők, versenyek szervezése, pl. a 
Szentendrei Skanzen területén helytörténeti verseny, iskolaolimpia szervezése 
általános iskoláskorúaknak; gimnazistáknak történeti vetélkedő szervezése 

 Ifjúsági pályázatok kiírása (pl. „Az én városom” címmel filmpályázat hirdetése 
középiskolásoknak, szakmai zsűri díjazásával) 

 Sportprogramok (ld. Közösségi és sportélet fellendítése tematikus projekt) 
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3. Színvonalas ifjúsági közösségi tér létrehozása 
(Lehetséges helyszín: Dunakorzó 11-11/A.) 

 Multifunkcionális fedett és szabadtéri közösségi tér létesítése az ifjúság 
számára (fontos a jó megközelíthetőség, ill. a belvárosi elhelyezkedés) 

 Elsődleges célcsoport: 14-28 éves, tinédzser és fiatal felnőtt – elsősorban helyi, 
másodsorban kistérségi – lakosság 

 A helyszín biztosítása, szükséges átalakítások elvégzése 

 Szolgáltatások kialakítása: 
o Információnyújtás, tanácsadás 
o Szabadidős közösségi tér biztosítása 
o Programok szervezése (pl. koncertek, zenés-táncos és sportrendezvények, 

kiállítások, bemutatók) 
4. Ifjúságbarát közlekedés és kerékpáros közlekedés biztonság erősítése az 

iskolákban 
5. Játszóterek létesítése városszerte 
6. Sportlétesítmények fejlesztése (ld. Közösségi és sportélet fellendítése tematikus 

projekt) 
7. Helyi (városrészi) szórakozási lehetőségek körének bővítése 

 A célcsoport igényeinek megfelelő programok szervezése (pl. koncertek, 
zenés-táncos és sportrendezvények, kulturális események) 

 Helyszínek körének bővítése, infrastrukturális feltételeinek javítása – az 
igények szerint 

 

Megvalósítás 

Projektgazda Feladatok 

Szentendre Város 
Önkormányzata 

 Részletes koncepció kidolgozása 

 Projektek előkészítése – tervezés, kiemelt figyelmet fordítva a 
tűzvédelmi előírásokra 

 Fenti projektelemek megvalósítása 

 Kiegészítő finanszírozási források felkutatása 

 Partnerségépítés 

Lehetséges 
partnerek 

Feladatok 

Szentendre Városi 
Óvodák 

 Részletes óvodai kapacitástervezés 

 Projektek előkészítésében, tervezésben való részvétel 

 Közreműködés a programszervezésben, pályázatokban, 
versenyekben 

Szentendrei 
Skanzen 

 Közreműködés a programszervezésben, pályázatokban, 
versenyekben 

KLIK és települési 
iskolák 

 Részletes koncepció kidolgozása az iskolai 
kapacitásbővítésekre, karbantartási feladatokra 

 Projektek előkészítésében, tervezésben való részvétel 

 Fejlesztések megvalósítása 

 Együttműködés fejlesztése 

Civil szervezetek 
és művészeti, 
zenei közösségek 

 Koncepció kidolgozásában való részvétel 

 Programok szervezése 

 

Indikatív költségkeret 400 millió Ft 
 

Lehetséges finanszírozási 
források 

 Önkormányzati saját forrás 

 VEKOP 6., 7., 9. prioritás 

 Nemzetközi programok bevonása (pilot projektek megvalósítása, jó gyakorlatok 
megismerése, programok szervezése – pl. EACEA pályázatok, transznacionális 
programok) 

 Lakossági támogatások 
 

Ütemezés 
2015-2019 
(szoft tevékenységek folyamatosan) 
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Kockázatok 

 A fiatal korosztály nem kíván részt venni a város életében, a projektek 
megvalósulása ellenére sem a településen képzeli el jövőjét 

 Folyamatosan változó jogszabályi környezet által teremtett feltételeknek való 
megfelelés hatására a tervezés csak rövidtávú lehet 

 Az önkormányzat saját forrásait kiegészítő finanszírozás hiányában az egyes 
projektelemek nem tudnak megvalósulni 

 

Kapcsolódó ITS projektek 

 Történelmi városközpont akcióterületi projekt 

 Komplex egészségügyi fejlesztés tematikus projekt 

 Szociális és gyermekjóléti ellátások komplex tematikus projekt 

 Közösségi- és sportélet fejlesztése komplex tematikus projekt 

 21. századi tudás – átfogó oktatási-képzési program tematikus projekt 

18. táblázat: Átfogó ifjúságbarát beavatkozások tematikus projekt bemutatása 
Forrás: saját szerkesztés 

3. Szociális és gyermekjóléti ellátások fejlesztése 

A település szociális és gyermekjóléti ellátásában a legnagyobb problémát az országosan tapasztalható 
szakemberhiány jelenti. Emellett, bizonyos szolgáltatások hiányoznak, illetve az igényeket nem fedi le a 
rendelkezésre álló kapacitás. 

Az Önkormányzat olyan intézményi hálózatot – és az azt támogató humán erőforrást – kíván működtetni, 
amely segíti a rászorulókat és a sérülékeny társadalmi csoportok integrációját. Mindehhez hozzájárulnak a 
civil és egyházi szervezetek is, melyek tevékenységükkel az intézményesített szociális infrastruktúrát 
erősítve egészítik ki annak működését. 

Az alábbi projektelemek megvalósulása esetén olyan komplex szociális és gyermekjóléti ellátórendszer jön 
létre középtávon, amely az ellátások széles körét érinti, ugyanakkor igyekszik a rejtett szükségleteket is 
feltárni. 

A tervezett – több különböző területet érintő, de egyazon tematikába illesztett részelemből álló – projekt 
szoft és infrastrukturális elemeket egyaránt tartalmaz, a város több pontján jelentkezik beavatkozási igény, 
így a projekt komplex tematikus projektnek tekinthető. 

Szociális és gyermekjóléti ellátások fejlesztése tematikus projekt 

Célokhoz való illeszkedés
18
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Előkészítettség 
(1 = nincs előkészítve, 5 = 
műszaki/üzleti tervvel 
alátámasztott) 

1 2 3 4 5 

  x   

A tervezett projektelemek (részben) előkészítettek: a hajléktalan-ellátás bővítése 
folyamatban van, a Karitász-ház tevékenységi körére vonatkozóan rendelkezésre áll 
koncepció. 

 

Projekt célja 

A szociális és gyermekjóléti ellátások komplex fejlesztésével Szentendre a rászoruló, 
perifériára került és sérülékeny társadalmi csoportok speciális szükségleteit igyekszik 
minél jobban kielégíteni. 

 Sérülékeny társadalmi csoportok felzárkóztatása, társadalmi integrációjának 
elősegítése 

 Minőségi szociális háló kialakítása: a szociális és gyermekjóléti problémák 
látenciájának csökkentése, a szociális területen működő szervezetek hatékonyabb 
működéséhez megfelelő helyszín és kommunikációs rendszer biztosítása 

 

Projekt tartalmi elemei 

Részprojektek: 
1. A szociális- és gyermekjóléti ellátásban a kommunikáció és az információáramlás 

javítása 

 Az iskolák és az önkormányzat erőteljesebb bevonása a szociális és 
gyermekjóléti ellátás jelzőrendszerébe 

 Folyamatos kapcsolattartás megvalósítása (Jóléti Bizottság és az intézmények 
között) 

 Gyermekpszichiátriai rendelés kiegészítése gyermekpszichológiai szolgálattal 
2. Hajléktalan ellátás színvonalának javítása 

 A hajléktalan ellátás lehetőségeinek megvizsgálása a Magyar Vöröskereszttel 
együttműködve az igények kielégítése érdekében 

 Konténeres eszközökkel színvonalas 40 férőhelyes nappali melegedő, és 20 
férőhelyes éjjeli menedékhely biztosítása 

 Gazdaságos működtetés feltételeinek biztosítása 
3. Karitatív szolgáltatások körének bővítése 

 Multifunkcionális karitász-ház kialakítása (lehetőleg udvarral rendelkező, 
központi helyen levő vagy könnyű elérhetőségű önkormányzati tulajdon 
kijelölése, átadása) 

 Szolgáltatási-tevékenységi kör kialakítása (a pontos tevékenységi kör a 
biztosított ingatlan függvénye, tervezetten): 
o Karitatív tevékenységek ellátása (pl. karitatív bolt nyitása, idősek, 

magányosok fogadása) 
o Ifjúsági programok szervezése, lelki gondozás (elsősorban a rászoruló 

családok és gyermekeik részére) 
o Adományok osztása 
o Ideiglenes szociális lakhatás biztosításának előkészítése (ld. bérlakás 

program) 
4. Bentlakásos idősek otthona létesítésére részletes igényfelmérés készítése, 

megvalósíthatóság feltételeinek vizsgálata 

 Átfogó vizsgálat szociális alapon működő bentlakásos idősek otthonának 
létesítésére 

 Piaci alapon működő idősek otthona esetén a beruházóval a szociális 
kontingens lehetőségeinek egyeztetése 
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Megvalósítás 

Projektgazda Feladatok 

Szentendre Város 
Önkormányzata 

 A szociális- és gyermekjóléti ellátásban a kommunikáció és az 
információáramlás javítása  

 Részletes koncepció kidolgozása, igényfelmérés 

 Szociális alapon működő bentlakásos idősek otthonának 
létesítésére igényfelmérés 

 Hajléktalan-ellátás feltételeinek javítása 

 Karitász-ház helyszínének biztosítása 

 Kiegészítő finanszírozási és szponzorációs források felkutatása 

 Partnerség építés 
 

Lehetséges 
partnerek 

Feladatok 

Szentendrei Szent 
Erzsébet Karitász 
Közösség 

 Karitász-ház tevékenységeire részletes koncepció kidolgozása 

 Működtetéshez szükséges források megteremtése, eszközigény 
biztosítása, projekt megvalósítása 

Szociális és 
gyermekjóléti 
intézmények  

 Koncepció kidolgozásában való részvétel 

 Projekt előkészítésben, szervezés-tervezésben való részvétel 

 A kommunikáció és információáramlás hatékonyságának 
javításához való hozzájárulás 

Magyar 
Vöröskereszt Pest 
Megyei 
Szervezete 

 Hajléktalan-ellátási koncepció kidolgozásában való részvétel 

 Projekt előkészítésben, szervezés-tervezésben való részvétel 

 Ellátási szerződés keretében a tevékenység biztosítása 

Magyar Katolikus 
Egyház és annak 
szervezetei 

 Finanszírozásban való részvétel, eszközök biztosítása 

 Kapcsolódó szociális ellátások biztosítása 

Befektető, 
vállalkozó 

 Piaci alapon működő bentlakásos idősek otthonának 
előkészítése és megvalósítása 

 

Indikatív költségkeret 250 millió Ft 
 

Lehetséges finanszírozási 
források 

 Önkormányzati saját forrás 

 VEKOP 6., 7., 9. prioritás 

 Nemzetközi programok bevonása (pilot projektek megvalósítása, jó gyakorlatok 
megismerése, programok szervezése – pl. EACEA pályázatok, transznacionális 
programok) 

 Partnerek hozzájárulása 

 Piaci szereplők, befektetők 
 

Ütemezés 
2016-2020 
(szoft tevékenységek folyamatosan) 

 

Kockázatok 

 Külső forrás hiányában a szükséges teljes körű fejlesztések elmaradnak 

 A jogszabályi környezet (változása) megnehezíti a tervezést és a végrehajtást 

 A szociális ellátásban tapasztalható, országosan jelentkező szakemberhiány miatt a 
szükséges személyi feltételeket a város nem tudja biztosítani 

 

Kapcsolódó ITS projektek 
 Bérlakás program kulcsprojekt 

19. táblázat: Szociális és gyermekjóléti ellátások fejlesztése tematikus projekt bemutatása 
Forrás: saját szerkesztés 
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4. Közösségi- és sportélet fellendítése 

A mozgás- és sportkultúra szeretetét, a széles spektrumú közösségépítő programokat Szentendre városa a 
mindennapok szerves részévé kívánja tenni. Ehhez a megfelelő infrastruktúra megléte elengedhetetlen, 
ugyanakkor fontos, hogy a hard elemek mellett megvalósuljanak a szoft típusú kiegészítő részprojektek is. 

Ahogyan az ifjúságbarát beavatkozásoknál, úgy a közösségi élet területén is fontos a lokálpatriotizmus és az 
összetartozás érzetének erősítése, annak érdekében, hogy a lakosok egy jól azonosítható közösség részeivé 
váljanak. Ehhez középtávon a helyi lakosokat célzó programkínálat bővítése és a város életébe való 
erőteljesebb bevonás szükséges.  

A helyi sportélet infrastrukturális megújítása, a városi élsport fejlesztése egyaránt közösségformáló 
szerepet tölt be. A szabadtéri közösségi terek lehetőséget biztosítanak a szabadidő minőségi eltöltésére 
éppúgy, mint a helyi társadalmi élet színesítésére. 

A közösségi- és sportélet fejlesztése a turizmusfejlesztésre is befolyást gyakorol, részben az új 
létesítmények, részben a pezsgőbb helyi közösségi élet kapcsán.  

A tervezett – több különböző területet érintő, de egyazon tematikába illesztett részelemből álló – projekt 
szoft és infrastrukturális elemeket egyaránt tartalmaz, a város több pontján jelentkezik beavatkozási igény, 
így a projekt komplex tematikus projektnek tekinthető. 

Közösségi- és sportélet fellendítése tematikus projekt 

Célokhoz való illeszkedés 

 ITS célrendszer 

1 2 3 4 

TF
K

 

át
fo

gó
 

cé
lo

k 

A a) c) b)   

B    m) 

C q)    

D t) x) z)   w) z) 
 

Jelleg 
Kulcs Hálózatos Akcióterületi Komplex tematikus 

   x 
 

Integráltság 
Integrált projekt Nem integrált projekt 

x  
 

Előkészítettség 
(1 = nincs előkészítve, 5 = 
műszaki/üzleti tervvel 
alátámasztott) 

1 2 3 4 5 

x     

 – 

 

Projekt célja 

A színvonalas közösségi, sport és rekreációs célú tevékenységek rendelkezésre állása 
elengedhetetlenek a lakosság egészségi állapotának, életminőségének javításához és 
elégedettségük biztosításához. 

 Közösségépítés: összetartó, lokálpatrióta közösség létrehozása, mely közösség 
szorosan kapcsolódik Szentendréhez 

 Mozgalmas városi élet kialakítása: a helyben elérhető, elsősorban helyi lakosságot 
célzó programkínálat bővítése révén a helyi közösségi-kulturális élet felpezsdíthető, 
a helyi fogyasztás növelhető 

 Lakosság, mint humán erőforrás kiaknázása a városfejlesztésben: a lakosság 
bevonásával értékes tudással gyarapodhat a városfejlesztő munka, emellett a 
fejlesztések társadalmi elfogadása is nagymértékben elősegíthető 

 Minőségi szabadidő-eltöltési lehetőségek körének bővítése: igényes szórakozási, 
kikapcsolódási lehetőségek biztosítása 

 Lakossági időmérlegben az aktív időtöltés részarányának növelése: a színvonalas, 
elérhető sportszolgáltatások révén az aktív, egészséges időtöltés részarányának 
növelése, ezáltal a helyi lakosok egészségi állapotának javítása 
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Projekt tartalmi elemei 

Részprojektek: 
1. A lokálpatriotizmus és a közösség fejlesztését szolgáló tevékenységek 

 A már jelenleg is működő közösségépítő programok körének szélesítése 

 Együttműködés ösztönzése a diákönkormányzatokkal, iskolákkal 

 Lakossági címlista összeállítása a lakosok célzott megszólítására 

 Szentendrei VIP-lista létrehozása a helyi szakemberek, 
tudományos/művészeti/üzleti életben sikeres lakosok névsorával 
o Folyamatos kapcsolattartás az Önkormányzattal 
o Szaktudás és társadalmi kapcsolatrendszer felhasználása 
o Pilot projektek keretében informális szervezetként tanácsadás, bevonás 

a városi életbe, városfejlesztésbe 
2. A városi sportélet és sportinfrastruktúra fejlesztése a közösség szolgálatában – 

komplex koncepció kidolgozása, igény- és forrásfelmérést követően 

 Tömeg-, verseny- és élsport területén a szervezeti-szervezési feltételek 
javítása 

 Multifunkcionális sport- és rendezvényközpont kialakítása 

 Sportpályák kialakítása több helyszínen, városszerte 
3. Szabadtéri közösségi terek fejlesztése 

 A leromlott állapotban lévő közösségi- és játszóterek rekonstrukciója 

 Többgenerációs családi parkok létesítése 

 Kültéri fitnesz helyszínek megvalósítása 
Lehetséges helyszínek: Pap-sziget, Pismány és Püspökmajor-lakótelep környéke 

 

Megvalósítás 

Projektgazda Feladatok 

Szentendre Város 
Önkormányzata 

 Projektek előkészítése – tervezés (kiemelt figyelmet fordítva a 
tűzvédelmi előírásokra): 
o Igényfelmérés 
o Részletes koncepció kidolgozása 
o Infrastrukturális beruházások helyszíneinek kiválasztása 
o Üzleti tervezés (fenntartási és működtetési költségek, 

bevételek és finanszírozási források) 

 Fenti projektelemek megvalósítása 

 Kiegészítő finanszírozási források felkutatása 

 Partnerség építés 

Lehetséges 
partnerek 

Feladatok 

Sportegyesületek  Részvétel a koncepcióalkotásban, projekttervezésben 

 Kiegészítő szolgáltatáskör biztosítása 

Diák-
önkormányzatok, 
iskolák 

 Részvétel a koncepcióalkotásban, projekttervezésben 

 Részvétel a programszervezésben 

Helyi 
szakemberek 

 A város tervezési folyamataiban való részvétel 

Térségi 
önkormányzatok 

 Térségi igények feltárása a sport- és rendezvényinfrastruktúra 
fejlesztéséhez 

 Finanszírozási együttműködés 
 

Indikatív költségkeret 1500 millió Ft 
 

Lehetséges finanszírozási 
források 

 Önkormányzati saját forrás 

 Kormányzati forrás 

 TAO támogatás 

 Nemzetközi programok bevonása (pilot projektek megvalósítása, jó gyakorlatok 
megismerése, programok szervezése – pl. EACEA pályázatok, transznacionális 
programok) 

 Lakossági támogatások 
 

  



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Szentendre Város Önkormányzata 

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

 
 

78 

Ütemezés 
2017-2020 
(szoft beavatkozások folyamatosan) 

 

Kockázatok 
 Olyan költséges beruházások jönnek létre, melyek kihasználtsága nem igazolja az 

előzetes elvárásokat, működtetési költségeik nehezen kigazdálkodhatók, illetve 
jelentős önkormányzati támogatást igényelnek 

 

Kapcsolódó ITS projektek 
 Átfogó ifjúságbarát beavatkozások tematikus projekt 

 Komplex egészségügyi fejlesztés tematikus projekt 

20. táblázat: Közösségi és sportélet fellendítése tematikus projekt bemutatása 
Forrás: saját szerkesztés 

5. 21. századi tudás – átfogó oktatási-képzési program 

Szentendrén az intézményi ellátottság jónak mondható az oktatás területén. A hagyományos oktatás 
mellett nemzetiségi oktatásban, emelt szintű nyelvoktatásban és művészetoktatásban is részt vehetnek a 
diákok, két önálló alapfokú művészeti iskolában zeneművészeti, táncművészeti, képző- és iparművészeti, 
illetve szín- és bábművészeti képzés folyik. A Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola keretein belül 
középfokú kereskedelmi és vendéglátás-turisztikai szakmák tanulhatók.  

Bár folyamatban van a Budapesti Gazdasági Főiskola egy oktatási épületének kialakítása, jelenleg felsőfokú 
oktatás nem érhető el a településen, a felnőttképzés, felsőfokú szakképzés is fejlesztésre szorul. Ehhez jó 
lehetőséget kínál a város kreatív bázisa, az innovatív vállalkozások, a művészeti élet neves képviselői és a 
művészoktatás meglévő adottságai révén. 

Szentendre adottságai – Budapest-közeli elhelyezkedés, jó megközelíthetőség, rendelkezésre álló szabad 
területek, kedvező infrastruktúra és szolgáltatási háttér – jó lehetőséget kínálhatnak egy felsőoktatási 
campus bevonzására is. Ez nagy hatással lenne a település egészére nézve, mind társadalmi, mind gazdasági 
szempontból, oldva annak jelenlegi alvóvárosi jellegét. 

A tervezett beavatkozások így három alappillérre építhetők: 

 Felsőoktatás 

 Szakképzés, felnőttképzés 

 Átfogó művészetoktatás 

A tervezett – több különböző területet érintő, de egyazon tematikába illesztett részelemből álló – projekt 
szoft és infrastrukturális elemeket egyaránt tartalmaz, a város több pontján jelentkezik beavatkozási igény, 
így a projekt komplex tematikus projektnek tekinthető. 

21. századi tudás – átfogó oktatási-képzési program 

Célokhoz való illeszkedés 

 ITS célrendszer 

1 2 3 4 

TF
K

 

át
fo

gó
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k 

A c) b)   

B h)    

C q)    

D x) z)    
 

Jelleg 
Kulcs Hálózatos Akcióterületi Komplex tematikus 

   x 
 

Integráltság 
Integrált projekt Nem integrált projekt 

x  
 

Előkészítettség 
(1 = nincs előkészítve, 5 = 
műszaki/üzleti tervvel 
alátámasztott) 

1 2 3 4 5 

  x   

A BGF épületének kialakítása folyamatban van. 
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Projekt célja 

 Oktatási szerepkör erősítése: Szentendre, mint térségi szerepkörrel bíró oktatási 
központ szolgáltatáskörének és imázsának kialakítása 

 Lakosság magas szintű képzettségének fenntartása, további javítása: színvonalas 
oktatási intézmények révén, az egész életen át tartó tanulás népszerűsítésével és 
feltételeinek megteremtésével magasan képzett, 21. századi tudással bíró lakosság 
kialakítása 

 Alvóvárosi jelleg oldása: jelentős számú, a településen tartózkodó és ott fogyasztó, 
szolgáltatásokat igénybevevő, közösségi életet élő fiatal bevonzása illetve helyben 
tartása 

 Tudásipar fejlődése: az oktatás és a vállalkozói igények harmonizálása révén, 
gyakorlatorientált képzőhelyek kialakításával és színvonalas szakképzéssel a 
munkaerőpiaci kereslet és kínálat összhangba hozatala, a tudásipar fejlesztése 

 Művészeti élet felpezsdítése: a komplex művészetoktatás révén a helyi művészeti 
élet felpezsdítése, „utánpótlás” biztosítása, a város művészeti státuszának emelése  

 

Projekt tartalmi elemei 

Részprojektek: 
1. BGF beruházásának megvalósítása, felsőfokú turisztikai, vendéglátóipari képzés 

beindítása 
2. ÉMI-vel együttműködve a tudásipar fejlesztése 

 Felnőttképzés és felsőfokú szakképzés fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata 

 Kihelyezett gyakorlati képzőhelyek biztosítása iskolarendszerű képzés 
keretében 

 Iskolarendszeren kívüli szakképzési lehetőségek biztosítása 

 A SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Karának kihelyezése, kezdetben 
gyakorlati, később elméleti oktatás keretében is 

3. Művészetoktatás fejlesztése 

 Iskolarendszeren belül a művészetoktatás körének és lehetőségeinek 
bővítése, infrastrukturális feltételek javítása 

 Iskolarendszeren kívüli művészetoktatás körének és lehetőségeinek bővítése, 
infrastrukturális feltételek javítása 

 Informális oktatási programok (pl. nyári egyetem, szakkörök) szervezése 
4. Lobbitevékenység: 

 Kapcsolatfelvétel, tárgyalások folytatása a potenciális felsőoktatási 
intézményekkel egy lehetséges campus létrehozására 

 

Megvalósítás 

Projektgazda Feladatok 

Szentendre Város 
Önkormányzata 

 Koncepcióalkotás, projekt-előkészítés 

 Együttműködések fejlesztése, ösztönzése 

 Lobbitevékenység 

 Fejlesztésekhez kapcsolódó önkormányzati feladatok ellátása 
(kapcsolódó közmű- és infrastruktúrafejlesztések, tűzvédelmi 
és vízelvezetési fejlesztések, szabályozási terv módosítása, 
stb.) 

Lehetséges 
partnerek 

Feladatok 

Oktatási 
intézmények 

 Oktatási, képzési, szakképzési tevékenység előkészítése 
(igényfelmérés, koncepcióalkotás, program kidolgozása, 
tananyagfejlesztés) és megvalósítás 

Felsőoktatási 
intézmény 

 A beruházás előkészítése, vizsgálata 

ÉMI Nonprofit Zrt.  Képzések, gyakorlati képzőhelyek és programok biztosítása 

 Együttműködés az oktatási intézményekkel 

Helyi művészek  Művészetoktatás oktatási, képzési programjának 
kidolgozásában való részvétel 

 Programokban való részvétel 
 

Indikatív költségkeret 400 millió Ft 
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Lehetséges finanszírozási 
források 

 Önkormányzati saját forrás  

 Állami / magánfinanszírozás 

 Intézményi források 
 

Ütemezés 
2015 (BGF épületének megvalósítása) 
2017-2018 (további feladatok megvalósítása) 
(szoft beavatkozások folyamatosan) 

 

Kockázatok 
 Partnerek elmaradása esetén a képzési program megvalósítására nem lesz mód 

 Finanszírozási források hiányában a fejlesztések elmaradnak 

 Budapest elszívóereje továbbra is érvényesül 
 

Kapcsolódó ITS projektek 

 Déli Innovációs Zóna akcióterületi projekt 

 Gazdaságfejlesztési tematikus projekt 

 Átfogó ifjúságbarát beavatkozások tematikus projekt 

 Közösség- és sportélet fejlesztése tematikus projekt 

21. táblázat: 21. századi tudás – átfogó oktatási-képzési program tematikus projekt bemutatása 
Forrás: saját szerkesztés 

6. Gazdaságfejlesztési program tematikus projekt 

A városban lakók komfortját szolgáló fejlesztések megvalósításának feltétele az azokat biztosító szereplők, 
az önkormányzat, a helyi vállalatok, intézmények, illetve a lakosok megfelelő gazdasági ereje. Jelenleg 
azonban nincsen egyensúly a város kötelezettségei és bevételt termelő képessége között: az önkormányzati 
fejlesztésekre rendelkezésre álló saját forrás mennyisége alacsony, a városban működő cégek meghatározó 
része alacsony fejlesztési potenciállal bír. 

A program célja a városban működő vállalatok jövedelemtermelő-képességének erősödését támogató és 
helyi minőségi munkahelyteremtést eredményező vállalkozói környezet kialakítása.  

A program megvalósításán keresztül a város elő kívánja segíteni a helyi gazdaság iparági diverzifikációját, a 
gazdasági szereplők kapcsolati rendszerének szélesítését, a helyi vállalkozások innovációját. Az üzleti 
környezet minőségének további javításával Szentendre vállalatainak versenyképessége javul. A javasolt 
beavatkozások támogatják a helyben működő mikro-, kis- és középvállalkozások fenntartható fejlődését. 

A Szentendrén tervezett gazdaság- és vállalkozásfejlesztési beavatkozások, az újonnan induló vagy 
betelepülő vállalkozások segítése és hatékonyságuk növelése, az ipari célra előkészítendő területek 
folyamatos infrastrukturális fejlesztése, valamint az ÉMI ipari park fejlesztései, illetve ugyanitt az induló 
vállalkozások inkubációja jelentősen hozzájárulhatnak a város közép- és hosszú távú céljainak eléréséhez. A 
befektetés-ösztönzési szempontok beépíthetővé válnak a város fejlesztési, gazdálkodási stratégiáiba, 
valamint a településfejlesztés egyéb céljainak és szempontjainak rendszereibe. 

Jellegénél fogva a fejlesztés tematikus projekt, hiszen egyazon tematikus mentén számos különböző, 
területileg nem koncentrált, infrastrukturális és szoft típusú beavatkozásokat is tartalmaz. Jelentősége 
miatt emellett kulcsprojektnek is tekintjük. 

Gazdaságfejlesztési program tematikus projekt 

Célokhoz való illeszkedés 

 ITS célrendszer 

1 2 3 4 

TF
K

 

át
fo

gó
 

cé
lo

k 

A  b) b) e)  

B   j) l) n)  

C   o)  

D   v) z)  
 

Jelleg 
Kulcs Hálózatos Akcióterületi Komplex tematikus 

x   x 
 

Integráltság 
Integrált projekt Nem integrált projekt 

x  
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Előkészítettség 
(1 = nincs előkészítve, 5 = 
műszaki/üzleti tervvel 
alátámasztott) 

1 2 3 4 5 

 x    

A gazdaság- és vállalkozásfejlesztési program a tervezés fázisában van: fő elemeit a 
gazdasági program határozza meg. 

 

Projekt célja 

 Vonzó vállalkozói környezet kialakítása: a jelenleg alulhasznosított vagy 
funkcióváltásra váró területeken új, tudásalapú, innovatív és kreatív fejlesztések 
megvalósíthatásának, a város gazdasági szerkezetváltásának elősegítése 

 A helyi vállalkozások hozzáadott értékének növelése, a vállalati szövet iparági 
diverzifikációja: megfelelő üzleti környezet kialakításával, innovációs tevékenység 
végzésének ösztönzésével 

 A gazdasági szereplők kapcsolati rendszerének szélesítése, bővítése az 
együttműködés kezdeményezésével, támogatásával, városmarketinggel 

 A helyi vállalkozások innovációjának ösztönzése, új munkahelyek létrehozása 

 A fiatalok vállalkozásalapítási kedvének növelése tudásátadás és megfelelő 
infrastruktúra biztosításával 

 A turizmushoz kapcsolódó jövedelemtermelés feltételrendszerének kialakítása: a 
várost és térségét népszerűsítő, identitást erősítő, a turizmus igényeit is szolgáló 
helyi termék és szolgáltatási kínálat bővülésének támogatásával 

 A gazdaság szereplőinek fejlődését támogató tudásbázis megteremtése a városba 
települő felsőoktatási intézmény integrációjának elősegítésével 

 

Projekt tartalmi elemei 

Részprojektek: 
1. A Déli Innovációs Zóna akcióterület önkormányzati projektelemeinek 

megvalósítása; partnerek által kezdeményezendő projektek támogatása, 
együttműködés (A projekt részleteit a Déli Innovációs Zóna akcióterületi projekt 
leírása tartalmazza) 

2. Alulhasznosított vagy nem hasznosított ipari területnek alkalmas ingatlanok 
felmérése, kataszter készítése (önkormányzati és magántulajdonú ingatlanok), a 
helyszínek kiajánlása 

 A potenciális zöld és barnamezős ipari területek felkutatása, felmérése 
iparlétesítési szempontok alapján 

 Kőzúzó Ipari Park márka kiépítése, ipari park területének esetleges bővítése 

 Iparterület-portfólió kialakítása, az újonnan betelepülő vállalkozások 
telephely választási döntéseinél a barnaövezetek előnyben részesítése 

 Befektetők felkutatása, marketing tevékenység (befektetés-ösztönzés, pl. 
befektetői kiadvány összeállítása és kiajánlása) 

 A természeti környezet megőrzését biztosító, hagyományos gazdálkodással 
összeegyeztetett területhasználat támogatása a védett, de gazdálkodásra 
javasolt területeken (Kőhegy) 

3. Vállalatok szentendrei megtelepedését támogató eszközrendszer kidolgozása és 
megvalósítása 

 Intelligens városfejlesztés lehetőségeinek feltárása 

 A városba települő vállalkozások számára egyértelmű eljárásrendet 
eredményező, egyablakos ügyintézési folyamat kialakítása, illetve ehhez 
kapcsolódva az ügyintézést segítő információs anyag kidolgozása 

 Vállalkozói teendőkkel kapcsolatos útmutató készítése 

 Vállalkozói referens pozíció létrehozása, feladatainak kidolgozása 
4. A városi kereskedőknél és szolgáltatóknál kedvezményeket biztosító Szentendre 

kártya bevezetése 

 Helyi vállalkozások összefogásával létrehozott, a lakosok számára a helyi 
fogyasztást ösztönző kedvezményrendszer kialakítása és működtetése 

 Korábban futó programok tapasztalatainak hasznosítása 
5. Helyi termék koncepció és minősítő rendszer kidolgozása és bevezetése 

 Helyi termékkínálat fejlesztésének támogatása: arculati tervezés, marketing 

 Ötletek összegyűjtése a helyi értékeket magukba foglaló termékek köréről 

 Helyi termék adatbázis és honlap kiépítése 
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 Helyi termék vásárok szervezése 

 A helyi termékeknek a közszolgáltatásokba való beépítése 
6. Az újonnan induló vagy betelepülő vállalkozások támogatása, a fiatalok 

vállalkozásalapítási kedvének növelése 

 Vállalkozásalapítást vagy betelepedést támogató eszközrendszer kialakítása, 
lehetséges pénzügyi ösztönzők, kedvezmények kialakításának vizsgálata és 
bevezetése (pl. közterület-használat, ingatlanhasznosítási lehetőségek) 

 Kapcsolódás a tervezett ÉMI inkubátorház projekthez 

 Gyakorlatorientált képzés fiatalok számára: együttműködés a PMKIK-val és a 
KLIK-kel 

 Online képzések és elektronikus oktatási segédletek kidolgozása 

 Vállalkozói referens bevonása a napi szintű kapcsolattartás megvalósításának 
érdekében 

7. Önkormányzat és a vállalatok közötti kommunikáció és partnerség erősítése 

 Vállalkozói kerekasztal létrehozása és működtetése 

 Legtöbb adót fizető vállalkozói csoport (virilisták) motiválása: díjak, 
rendezvények rendszerének kialakítása 

 Társadalmi felelősségvállalást ösztönző rendszer kialakítása, bevezetése és 
kommunikálása („1+1” típusú beruházás-finanszírozási rendszer 
iparterületeket érintően: közút és járdafelújítás) 

 Innovatív közbeszerzési eljárások elindítása 

 Pilot és demonstrációs projektek elősegítése, támogatása 
8. Piaci szereplők közötti partnerségek, együttműködések kialakításának 

ösztönzése, támogatása (pl. klaszterek létrehozásának elősegítése, közösségi 
innováció ösztönzése, támogatása, szociális gazdaság támogatása) 

9. Felsőoktatási kampusz kialakítása a városban: együttműködés a lehetséges 
partnerekkel (ÉMI és felsőoktatási partnerei, Budapesti Gazdasági Főiskola – ld. 
21. századi tudás – átfogó oktatási-képzési program tematikus projekt leírása) 

 

Megvalósítás 

Projektgazda Feladatok 

Szentendre Város 
Önkormányzata 

 A projekt szakmai koordinációja 

 Szükséges szabályozási (terület-besorolási, engedélyeztetési, 
kisajátítási) eljárások lebonyolítása 

 Önkormányzati kezdeményezéssel megvalósítható projektek 
előkészítése, tervezése és megvalósítása 

 Egyablakos vállalati ügyintéző rendszer kialakítása és 
működtetése 

 Kapcsolatfelvétel a lehetséges betelepülő felsőoktatási 
intézményekkel 

 Kommunikáció (külső és belső) és marketing 

 Önkormányzati projektkoordinátor kijelölése 

Lehetséges 
partnerek 

Feladatok 

ÉMI Nonprofit Zrt.  A „Déli Innovációs Zóna” akcióterületi integrált projektben 
szereplő infrastruktúrafejlesztési típusú projektelemek 
megvalósítása 

 ÉMI technológiai park előkészítése és fejlesztése 

 inkubátorház, tanműhely létrehozása és működtetése 

 Solar Decathlon projekt megpályázása és lebonyolítása 

Helyi 
vállalkozások 

 Innovációt serkentő beruházások létrehozása az egész város 
területén 

 Szoros együttműködés az Önkormányzattal, részvétel a 
vállalkozói fórumokon 

 Helyi vállalkozások közötti hálózatosodás, klaszteresedés 

 Fejlesztési projektek előkészítése és megvalósítása 
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Oktatási-képzési 
intézmények 

 Oktatás-képzés kínálatának és a vállalkozói igényeknek a 
harmonizálása 

 Együttműködés 
 

Indikatív költségkeret 220 millió Ft 
 

Lehetséges finanszírozási 
források 

 Önkormányzati saját forrás 

 VEKOP 1., 2., 3. prioritások 

 Helyi és térségi gazdasági szereplők társfinanszírozása (vállalkozások) 

 Nemzetközi programok bevonása gazdaságfejlesztés/innováció/munkahely-
teremtési és vállalkozásalapítási témákban (pl. Kreatív Európa, Duna Program, 
Közép-Európai Program, INTERREG, Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program, ESPON) 

 

Ütemezés 
2016-2023 
(szoft tevékenységek folyamatosan) 

 

Kockázatok 

 Támogatási forrás hiányában a fejlesztésekre nincs elegendő önerő 

 Megfelelő koordináció nélkül egyedi projektek valósulnak meg, a szinergiák nem 
érvényesülnek 

 Szakmailag alkalmas vállalkozási koordinátor nélkül a projektek összehangolása, a 
közös célok egyeztetése és kitűzése nem megvalósítható 

 Megfelelő létszámú és képzettségű, szabad munkaerő-állomány nélkül a 
vállalkozások nem települnek be Szentendrére 

 A potenciális iparterületek nagy része magántulajdonban van, azok 
hasznosításához elengedhetetlen a tulajdonosok bevonása a fejlesztésekbe – 
együttműködésük hiányában a fejlesztések elmaradnak 

 

Kapcsolódó ITS projektek 

 Déli Innovációs Zóna akcióterületi projekt 

 Integrált közlekedési központ akcióterületi projekt 

 21. századi tudás – átfogó oktatási-képzési program tematikus projekt 

 Történelmi városközpont akcióterületi projekt 

22. táblázat: Gazdaságfejlesztés program tematikus projekt bemutatása 
Forrás: saját szerkesztés 

4.4 Kulcsprojektek 
A Belügyminisztérium által készített módszertani útmutató szerint19, a kulcsprojektek olyan kiemelten 
fontos fejlesztések, amelyek alapvető feltételét jelentik valamely középtávú városi cél elérésének. Gyakran 
egy kulcsprojekt megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósításának, vagy azok 
hatásainak érvényesülésének is. 

Jelentősége miatt több akcióterületi, hálózatos és tematikus projekt is kulcsfontosságú beavatkozásnak 
tekintendő, ezért ezen projektek is a kulcsprojektek között szerepelnek, részletes bemutatásukra ugyanakkor 
adott projekttípus alatt kerül sor. 

Szentendre Integrált Városfejlesztési Stratégiája az alábbi kulcsprojekteket jelöli ki a 2020-ig tartó fejlesztési 
időszakra: 

1. Szálloda beruházás 

Szentendre ismert és kedvelt turisztikai célpont, azonban szinte kizárólag az egynapos kirándulóforgalom 
szempontjából. A több napra érkező szállóvendégek száma alacsony, a minimális vendégéjszakaszám miatt 
a turizmus jövedelemtermelő képessége gyenge a város és a helyi vállalkozások szempontjából egyaránt 

                                                           
19 Útmutató a kis- és középvárosok és a fővárosi kerületek integrált településfejlesztési stratégiáinak elkészítéséhez 2014-2020 

(Belügyminisztérium, 2015. március 11.) 
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(IFA bevételek alig keletkeznek, a költési szint alacsony). Ennek egyik oka, hogy a szálláskapacitás, 
kiváltképp a minőségi szállásférőhely-szám igen csekély a városban. Ahogy azt a turisztikai helyzetfeltárás 
részletesen is bemutatja, a benchmark településekhez képest is rendkívül alacsony a szálláskapacitás, 
emellett minőségi szempontból is Szentendrén a legelőnytelenebb a szálláshelyek összetétele: a szállodák 
részaránya igen alacsony, emellett magas a szezonálisan hozzáférhető férőhely-kapacitás aránya. Egy 
nagyobb létszámú, magasabb minőségi igényszintű csoportot Szentendre már nem képes elszállásolni.  

Éppen ezért, a szentendrei turizmus jövedelemtermelő képességének javításához elengedhetetlen a 
szálláskapacitás bővítése, a vendégkör igényei szerint differenciált, de a minőségi célokat szem előtt tartó 
igényesebb szálláskínálat kialakításával. Egy szálloda beruházás a turizmusfejlesztéshez kapcsolódó célok 
elérésének alapfeltételét jelenti, kulcsprojektként való kezelése ezért feltétlenül indokolt. 

A szálláshely beruházás természetesen nem az önkormányzat, hanem magánvállalkozások feladata. Az 
önkormányzat a vállalkozás- és befektetésösztönzési tevékenységével gyorsíthatja fel a folyamatot, azaz 
olyan körülmények és támogató háttér megteremtése a célja, amelyek a magántőke bevonásának 
előfeltételét jelentik. 

Szálloda beruházás kulcsprojekt 

Célokhoz való illeszkedés 

 ITS célrendszer 

1 2 3 4 

TF
K

 

át
fo

gó
 

cé
lo

k 

A    b) f) 

B  k)  j) m) n) 

C     

D    z) 
 

Jelleg 
Kulcs Hálózatos Akcióterületi Komplex tematikus 

x    
 

Integráltság 
Integrált projekt Nem integrált projekt 

 x 
 

Elhelyezkedés 

A szálloda beruházás megvalósítása a befektetői preferenciák függvénye, ugyanakkor 
a lehetséges, kiajánlható helyszíneket a városnak kell meghatároznia annak 
érdekében, hogy hosszú távú városfejlesztési céljaihoz illeszkedő beruházás 
valósulhasson meg. A lehetséges helyszínek vizsgálata nagy körültekintést igényel 
(városszerkezeti, funkcionális kapcsolatok, beépítési szabályok, szinergiák, stb. 
vizsgálatával), jelenleg az alábbi helyszínlehetőségek körvonalazódnak:  

 Castrum mögötti terület 

 Történelmi városközpont északi, Duna-parti része 

 Pap-sziget 

 Pap-sziget környéki rekreációs övezet 
 

Előkészítettség 
(1 = nincs előkészítve, 5 = 
műszaki/üzleti tervvel 
alátámasztott) 

1 2 3 4 5 

   x  

A szálloda beruházásra vonatkozóan készültek műszaki / üzleti tervek különböző 
befektetők részéről. Az önkormányzat céljait támogató koncepcionális szintű tervezés 
azonban még hiányzik. 

 

Projekt célja 

A minőségi szálláskapacitás növelésének fő céljai: 
1. Vendégéjszakák számának növelése, tartózkodási idő megnyújtása 
2. Szezonalitás csökkentése 
3. Igényes vendégkör részarányának fokozása 
4. Turizmusból származó bevételek növelése: 

 Turisztikai költés növelése 

 IFA bevételek növelése 
5. Turizmus eltartó képességének növelése a helyi vállalkozások és a város 

szempontjából egyaránt 
6. Vendégelégedettség növelése 
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Projekt tartalmi elemei 

Részprojektek: 
1. Befektetés ösztönzés 

 Szálláshely-beruházás lehetséges helyszíneinek vizsgálata, meghatározása 
o Városi szálláshely-fejlesztési koncepció kidolgozása (lehetséges, 

kiajánlható helyszínek, preferált / nem preferált szállástípusok, 
tevékenységek) 

o Kapcsolódó felajánlható önkormányzati hozzájárulás (pl. 
közműfejlesztés, szabályozási terv módosítása, stb.) 

 Befektetési kiadványok készítése, területek kiajánlása 

 Befektetői fórumok, helyszínbejárások szervezése (illetve részvétel ilyen 
fórumokon) 

 Befektetői tárgyalások lefolytatása 
2. Szállodafejlesztés előkészítése 

 Szükséges közműfejlesztések, infrastruktúrafejlesztések a 
magánberuházáshoz kapcsolódóan, konkrét befektetői szándék esetén (pl. 
közműkapacitások fejlesztése, bekötőút létesítése) 

 Szükséges szabályozási tervi módosítások elvégzése 
3. Beruházás előkészítése (tervezés, engedélyeztetés) – magánberuházó által 
4. Beruházás megvalósítása – magánberuházó által 

 

Megvalósítás 

Projektgazda Feladatok 

Magánberuházó Szálloda beruházás előkészítése és megvalósítása 

Lehetséges 
partnerek 

Feladatok 

Szentendre Város 
Önkormányzata 

 Befektetés ösztönzés 

 Szállodafejlesztéshez kapcsolódó önkormányzati 
beruházások, feladatok megvalósítása (kapcsolódó közmű- és 
infrastruktúrafejlesztések, szabályozási terv módosítása, stb.) 

 

Indikatív költségkeret 4,3 milliárd Ft 
 

Lehetséges finanszírozási 
források 

 Magántőke (pályázati finanszírozással) 

 Önkormányzati saját forrás (befektetésösztönzés, kapcsolódó feladatok) 
 

Ütemezés 
Befektetés ösztönzés, előkészítés: 2016-2017 
Projekt előkészítés, megvalósítása: 2018-2020 

 

Kockázatok 
 Befektetők elmaradása esetén a városi turizmus fellendítésének kulcsfontosságú 

eleme nem valósul meg 

 Ad hoc fejlesztések nemkívánatos hatásai a hosszú távú városfejlesztési célokra 
 

Kapcsolódó ITS projektek 

 Történelmi városközpont akcióterületi projekt 

 Pap-sziget akcióterületi projekt 

 Integrált turisztikai attrakciófejlesztés hálózatos projekt 

 Kerékpáros Szentendre Program hálózatos projekt 

 Art Capital / Modern Művészetek Fővárosa Program kulcsprojekt 

23. táblázat: Szálloda beruházás kulcsprojekt bemutatása 
Forrás: saját szerkesztés 

2. Bérlakás-program 

Szentendre történelmi belvárosában 80 önkormányzati bérlakás van, jellemzően építészeti értékkel bíró, 
városképi szempontból kiemelt területen elhelyezkedő épületekben. Az épületek és maguk a lakások is 
jelentős felújításra szorulnak, azonban az ehhez szükséges forrást az önkormányzat a bérleti díjakból 
befolyó forrásokból fedezni nem tudja, legtöbb esetben még az állagmegóvás sem biztosított. A jelenlegi 
helyzet összetett problémát jelent, amelynek hangsúlyos elemei: a város turisztikai vonzerejének magját 
alkotó történelmi belvárosban dominál a lakófunkció, az ott élők életminősége fokozatosan romlik a 
lakások nem megfelelő műszaki állapota, illetve a turistaforgalom hatásai miatt. Mindezekkel 
párhuzamosan a rendelkezésre álló ingatlanok hiányában nem tud fejlődni, korszerűsödni a belváros 
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vonzerejének növelésére hivatott művészeti, minőségi kereskedelmi és vendéglátó-ipari szolgáltatások 
kínálata. A helyzet adta probléma megoldása a belvárosi bérlakások funkcióváltással egybekötött kiváltását 
biztosító bérlakás-program indítása. 

Mivel a probléma kiemelt jelentőségű mind a városközpont turisztikai kínálatának bővítése, attraktívabbá 
tétele, mind a városi lakosság életminősége szempontjából, a projekt kulcsprojektként való kezelése 
indokolt. 

Bérlakás-program kulcsprojekt 

Célokhoz való illeszkedés 

 ITS célrendszer 

1 2 3 4 
TF

K
 

át
fo

gó
 

cé
lo

k 

A  b)  b) 

B  k)  j) m) n) 

C o) q)    

D t) x)   z) 
 

Jelleg 
Kulcs Hálózatos Akcióterületi Komplex tematikus 

x    
 

Integráltság 
Integrált projekt Nem integrált projekt 

 x 
 

Érintett területek 

 
 

Előkészítettség 
(1 = nincs előkészítve, 5 = 
műszaki/üzleti tervvel 
alátámasztott) 

1 2 3 4 5 

x     

A bérlakás-program koncepcionálása folyamatban van. A város szándéka kapcsolódni 
a kormány által indítandó programhoz. 

 

Projekt célja 

 A történelmi városközpont épületállományának funkcióváltó megújítása 

 A város lakosságmegtartó képességének növelése korszerű bérlakások 
kialakításával 

 A helyi foglalkoztatás feltételeinek javítása a belváros kereskedelmi és szolgáltató 
funkciójának erősítésével 

 A város költségeinek csökkentése jó minőségű, energetikai szempontból korszerű 
lakások építésével 
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 Az energiatakarékos városi szemlélet elterjesztése korszerű önkormányzati 
épületek kialakításával 

 

Projekt tartalmi elemei 

Részprojektek: 
1. Zöldmezős bérlakás-tömb építése önkormányzati ingatlanon 

 Előkészítés 1. lépés: önkormányzati bérlakás-koncepció megújítása 

 Előkészítés 2. lépés: helyszín kijelölése, koncepció és pénzügyi konstrukció 
kialakítása (hazai és európai modellek adaptálásával) 

 Tervezés 

 Megvalósítás: alacsony rezsijű, korszerű bérlakások építése több 
célcsoportnak: szociális és piaci alapon bérelhető lakások 

2. Történelmi városközpontban található bérlakások funkcióváltó megújítása 

 Előkészítés: funkcióváltási koncepció, hasznosítási terv kidolgozása 

 Tervezés 

 Megvalósítás: portálmegújítás, kulturális, kereskedelmi és vendéglátó-ipari 
tevékenységek befogadása a turisztikai koncepcióhoz illeszkedve 

3. Kapcsolódás a helyi gazdaságfejlesztési programhoz 

 Helyi vállalkozások bekapcsolása a megvalósításba 

 Munkahelyek teremtése 

 Innovatív technológiák alkalmazása 
 

Megvalósítás 

Projektgazda Feladatok 

Szentedre Város 
Önkormányzata 

 A projekt szakmai koordinációja 

 Helyi bérlakás-koncepció kidolgozása 

 Megüresedő belvárosi önkormányzati ingatlanok hasznosítási 
feltételeinek kidolgozása 

 Szükséges szabályozási (terület-besorolási, engedélyeztetés, 
kisajátítás) eljárások lebonyolítása 

 A projektelemek részletes tervezése 

 Helyi vállalkozók bevonása  

 A projekt kommunikációja 

Lehetséges 
partnerek 

Feladatok 

Magyar Állam  Országos szintű bérlakás-program kereteinek kidolgozása 

 Mintaprojektek indítása: városközponti funkcióbővítés és 
bérlakás-program integrációja 

 A városi bérlakás-program finanszírozásának könnyítése és 
támogatása visszatérítendő és pénzügyi eszközökkel 

Helyi 
vállalkozások 

 Bekapcsolódás a helyi fejlesztésekbe, építkezésbe 

 Részvétel a városközpont funkcióváltó ingatlanjainak 
hasznosításában 

 

Indikatív költségkeret 550 millió Ft 
 

Lehetséges finanszírozási 
források 

 Önkormányzati saját forrás 

 Állami források 

 EU-s hazai támogatások 

 Nemzetközi pályázati programok (pilot projektek, koncepcióalkotás) 

 EU-s (EIB) és MNB-hitelek 
 

Ütemezés 2016-2023 
 

Kockázatok 

 Állami támogatás hiányában a fejlesztésre nincs elegendő önerő 

 A beruházás megvalósulása nélkül az értékes, és további gazdasági potenciált 
magukban hordozó belvárosi ingatlanok a jövőben is lakófunkciót szolgálnak, így a 
város jelentős bevételektől esik el, a konfliktusok fennmaradnak 

 Az Önkormányzat nem rendelkezik elegendő anyagi forrással a belvárosi 
ingatlanok megfelelő minőségű, a város turisztikai céljainak - esztétikai 
szempontból is - megfelelő felújításához, így további állagleromlás várható 
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 A fokozódó állagromlás szegregátumok kialakulásához vezethet 
 

Kapcsolódó ITS projektek 
 Történelmi városközpont akcióterületi projekt 

 Szociális és gyermekjóléti ellátások fejlesztése tematikus projekt 

24. táblázat: Bérlakás-program kulcsprojekt bemutatása 
Forrás: saját szerkesztés 

3. Art Capital / Modern Művészetek Fővárosa Program 

Szentendre kivételes kulturális, művészeti értékei, valamint a kistérség környezeti és gazdasági 
sokszínűsége kiemelkedő jelentőségű lehetőségeket rejt magában. Ennek ellenére, a városban jelenleg 
nincsenek olyan imázsépítő nagyrendezvények, amelyek nemzetközi vonzerőértékkel bírnának.  

A város elkötelezte magát a kulturális örökségre, a szellemi értékteremtő képességre és általában a 
kreativitásra alapozott településfejlesztés mellett. Egy kiemelkedő, nemzetközi jelentőséggel bíró művészeti 
fesztivál nemcsak a város és a térség számára lenne fontos a kulturális és turisztikai attraktivitás növelése, a 
látogatószám bővítése szempontjából, de Magyarország nemzetközi megítélését is nagyban javítaná. 

Cél tehát a város és hazánk jelentős művészeti intézményeivel együttműködésben az ország egyik 
legnagyobb nyári művészeti fesztiváljának létrehozása, amely jelentőségénél fogva kulcsprojektnek 
tekintendő. 

Art Capital / Modern Művészetek Fővárosa Program kulcsprojekt 

Célokhoz való illeszkedés 

 ITS célrendszer 

1 2 3 4 

TF
K

 

át
fo

gó
 

cé
lo

k 

A c)   f) g) 

B    j) 

C x) z)   r) 

D    w) y) z) 
 

Jelleg 
Kulcs Hálózatos Akcióterületi Komplex tematikus 

x    
 

Integráltság 
Integrált projekt Nem integrált projekt 

 x 
 



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Szentendre Város Önkormányzata 

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

 
 

89 

Érintett akcióterületek 

 
 

Előkészítettség 
(1 = nincs előkészítve, 5 = 
műszaki/üzleti tervvel 
alátámasztott) 

1 2 3 4 5 

 x    

Az Art Capital / Modern Művészetek Fővárosa Program koncepcionális szinten létezik. 

 

Projekt célja 

 Az alkotóművészet mentén kiemelkedő színvonalú projektek megvalósításával 
Szentendre művészeti újrapozícionálása 

 A város attraktivitásának, vonzerejének növelése révén a turisztikai pozíció 
javítása (az igényes vendégkör részarányának növelése, a vendégéjszakák számának 
bővítése) 

 Mérhető hatások elérése a kulturális turizmushoz kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások növekedése terén 

 Művészeti, turisztikai együttműködések erősítése 

 A város hazai és nemzetközi identitásának erősítése, közösségépítés 
 

Projekt tartalmi elemei 

Részprojektek: 
1. Rendezvény koncepciójának kidolgozása 
2. Rendezvény infrastruktúra fejlesztése 

 Hang- és fénytechnikai fejlesztések 

 Fesztiválhelyszínek kialakítása, fejlesztése 
3. Partnerség építés 
4. Rendezvény előkészítése és lebonyolítása 
5. Marketingtevékenység 

 

Megvalósítás 

Projektgazda Feladatok 

Szentendre Város 
Önkormányzata 

 Koncepció kidolgozása 

 Fejlesztések előkészítése és megvalósítása 

 Partnerség építés 

 Rendezvények megszervezése és lebonyolítása 

 Marketingtevékenység 

Lehetséges 
partnerek 

Feladatok 

Szentendre TDM  Részvétel a koncepcióalkotásban, a fesztivál programjának 
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összeállításában 

 Kisebb léptékű infrastruktúrafejlesztések megvalósítása 

 Részvétel a partnerség építésben és a marketingben 

Ferenczy Múzeum  Részvétel a koncepcióalkotásban, a fesztivál programjának 
összeállításában 

 Részvétel a fesztivál megvalósításában (programszervezés, 
helyszín biztosítása) 

 Részvétel a partnerség építésben és a marketingben 

Szentendrei 
Skanzen 

 Részvétel a koncepcióalkotásban, a fesztivál programjának 
összeállításában 

 Részvétel a fesztivál megvalósításában (programszervezés, 
helyszín biztosítása) 

 Részvétel a partnerség építésben és a marketingben 

Művészeti, 
kultúrához 
kapcsolódó 
felsőoktatási 
intézmények 

 Részvétel a fesztivál programjának összeállításában 

 Közreműködés a fesztivál megvalósításában 

 (lehetséges partnerek, pl. Magyar Képzőművészeti Egyetem, 
MOME, EKF Vizuális Művészeti Tanszék) 

Művészek, 
művészeti 
egyesületek 

 Részvétel a koncepcióalkotásban, a fesztivál programjának 
összeállításában 

 Közreműködés a fesztivál megvalósításában 
 

Indikatív költségkeret 
500 millió Ft 
(7 évre rendezvényszervezéssel együtt) 

 

Lehetséges finanszírozási 
források 

 Önkormányzati saját forrás 

 Partnerek hozzájárulása 

 NKA kulturális támogatás 

 Nemzetközi programok (rendezvényszervezés, kapcsolódó kisebb léptékű 
programszervezés, pilot projektek) 

 Partnerek társfinanszírozása, hozzájárulása 

 Szponzorációs és egyéb bevételek (pl. kitelepülési díjak) 
 

Ütemezés 2016-tól évente 
 

Kockázatok 

 Forráshiány miatt a megfelelő vonzerőértékkel bíró fesztivál megszervezésére nem 
lesz lehetőségek 

 Partnerségek hiányában a kellő komplexitás és attraktivitás nem jön létre 

 Lakossági elfogadás nehézségekbe ütközhet 
 

Kapcsolódó ITS projektek 

 Történelmi városközpont akcióterületi projekt 

 Turisztikai információs rendszerek fejlesztése hálózatos projekt 

 Integrált turisztikai attrakciófejlesztés hálózatos projekt 

 Szálloda beruházás kulcsprojekt 

25. táblázat: Art Capital / Modern Művészetek Fővárosa Program kulcsprojekt bemutatása 
Forrás: saját szerkesztés 

4. További, más projekttípusok között bemutatott kulcsprojektek 

 Integrált közlekedési központ (akcióterületi projekt) 

 Kerékpáros Szentendre Program (hálózatos projekt) 

 Komplex egészségügyi fejlesztések (tematikus projekt) 

 Átfogó ifjúságbarát beavatkozások (tematikus projekt) 

 Vállalkozásfejlesztési program (tematikus projekt) 
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4.5 A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi terve és ütemezése 

Ütemezés  

A településfejlesztési projektek, beavatkozások ütemezése az alábbi elvek együttes figyelembevételével történt: 

 Prioritás: a város számára legfontosabb projektek és beavatkozások az ütemezés során prioritást élveztek, azaz ezen projektek megvalósítása (a további 
szempontok figyelembevételével, lehetőség szerint) a tervezési időszak első felében tervezett. Ilyen projekt például a történelmi városközpont 
rehabilitációja, a Kerékpáros Szentendre Program, a turisztikai attrakciófejlesztés I. üteme, az átfogó ifjúságbarát beavatkozások megvalósítása, a Pap-
sziget fejlesztése. A nagyobb léptékű beruházások (pl. városközpont rehabilitáció, turisztikai attrakciófejlesztés) esetében ütemezett megvalósítás 
tervezett, amely – a finanszírozási lehetőségek szerint szakaszokra/feladatokra bontottan – módot ad ezen beavatkozások elindítására a tervezési 
időszak elején. Ugyancsak fontos szempont volt, hogy a város számára lényeges, de hosszú előkészítési igényű projektek esetében ez az előkészítési 
tevékenység mielőbb elinduljon – ennek megfelelően ezen feladatok (pl. Déli Innovációs Zóna előkészítése, Integrált közlekedési csomópont 
előkészítése, szálloda beruházás előkészítése) is prioritást élveztek. 

 Ütemezhetőség: ahogy az előző pontban is említésre került, több projekt esetében a megvalósítás ütemezetten lehetséges, összhangban a város 
finanszírozási lehetőségeivel. Ez a hálózatos projektek esetében területi szempontú szakaszolást jelent (pl. városi minőségi infrastruktúrafejlesztés 
megvalósítása több lépcsőben városrészről városrészre), míg a komplex beavatkozásoknál az időszak elején a kisebb léptékű feladatok megvalósítása 
tervezhető reálisan, a nagyobb beavatkozással járó, magasabb költségigényű projektelemek az időszak végére sorolhatók (pl. komplex egészségügyi 
fejlesztésen belül az IT fejlesztések rövidtávon, az intézményi fejlesztések középtávon tervezettek). 

 Előkészítettség: az egyes feladatok ütemezését azok jelenlegi állapota, előkészítettsége is befolyásolta, azaz a jobban előkészített projektek a tervezési 
időszak elejére kerülhettek (pl. a Skanzen Erdély tájegységének kialakítására vonatkozó műszaki, üzleti tervek rendelkezésre állnak, bizonyos feladatok, 
beruházási elemek már el is indultak). 

 Finanszírozhatóság: a projektek, beavatkozások ütemezése a várhatóan rendelkezésre álló források alapján történt. Az önkormányzat anyagi 
lehetőségei mellett ebben terveztünk a várható pályázati forrásokkal is, valamint az egyes projekt saját forrás generáló hatását is figyelembe vettük. Így 
például a tervezési időszak elején kívánja elindítani a város Gazdaságfejlesztési programját, annak érdekében, hogy az ennek hatására élénkülő 
gazdasági aktivitás az önkormányzati saját források növekedését generálva további önerős fejlesztések megvalósítására adjon lehetőséget. 

 Projektelemek egymásra épülése: az egyes projektek egymásra épülésének vizsgálata a szinergiahatások kiaknázhatósága érdekében lényeges, így 
például a bérlakás programmal párhuzamosan kerülhet sor a városközpont rehabilitáció utolsó ütemeinek megvalósítására (bérlakások funkcióváltó 
rehabilitációja a városközpontban); illetve a városközpont rehabilitáció és a turisztikai attrakciófejlesztés utolsó ütemei is egymással összhangban 
kerülnek megtervezésre (mivel az attrakciófejlesztés egy része a városközpont rehabilitált területein valósulhat meg). 
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Projekt neve Fő beavatkozások, projektek 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Történelmi 
városközpont 
akcióterületi 
projekt 

Előkészítő tevékenységek (sétautak tervezése, 
ingatlanhasznosítási program, parkolási rend 
kialakítása): 2015 

               

Projektfejlesztés, megvalósítás: 

 Műemléki rekonstrukció több fázisban: 
2016-2017; 2017-2018; 2019-2020 

 Turisztikai fejlesztések több fázisban: 
2016-2017; 2017-2019; 2019-2020 

 Csatorna beruházás 1. ütem: 2020-2022 

               

Kapcsolódó szoft feladatok: folyamatosan                

Pap-sziget 
akcióterületi 
projekt 

Projektfejlesztés, megvalósítás: 2016-2017 
               

Déli 
Innovációs 
Zóna 
akcióterületi 
projekt 

Projektfejlesztés, megvalósítás: 

 Tudományos, technológiai park és 
kapcsolódó fejlesztések: 2016-2019 

 Szennyvíztisztító projekt: 2016-2017; 
2017-2019; 2019-2020 

 Laktanya hasznosítási program: 2016 

 Környezetrendezés: 2017 

               

Kapcsolódó szoft feladatok (vállalkozás-
támogató háttér): folyamatosan 
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Projekt neve Fő beavatkozások, projektek 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Integrált 

közlekedési 

központ 

akcióterületi 

projekt 

Előkészítő tevékenységek (átfogó 
területhasznosítás, Kszt módosítás): 2016 

               

Projektfejlesztés, megvalósítás: 

 Integrált közlekedési központ 
előkészítése, megvalósítása: 2017-2018 

 Posta előtti tér, aluljáró rendezése: 2017 

 Iparterületek hasznosításának 
előkészítése és megvalósítása: 2017-
2018 

               

Skanzen 
akcióterület 
fejlesztése 

Projektmegvalósítás: 2015-2018 

 

               

Kerékpáros 
Szentendre 
Program 

Projektfejlesztés, megvalósítás: 2015-2017 
               

Turisztikai 
információs 
rendszerek 
fejlesztése 

Projektfejlesztés, megvalósítás: 2016-2017 

Információnyújtás: folyamatosan 

               

Szentendrei 

turisztikai 

attrakció-

fejlesztés 

Előkészítő tevékenységek (koncepcióalkotás, 
termálvíz-hasznosítási program): 2015-2016 

               

Projektfejlesztés, megvalósítás 

 Első ütem (Castrum, Postás-strand, 
Bükkös-patak) előkészítése, 
megvalósítása: 2016-2017 

 Második ütem (további attrakciók) 
előkészítése, megvalósítása: 2019-2023 

               

Kapcsolódó szoft feladatok (vállalkozás- és 
befektetésösztönzés, egyéb): folyamatosan 
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Projekt neve Fő beavatkozások, projektek 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Korszerű és 
energia-
hatékony 
városi 
intézmények és 
lakásállomány 

Projektfejlesztés, megvalósítás:  

 Intézmények korszerűsítése több 
ütemben: 2017, 2018, 2019 

 Távfűtőmű korszerűsítése: 2019-2021 

 Panelprogram több ütemben: 2017; 
2018; 2019  

               

Kapcsolódó szoft feladatok (pl. lakossági 
programok): folyamatosan 

               

Városi 
minőségi 
infrastruktúra-
fejlesztés 

Projektfejlesztés, megvalósítás ütemezetten: 
2015-2016; 2017; 2018-2019; 2020 

               

Komplex 
egészségügyi 
fejlesztése 

Projektfejlesztés, megvalósítás:  

 Szűrőprogramok szervezése: évente 

 Egészségügyi alapellátás fejlesztésének 
előkészítése: 2019 

 24 órás orvosi ügyelet, házi betegápolás 
fejlesztése: 2018 

 Egészségügyi IT fejlesztések: 2016-2017 

               

Kapcsolódó szoft feladatok (kampányok, 
kiegészítő szolgáltatások): folyamatosan 

               

Átfogó 
ifjúságbarát 
beavatkozások 

Projektfejlesztés, megvalósítás:  

 Óvodai kapacitásbővítés: 2015-2016 

 Ifjúsági közösségi terek előkészítése és 
megvalósítása: 2018-2019 

 Közösségépítő programok: évente 

               

Kapcsolódó szoft feladatok (programok, 
kampányok): folyamatosan 
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Projekt neve Fő beavatkozások, projektek 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Szociális és 
gyermekjóléti 
ellátások 
fejlesztése 

Projektfejlesztés, megvalósítás:  

 Kommunikáció- és információáramlás 
javítása: 2016, majd folyamatosan 

 Szociális intézményrendszer fejlesztése: 
2016-2017; 2018-2019 

 Idősek otthona igényfelmérés: 2020 

               

Közösségi- és 
sportélet 
fellendítése 

Projektfejlesztés, megvalósítás:  

 Közösségépítő programok: évente 

 Sportpályák fejlesztése ütemezetten: 
2017-2018; 2019 

 Multifunkcionális sport- és 
rendezvényközpont: 2016-2018 

               

Kapcsolódó szoft feladatok (programok, 
kampányok): folyamatosan 

               

21. századi 
tudás – átfogó 
oktatási-
képzési 
program 

Előkészítő tevékenységek (lobbitevékenység, 
koncepcióalkotás): 2016 

               

Projektfejlesztés, megvalósítás:  

 BGF intézmények megvalósítása: 2015 

 ÉMI képzőhelyének kialakítása: 2018 

 Művészetoktatás: 2017-2018 

               

Kapcsolódó szoft feladatok (képzési 
programok, együttműködés): folyamatosan 
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Projekt neve Fő beavatkozások, projektek 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Gazdaság-
fejlesztési 
program 

Előkészítő tevékenységek (ingatlanhasznosítási 
koncepció, ingatlankataszter, felmérés): 2016 

               

Projektfejlesztés, megvalósítás:  

 Vállalkozásfejlesztési eszközrendszer 
kidolgozása: 2016 

 Szentendre kártya kialakítása: 2016 

 Befektetési portfolió kialakítása, 
befektetésösztönzés: 2016 

 Helyi termék koncepció: 2017 

 Agrárterületek kiajánlása: 2016 

               

Kapcsolódó szoft feladatok 
(vállalkozásösztönzés, stb.): folyamatosan 

               

Szálloda-
beruházás 

Előkészítő tevékenységek (koncepcióalkotás, 
befektetésösztönző kiadvány készítése): 2016 

               

Projektfejlesztés, megvalósítás:  

 Befektetésösztönzés: 2016-2017 

 Ingatlan előkészítése: 2017 

 Szállodaberuházás előkészítése és 
megvalósítása: 2018-2020 
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Projekt neve Fő beavatkozások, projektek 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Bérlakás 
program 

Előkészítő tevékenységek (bérlakás koncepció, 
ingatlanhasznosítási koncepció): 2016 

               

Projektfejlesztés, megvalósítás:  

 Bérlakások építése önkormányzati 
ingatlanon: 2017-2021 

 Történelmi városközpontban található 
bérlakások funkcióváltó megújítása 
(ütemezetten): 2018-2023 

               

Kapcsolódó szoft feladatok 
(vállalkozásösztönzés, stb.): folyamatosan 

               

Art Capital / 
Modern 
Művészetek 
Fővárosa 
Program 

Előkészítő tevékenységek (koncepcióalkotás): 
2016 

               

Projektfejlesztés, megvalósítás:  

 Eseményszervezés (kapcsolódó 
beszerzésekkel): évente 

 Marketingtevékenység: folyamatos 

               

26. táblázat: ITS középtávú beavatkozásainak ütemterve 
Forrás: saját szerkesztés 

Jelmagyarázat: 

 Előkészítési feladatok  Megvalósítás 

 Pályázat beadása / engedélyek megszerzése  Folyamatosan végzett szoft típusú beavatkozások 

 „Pontszerű” fejlesztés (pl. rendezvény)   
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Finanszírozás 

Az alábbi táblázat a tervezett projektek teljes indikatív nagyságrendi költsége mellett bemutatja a feladatok és ezek finanszírozásának megoszlását az 
önkormányzati teendők és a külső szereplők által végzett feladatok között.  

A külső szereplők feladatai azokat a projekteket jelölik, amelyek esetében a projektgazda nem a városi önkormányzat: ezen projektek megvalósításának 
finanszírozás-szervezése e külső szereplők feladata, részben saját forrásból, részben már megítélt, vagy várható pályázati és egyéb támogatások 
felhasználásával (pl. Skanzen akcióterületi projekt megvalósítója az EMMI irányítása alatt álló Szabadtéri Néprajzi Múzeum, amely a már folyamatban lévő 
fejlesztéseket már megítélt uniós és állami támogatásból valósítja meg; a Déli Innovációs Zóna akcióterületi projekt nagyrészt az ÉMI Nonprofit Zrt. 
szervezésében és finanszírozásában valósulhat meg). A külső szereplők közé sorolhatók azok a magánvállalkozások is, amelyek önálló projektként (pl. szálloda 
beruházás), vagy adott projekthez kapcsolódóan valósítanak meg bizonyos feladatokat, beavatkozásokat (pl. történelmi városközpont rehabilitáció részeként 
szálláshely, vendéglátóhely kialakítása), saját forrásból illetve önálló finanszírozás-szervezés mellett. A partnerségek szerepe ezért a projektek megvalósítása 
során finanszírozási szempontból is különösen fontos, hiszen az önkormányzat viszonylag szűk forráslehetőségeit nagyban kiegészíthetik más szereplők által 
bevonható támogatások, források. 

Az önkormányzati feladatok teljes indikatív költsége kb. 11,6 milliárd Ft, mely költség a 2015-2023 közötti időszakban jelenik majd meg. Az önkormányzati 
feladatok esetében a teljes költség megoszlik saját forrásokra és bevonható támogatásokra, az európai uniós források mellett az azokat kiegészítő hazai 
forrásokra. A közcélú nonprofit projektek esetében 0-15%-os, a bevételtermelő projekteknél 50%-os önerővel kalkulálunk, az eddigi pályázati gyakorlat szerint. 

Önkormányzati feladatok megvalósításának fő finanszírozási forrásai: 

 Önkormányzati / intézményi saját forrás: a város saját forrásként jelenleg, illetve rövidtávon kb. évi 0,3-0,4 milliárd Ft-ot tud városfejlesztési 
feladatokra elkülöníteni. A várhatóan rendelkezésre álló finanszírozási kereteknek megfelelően a teljes fejlesztés ütemezett megvalósítása tervezett, 
számolva a már realizált beavatkozások saját forrás növelő hatásával is (pl. vállalkozásélénkítés hatására növekvő gazdasági aktivitás az önkormányzat 
helyi adóbevételeit is növeli, pótlólagos forrást teremtve a következő évek fejlesztéseinek megvalósításához). Így az önkormányzati saját forrás 
nagyságrendje a tervezési időszak második felére évi 0,5 milliárd Ft-ra tehető. Ez összesen, a teljes tervezési időszakra vetítve, nominál értéken mintegy 
4 milliárd Ft összes saját forrást jelent. 

 Operatív Programok pályázati támogatásai: a Közép-Magyarországi Régióban rendelkezésre álló források közül elsősorban a VEKOP nyújthat pályázati 
támogatást a városi ITS projektek megvalósításához (fő prioritások: 1.,2., 3.,  4., valamint 6.,7.,9. prioritás). A VEKOP kerete 463 millió EUR, amelyből kb. 
73% jut Pest megyére. Lakosságarányosan számolva ez 85 ezer Ft/lakos támogatást jelent. Szentendre 25 ezer fős lakosságszámára vetítve az arányos 
támogatás nagysága kb. 2 milliárd Ft, mely összeget viszonyítási alapnak tekintve az elnyerhető támogatás nagyságát 1,5 milliárd Ft-ra becsüljük. 
Emellett, egyéb hazai OP-k keretében (KEHOP, KÖZOP) további 0,3 milliárd Ft elnyerhető támogatással kalkulálunk. Ez megfelel az előző támogatási 
időszak alatt a város által elnyert támogatás nagyságrendjének. 
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 Egyéb hazai és uniós támogatások: a következő időszakban a város hangsúlyt kíván fektetni egyéb hazai források, nemzetközi pályázati programok és 
közvetlen brüsszeli támogatások megpályázására is. A nemzetközi együttműködési programok (pl. Duna Program, INTERREG, Európa a Polgárokért 
Program – testvérvárosi együttműködések, Kreatív Európa Program, ESPON stb.) a projektek előkészítéséhez, pilot projektek megvalósításához 
kínálhatnak támogatást; a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program kisebb léptékű eszközbeszerzésekre és 
infrastruktúrafejlesztésre is lehetőség nyílhat. A hazai források közül különböző tematikus célok megvalósításához juthat kiegészítő támogatás (pl. TAO 
támogatás sportinfrastruktúra fejlesztéséhez, Nemzeti Kulturális Alap támogatása örökségvédelemre, kiadványok készítéséhez). Mindezek – bár 
nagyságrendjüket tekintve várhatóan elmaradnak az OP-k által nyújtott támogatásoktól – fontos kiegészítő forráshoz juttathatják a települést, 
hatékony pályázatfigyelés, partnerség-építés és pályázati tevékenység esetén. Ezen kiegészítő forrásokból elnyerhető támogatás nagyságrendi összegét 
0,5 milliárd Ft-ra becsüljük. 

 Kiemelt projekttámogatás: Szentendre kiemelt projekt támogatásként 1 milliárd Ft támogatásra számít. 

Mindez összesen kb. 7,3 milliárd Ft összes forrást jelent a következő fejlesztési időszakban, azaz a 11,6 milliárd Ft városi indikatív költség lényegesen 
meghaladja ezt a keretet. A felültervezés azonban szükséges, hiszen az elérhető források összetétele pontosan nem ismert, így az sem határozható meg, 
hogy mely konkrét fejlesztések, beavatkozások megvalósítására mekkora összegű támogatás nyerhető majd el. A folyamatos pályázatfigyelés, a proaktív 
pályázati tevékenység (azaz a tervek lehetőségekhez történő illesztése, alakítása és ennek alapján a megvalósítható projektek, projektelemek kiválasztása) ezért 
rendkívül fontos részét képezi majd az ITS megvalósítását végző menedzsmentnek. 

Mivel a Közép-Magyarországon rendelkezésre álló uniós források jelentősen elmaradnak a problémák megoldásához szükséges mértéktől, ezért a térség 
szereplői számítanak a Kormány kompenzáló támogatására is. 

ITS projektek Indikatív 
teljes 

költség 
(millió Ft) 

Önkormányzati feladatok Külső 
szereplők 
feladatai 
(millió Ft) 

Összesen 
(millió Ft) 

Önkormányzati 
saját forrás 
(millió Ft) 

Bevont 
támogatás 
(millió Ft) 

Történelmi városközpont akcióterületi projekt 3565 965 445 520 2600 

Pap-sziget akcióterületi projekt 900 600 340 260 300 

Déli Innovációs Zóna akcióterületi projekt 2270 570 70 500 1700 

Integrált közlekedési központ akcióterületi projekt 450 100 100 0 350 

Skanzen akcióterületi projekt 1500 0 0 0 1500 

Kerékpáros Szentendre Program hálózatos projekt / kulcsprojekt 620 570 86 485 50 

Turisztikai információs rendszerek fejlesztése hálózatos projekt 152 152 23 129 0 

Integrált turisztikai attrakciófejlesztés hálózatos projekt 4740 2520 530 1990 2220 

Korszerű és energiahatékony városi intézmények és lakásállomány hálózatos projekt 1700 1460 278 1183 240 

Városi minőségi infrastruktúrafejlesztés hálózatos projekt 500 500 500 0 0 
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ITS projektek Indikatív 
teljes 

költség 
(millió Ft) 

Önkormányzati feladatok Külső 
szereplők 
feladatai 
(millió Ft) 

Összesen 
(millió Ft) 

Önkormányzati 
saját forrás 
(millió Ft) 

Bevont 
támogatás 
(millió Ft) 

Komplex egészségügyi ellátás tematikus projekt / kulcsprojekt 450 450 450 0 0 

Átfogó ifjúságbarát beavatkozások tematikus projekt / kulcsprojekt 420 420 70 350 0 

Szociális és gyermekjóléti ellátások fejlesztése tematikus projekt 250 210 105 105 40 

Közösségi- és sportélet fellendítése tematikus projekt 1500 1500 405 1095 0 

21. századi tudás – átfogó oktatási-képzési program tematikus projekt 410 210 75 135 200 

Gazdaságfejlesztési Program tematikus projekt / kulcsprojekt 220 210 175 35 10 

Szálloda beruházás kulcsprojekt 4300 150 150 0 4150 

Bérlakás-program kulcsprojekt 550 550 0 550 0 

Art Capital / Modern Művészetek Fővárosa Program kulcsprojekt 500 500 175 325 0 

ÖSSZESEN 24997 11637 3976 7661 13360 

27. táblázat: Finanszírozási terv (Forrás: saját szerkesztés)
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5. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM 

5.1 Szentendre helyzete szegregációs szempontból 
Szentendre társadalmának állapotát és fejlesztési lehetőségeit alapvetően meghatározza a város térbeli 
elhelyezkedése, a vonzó természeti környezet, valamint a főváros közelsége. Ezen tényezőkből adódóan a 
közép-magyarországi régióban és Pest megyében tapasztalható dinamikus népességnövekedés a környék 
többi településhez viszonyítva sokkal előbb, már a ’60-as években megindult a városban. A korai 
időpontnak és a változatlanul vonzó adottságoknak, valamint a városias jellegnek a következménye, hogy 
Szentendre népsűrűsége az országos átlag közel hatszorosa és a kistérségi átlag 2,5szerese.  

A város népessége 2001 és 2012 között mintegy 20 százalékponttal nőtt, a 2013-as év elején 25.274 főt 
számlált. Ezzel párhuzamosan, ugyanebben az időszakban, a szentendrei kistérség lakónépessége is 
folyamatosan emelkedett.  

Szentendre népességnövekedése főként a változó mértékű pozitív bevándorlási egyenlegből fakadt. 
Eközben a város népessége inkább elöregedő: míg a 14 év alattiak aránya az elmúlt évtizedben 17% körül 
alakult, a 60 év felettieké tendenciózusan nőtt (2000-2013 között 16%-ról 22%-ra). A korösszetétel azonban 
még így is az országos és a közép-magyarországi régiónál kedvezőbb képet mutat: az öregségi mutató a 
közép-magyarországi és az országos értékektől messze elmarad, de 2006 óta a kistérség öregségi mutatója 
magasabb, mint a Pest megyei átlagérték. 

A népességprognózis szerint a 2010 és 2021 között folytatódni fog a város népességének növekedése, 
főként az szuburbanizációs tendenciák változatlanságából adódóan. A növekedés várhatóan az 
agglomeráció déli és nyugati részén, Szentendre, Veresegyház és Gödöllő térségében lesz a legnagyobb, 
mintegy 10-57% közötti.  

A város korszerkezetében sajátos kettősség mutatkozik: az elöregedés mellett a bevándorlási többlet az 
aktív korú népesség arányára kedvezően hat, és stabilizálja a helyi társadalmat. Mindez sajátosan alakítja a 
település gazdasági és fejlődési potenciáljait, hiszen miközben a beáramló népesség növekedését nem 
követte a munkahelyek számának növekedése, a foglalkoztatottság a ’90-es évek mélypontjáról kimozdult, 
a munkanélküliség csökkent, és elmarad az országos és a megyei értékektől. Mindez a város megváltozott 
szerepköréből, gazdasági struktúrájából következik, hiszen a ’60-70-es években a mezőgazdasági termelés 
megszűnése nemcsak tovább fokozta a városiasodást, de a szuburbanizációs tendenciák új funkciókat is 
hoztak (pl. a második gazdaságbeli tevékenységek, üdülés, rekreáció). A megváltozott funkciók tovább 
növelték a település népsűrűségét, amit a turizmus és az üdülés (nyaralók, pihenőtelkek) időszakosan 
tovább növelnek.  

Létszámukat illetve számarányukat tekintve az etnikai vagy nemzetiségek jelenléte a városban 
kismértékűnek mondható, de összetételük sajátos sokszínűsége fontos történelmi hagyománya és 
lehetséges erőforrása a településnek. Szentendrén kisebb-nagyobb számban élnek német, szerb, román, 
szlovák, lengyel, horvát, bolgár, görög, ukrán, örmény kisebbséghez tartozók. A roma népesség számaránya 
stabil (mintegy 0,5%), a különféle nemzeti kisebbségekhez tartozók összességében a helyi társadalom 3-5%-
át adják. A multietnikus jelleg felekezeti sokszínűséggel is társul. Ez nemcsak fontos és megőrzendő 
kulturális örökséget és turisztikai vonzerőt jelent, de az etnikai sokszínűség a mindennapokban is érezteti 
hatását, hiszen kedvez a másság elfogadásának és egy toleráns, elfogadó helyi társadalom alapját jelenti.  

Ugyancsak fontos értéket és megújulási potenciált jelent a városban működő közel 400 civil szervezet. Az 
ezek közötti együttműködés elősegítésére és élénkítésére az önkormányzat egy rendelettel teremtett 
további lehetőséget és keretet 2009-ben. Szintén fontos szerepet vállalnak a városi és közösségi élet 
szervezésében a sportegyesületek.  

A helyi társadalom átlagos iskolázottsági szintje az elmúlt évtizedben is folyamatosan javult, és a felsőfokú 
végzettségűek aránya mind a városban, mind a szentendrei járásban jóval meghaladja az országos átlagot 
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és a Pest megyei járásközpontok átlagértékeit. Ez a fejlesztéseknek rendkívül kedvező alapot teremt, 
ugyanakkor az agglomerációra jellemző ingázó életmód és a képzettek erős kötődése a fővároshoz 
(munkahelyek, szórakozás, kulturális fogyasztás, stb.) kettéválaszthatja a helyi társadalmat egy helyhez 
kötöttebb, idős vagy képzetlenebb, valamint egy térben mobil, fővárost használó és ott tevékenykedő 
fiatalabb, képzett csoportra. Mindez azt jelenti, hogy a Szentendre akkor tudja leginkább kihasználni ezt a 
fontos erőforrást, ha az ingázó életmódra reflektálva igyekszik a fiatal, képzett lakóinak helykötődését, helyi 
identitását növelni, lehetőséget teremteni és teret adni arra, hogy aktivitásukat, szervező potenciáljukat 
helyben (is) kamatoztathassák. Ehhez meg kell ismerni ezen csoport igényeit és elképzeléseit, a 
kezdeményezések felkarolásával célszerű csökkenteni az ingázó és a helyben maradó életmódcsoportok 
közötti társadalmi távolságot. Erre kiváló lehetőséget nyújt a „Szentendreiek vagyunk” lokálpatrióta 
program, amely megvalósulásakor hangsúlyosan érvényesíteni kívánta az esélyegyenlőség elvét.  

A humán szolgáltatásokhoz való hozzáférés megoldott, az utóbbi években egészségügyi fejlesztések 
valósultak meg. Az egészségügyi ellátás – eltekintve a Pest megyei településekre jellemző háziorvosi 
túlterheltségtől – megoldott, és az elmúlt időszakban a helyi igények figyelembevételével továbbfejlesztett. 
A város külön akcióprogramokat, fejlesztési terveket dolgozott ki e területen, emellett sport-, egészség- és 
drogkoncepcióval rendelkezik.  

A humán szolgáltatásokhoz való hozzáférés megoldott, azonban egyes szolgáltatások – például óvodák – 
területi lefedettsége egyenlőtlen városrészenként. Ez mindenképp kezelendő problémát jelent.  

Az oktató-nevelő feladatokat 7 általános iskola, 4 gimnázium és 1 szakközépiskola látja el, városi, egyházi és 
magán intézmények is működnek. Az oktatási kínálatot színesítik az egyházi fenntartású, illetve nemzetiségi 
vagy művészeti alapoktatást biztosító intézmények. A speciális igényű tanulók fejlesztését-oktatását és az 
ezzel kapcsolatos feladatokat Pedagógia Szakszolgálat látja el, az oktatás egyénre szabottan, differenciáltan 
működik. Egyelőre nem elérhető az alap- és középfokú oktatásban a gyógytestnevelés. A gimnáziumokban 
négy, hat és nyolcosztályos tagozatok is működnek, valamint nyelvi előkészítő osztályok is indulnak. Bár 
mindez egy differenciált helyi oktatási piacot jelent, a fővárosi gimnáziumok vonzereje és elszívó hatása 
erősen érezteti hatását. Miközben a városban az etnikai sokszínűség érvényesül, és nem látszanak 
szegregációs tendenciák, fontos megemlíteni, hogy a társadalmi hátrányokat eleve felerősítő többszintű 
képzési struktúra mellett a fővárosi intézmények vonzereje további intézményi differenciálódáshoz 
vezethet, ami magában rejtheti egy az intézményhasználaton keresztül érvényesülő, fokozódó társadalmi 
elkülönülés lehetőségét. 

5.2 A Helyi Esélyegyenlőségi Program  
A város vezetése a 2013-2018-as időszakra elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A törvényben 
meghatározott hátrányos helyzetű csoportokra való tekintettel a város kiemelt figyelmet szentel arra a 
problémára, hogy a védelembe vett 18 év alatti gyermekek száma erősen növekedett és a veszélyeztetett 
gyerekek száma kisebb mértékben megemelkedett. Az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód elvének 
érvényesülése valamint a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség elérése (megtartása) mellett 
kiemelt cél, hogy a rászorultak, krízist átélők vagy veszélyeztetettek névtelenül is segítséget tudjanak kérni.  

A különféle hátrányos helyzetű csoportokra szentelt figyelmet jól jelzi, hogy már a 2007-es Dumtsa Jenő 
Városfejlesztési Stratégia is felismerte a nők helyzetének komplexitását, a szerepkonfliktusaikból, 
társadalmi pozíciójukból következő hátrányaikat. A Helyi Esélyegyenlőségi Program rámutat arra is, hogy a 
fiatal álláskeresők között kétszer annyi nőt találunk, mint férfit, miközben a nők nagyobb arányú 
munkanélküliségére illetve az egyszülős családok helyzetére is felhívja a figyelmet.  

A városban kis létszámú, ám aktív roma közösség él, melynek vezetői a városvezetéssel együttműködésben 
figyelmet fordítanak a közösség integrációjának elősegítésére (kulturális programok, rászorultak segítése, a 
kezdeményezett programok felkarolására), de emellett a Helyi Esélyegyenlőség Program is megemlít olyan, 
a foglalkoztatottság növelését célzó lépéseket, amelyeket a helyi vállalkozókkal és a Városi Szolgáltató Zrt-
vel együttműködve kívánnak megvalósítani.  
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2011-ben 354 db bérlakásból 307 minősült szociális bérlakásnak, amelyek egy része felújításra került egy 
szociális bérlakás program keretében, az életkörülmények javítása érdekében. Az önkormányzat által 
biztosított szolgáltatásokat és segítségnyújtási formákat kiegészítik a különféle hátrányos helyzetű 
csoportok érdekérvényesítő körei (pl. Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete), amelyek adott esetben 
fontos közösségszervezési funkciókat is ellátnak, valamint a civil kezdeményezések és változatos önkéntes 
vagy egyházi szociális ellátásformák is érhetők (pl. Szent Erzsébet Karitász).  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program a többi városi fejlesztési programmal együttműködésben, a már meglévő 
partnerségekre alapozva készült. Következésképpen ezek összehangolt megvalósításakor a pozitív hatások 
egymást felerősítve jelentkezhetnek. Különösen kedvező alapot jelent a 2001-2002-es Környezet-
egészségügyi Akcióprogram, amely relatív alacsony kockázatokat rejtő agglomerációs területként határozza 
meg a várost, ugyanakkor figyelmet szentel a dinamikus népességnövekedésből fakadó problémáknak, 
különösen az intézményfejlesztésre és az intézményhálózat bővítésére, valamint a környezeti erőforrások 
megőrzésére vonatkozó preferenciáknak. A lakosság ingázó, kétlaki életmódjából fakadó problémákat 
nemcsak a Környezet-egészségügyi Akcióprogram, hanem a város Sportkoncepciója is felismerte: az előbbi 
helyzetelemzése feltárja a lakosság viszonylag magas stressz-terhelését (magasabb státuszú munka és 
közlekedési stressz), amelyet a Sportkoncepcióban alapelvként megfogalmazott, a versenysporttal 
párhuzamosan felkarolandó tömegsport képes kezelni. A sport, mint szabadidős tevékenység így nemcsak a 
fiatalabb, iskolás korosztály egészségre nevelését segítené, hanem a munkavállalók rekreációját és a 
munkaképességük megőrzését is. További pozitív társadalmi externália (kedvező kisugárzó hatás), hogy 
mindezek a programok, szabadidős tevékenységek segíthetik mind a közösségek kialakulását és 
megerősödését, mind a városhoz való kötődést is. A Sportkoncepció végül a helyi fejlesztésekkel is 
érintkezik, hiszen a nyári szabadidős és sporttevékenységekhez a város földrajzi elhelyezkedése és 
természeti környezete jelentős potenciált képvisel, amely nem pusztán a helyi lakosság, hanem a 
fővárosból és a környékről érkező, aktív kikapcsolódást kereső látogatók számára is vonzerőt jelent. Ez a 
város hagyományosan kulturális örökségre épülő turizmusát is élénkítheti. Az Ifjúsági koncepció szintén 
ezen együttműködések és fejlesztési irányok keretei közé illeszkedik.  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program célkitűzései átgondolt és társadalmilag érzékeny attitűdöt körvonalaznak: 
a közintézmények és egészségügyi szolgáltatások akadálymentesen megközelíthetők, csakúgy, mint az 
önkormányzat tulajdonában álló tagóvodák és a Művészet Malom. Ugyanakkor a komplex 
akadálymentesítés még nem minden városrészben, nem minden intézmény esetében megoldott.  

5.3 Szegregátumok, veszélyeztetett területek   
A KSH adatai alapján a városban nincsen 35%-os szegregációs mutatóval rendelkező szegregátum, sem 
30%-os szegregációs mutatóval jellemezhető szegregációval veszélyeztetett terület. (A szegregációs 
mutató a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők arányát mutatja az aktív korúak csoportján belül, azokon a területeken, ahol az érintett 
népesség száma eléri az 50 főt.)  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozásakor a városban sem jelentősebb arányú mélyszegénységet, 
sem szegregációs tendenciát nem regisztráltak.  

Ugyanakkor a település topográfiája szegmentáltságot mutat, mivel a település különféle, egymástól térben 
többé-kevésbé elkülönülő városrészekből áll. Bár ezekben nem a szegregációs mutatóba foglalt, alacsony 
végzettségű, kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzetű, alacsony foglalkoztatottságú, társadalmilag hátrányos 
helyzetű lakosság tömörül, a helyi társadalom elöregedése és a térbeli elkülönülés is rejt társadalmi 
kockázatokat. 

5.4 Összegzés, javasolt intézkedések 
Összességében a városban nincsenek társadalmilag leszakadó területek vagy szegregátumok, azonban 
néhány terület figyelmet érdemel.  
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A 2008-as Integrált Városfejlesztési Stratégiához képest a finomabb lehatárolás ugyanis mélyebb elemzést 
tesz lehetővé, amelyben látszanak a városközponttól távolabb eső területek relatív hátrányai (pl. 
megközelíthetőség, szolgáltatások elérhetősége), amelyek főként a lassú elöregedés és az idősek speciális 
élethelyzeteinek fényében jelenthetnek problémát (szolgáltatások elérhetősége, közlekedés, idősek 
társadalmi integrációja). Bár arányaiban a legtöbb idős (60 év feletti) a Belvárosban és a Vasúti villasoron és 
környékén él (24,9% és 27,4%), a városnak fel kell készülnie az idősödéssel járó kihívásokra és növekvő 
kapacitásigényekre (nappali ellátás, bentlakások ellátás, házi segítségnyújtás, az idős korral járó romló 
fizikai, mentális állapotok (pl. elmagányosodás) kezelése). Ugyancsak kiemelkedő a 60 év felettiek aránya 
(50%) a Déli városkapu városrészben, ám ezt az értéket az alacsony elemszám (lakónépesség szám) is 
okozhatja. Az előbbi területeken, azaz a Belvárosban és a Vasúti villasoron van arányaiban a legtöbb 
komfortfokozatú lakás (5,9% és 6,3%). Bár az egyes városrészek egymáshoz viszonyított mutató nem igazán 
térnek el, a foglalkoztatottság esetében Izbég-Csicserkó és Pannónia városrészek (58%) rendelkeznek relatív 
rosszabb értékekkel.  

A további fejlesztések területi célzásánál és az akciótervek kidolgozásánál fontos figyelembe venni, hogy az 
egy-egy elzártabb területen megvalósuló fejlesztés vagy szolgáltatásbővítés lehetőleg ne fokozza a terület 
elszigeteltségét vagy ne eredményezzen valamilyen térbeli-társadalmi-gazdasági paraméter szerint 
potenciálisan szegregációra hajlamosító helyzetet. 

A város 2014-2020-as időszakra vonatkozó középtávú céljai és projektjei több esetben szolgálják a 
szegregáció lehetőségének további csökkentését: 

 A városi sportinfrastruktúra fejlesztésével a lakosság egészségtudatossága növelhető, a gyermekek, 
fiatalok és a felnőtt lakosság számára is életmódminta adható. A közösségi terek fejlesztése a helyi 
összetartást erősítheti. Az ifjúságbarát beavatkozások révén a fiatalok számára aktív, egészséges, 
közösségépítő kikapcsolódási formák állhatnak rendelkezésre. Mindez tovább fokozhatja a város 
megtartó erejét.  

 A szociális szolgáltatások fejlesztése révén a fenti elemzésben bemutatott hátrányos helyzetű 
lakosság felkarolása történhet meg, biztosítva a fogyatékkal élők ellátását is. Az intézmények és 
közterületek akadálymentesítése az egyenlő esélyű hozzáférést terjeszti ki. Szentendre multietnikus 
társadalma és kulturális sokszínűsége miatt, valamint a hátrányos helyzetűek esélyegyenlősége 
okán is indokolt az egyszerűsített, könnyen elérhető hivatali ügyintézés fejlesztése. Az óvodai 
kapacitásbővítés révén a területi egyenlőtlenségek csökkennek, a nők munkaerőpiaci reintegrációja 
erősíthető. 

A program egyik kulcseleme a bérlakás-program, mely program megvalósítása nagy körültekintést igényel. 

Az új szociális bérlakások vásárlásánál/építésénél az önkormányzatnak különös tekintettel kell lennie arra, 
hogy a városközpontból odaköltöző családok hasonló, vagy lehetőség szerint jobb lakhatási körülmények 
közé (azonos vagy magasabb komfort fokozat, azonos vagy nagyobb lakóterület) kerüljenek. A szociális 
bérlakásokat mindenképpen nemcsak hogy belterületen kell vásárolni/építeni, hanem olyan 
városrészekben, ahonnan az alapvető közszolgáltatások (oktatási intézmények, egészségügyi, kereskedelmi 
szolgáltatások) tömegközlekedéssel vagy gyalogosan elérhetők.  

Mivel a szociális bérlakásokat igénybevevő családok társadalmi státusza általában a városi átlagnál 
alacsonyabb, ezért mindenképpen fontos, hogy a lakóhelyi szegregáció kialakulásának, azaz az alacsony 
társadalmi státuszú családok térbeli koncentrációjának megelőzése érdekében a szociális bérlakások 
semmiképpen se egy tömbben helyezkedjenek el. Ennek érdekében javasolt, hogy hagyományos beépítésű 
területen maximum két közvetlen egymás mellett lévő helyrajzi számon levő épületbe együttesen 
maximum 8 fő költözzön, minden további költöző lakhelye között legalább 3 helyrajzi szám legyen. 
Társasházi környezetben a társasház lakásszámának függvényében 5 lakásonként maximum 1 lakásba, 
maximum 7 fő, de lépcsőházanként összesen maximum 2 lakásba összesen 8 fő költözzön.  A szociális 
bérlakások megvásárlásakor/építésekor mindenképpen fontos a városrész lakónépességnek pontos 
tájékoztatása. A belvárosi városrészből más városrészbe költöző családok beilleszkedését a helyi 
családsegítő szolgálat szociális munkása fokozott figyelemmel kell, hogy kísérje.  
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6. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

6.1 A stratégia külső összefüggései 
A 2014-2020-as uniós tervezési időszakra való felkészülés jegyében mind európai, mind hazai szinten 

számos területi valamint ágazati fejlesztési stratégia készült, mely magasabb területi szinten jelöl ki 

fejlesztési irányokat. Ezek ismerete, figyelembe vétele a stratégiakészítés során követelmény. Szentendre 

Város fejlesztési irányai, és a célok elérését biztosító projektek megvalósítása egyúttal hozzájárul a megyei, 

országos, és az uniós célkitűzések teljesítéséhez is, természetesen különböző mértékben.  

Ezen illeszkedésvizsgálat során az alábbi dokumentumokat vettük számba: 

 EU 2020 

 Közép-Európai transznacionális program (Central Europe Programme) 

 Duna 2014-2020 Transznacionális Program 

 A kohéziós politika tematikus célkitűzései 

 Nemzeti Fejlesztés 2030 – az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció  

 Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció 

 Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepció (releváns célok) 

 Duna Régió Stratégia (EDRS) 

A következő táblázatban a városi ITS illeszkedését, illetve az illeszkedés intenzitását mutatjuk be ezen 

fejlesztési dokumentumok által kijelölt fő irányvonalakhoz, célokhoz: 

 

Jelmagyarázat:  

 

erős kapcsolat 

     

gyenge kapcsolat 
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EU
 2

0
2

0
 

Foglalkoztatás bővítése 

 Munkaképes korúak között 75% 
foglalkoztatottsági arány elérése 

                   K+F/innováció ösztönzése 

 Országos GDP 3%-át K+F és az innováció 
ösztönzésére irányuló beruházásokra kell 
fordítani 

                   Éghajlatváltozás / energiahatékonyság 

 Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának 20%-kos csökkentése az 
1990-es szinthez képest 

  A megújuló energiaforrások arányának 
20%-ra növelése 

 Az energiahatékonyságot 20%-kos javítása 
                   Oktatás 

  A lemorzsolódási arány csökkentése 

 30 és 34 év közöttiek legalább 40%-a 
felsőfokú végzettséggel rendelkezzen 

                   Szegénység/társadalmi kirekesztés 
csökkentése 

 Nyomorban és társadalmi 
kirekesztettségben vagy annak 
veszélyében élők számának csökkentése 
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Innovációs együttműködés KÖZÉP-EURÓPA 
versenyképesebbé tételéért 

                   
Együttműködés az alacsony szén-dioxid 
kibocsátásra 
vonatkozó stratégiák területén KÖZÉP-
EURÓPÁBAN 

                   
Együttműködés a természeti és kulturális 
erőforrások terén a fenntartható 
növekedés megteremtése érdekében 
KÖZÉPEURÓPÁBAN 

                   
Együttműködés a közlekedés területén 
KÖZÉPEURÓPA jobb kapcsolódása 
érdekében 
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Innovatív és szociálisan felelős Duna Régió 

 Az innováció keretfeltételeinek javítása 

 Az üzleti és társadalmi innovációhoz 
szükséges kompetenciák növelése 

                   A környezetért és a kultúráért felelős Duna 
Régió 

 A természeti és kulturális örökség és 
erőforrások fenntartható használatának 
elősegítése 

 Az ökológiai folyosók helyreállításának és 
kezelésének elősegítése 

 A transznacionális vízgazdálkodás és az 
árvízveszély megelőzésének erősítése 

 Jobb felkészülés a katasztrófák 
kockázatainak kezelésére 

                   Jobban összekapcsolt és az energiáért 
felelős Duna Régió 

 Környezetbarát és biztonságos közlekedési 
rendszerek és a városi és vidéki területek 
kiegyensúlyozott megközelíthetőségének 
támogatása 

 Az energiabiztonság és 
energiahatékonyság javítása 
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Jól kormányzott Duna Régió 

 Az intézményi kapacitások bővítése a főbb 
társadalmi kihívások megoldása 
érdekében 

 Az EU Duna Régió Stratégia 
kormányzásának és végrehajtásának 
javítása 
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Természet és kultúra 

 Környezetvédelem és az erőforrások 
hatékonyságának elősegítése 

                   A határokon átnyúló mobilitás elősegítése 

 A fenntartható közlekedés elősegítése és a 
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák 
előtti akadályok elhárítása 

                   A fenntartható és minőségi foglalkoztatás 
támogatása és a munkaerő-mobilitása 
elősegítése 

 A fenntartható és minőségi foglalkoztatás 
és a munkavállalói mobilitás ösztönzése a 
határokon átnyúló munkaerőpiacok 
integrálásával 

                   Határokon átnyúló együttműködés 
fokozása a hatóságok és a határ közelében 
élők között 

 Az intézményi kapacitások és a 
közigazgatás hatékonyságának fokozása 
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Dokumentumok és fő céljaik, prioritásaik 

Szentendrei ITS fő projektjei, beavatkozásai 
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A kutatás, a technológiai fejlesztés  
és az innováció erősítése 

                   Az IKT technológiák hozzáférhetőségének  
és használatának terjesztése, minőségük 
javítása 

                   A kkv-k versenyképességének fejlesztése 
                   Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdasági modellre való áttérés támogatása 
                   Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, 

a kockázatmegelőzés és –kezelés 
előmozdítása 

                   A környezetvédelem és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása 

                   A fenntartható közlekedés előmozdítása és 
a hálózati infrastruktúrák javítása 

                   A fenntartható és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 
támogatása  

                   A társadalmi befogadás előmozdítása, a 
szegénység és a diszkrimináció elleni 
küzdelem 

                   Befektetés az oktatásba, a képzésbe 
és az élethosszig tartó tanulásba  

                   
A közigazgatás hatékonyságának javítása  
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Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító 
gazdasági fejlődés 

                   
Népesedési fordulat, egészséges és 
megújuló társadalom 

                   
Természeti erőforrásaink fenntartható 
használata, értékeink megőrzése és 
környezetünk védelme 

                   
Térségi potenciálokra alapozott, 
fenntartható térszerkezet 
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Társadalmi megújulás  
Testben és lélekben egészséges, 
együttműködő egyén és közösségek 

                   
Gazdaság dinamizálása  
Az értékteremtő képesség növelése a térség 
adottságaira építve 

                   
Térszerkezet fejlesztése és 
kiegyensúlyozása  
A lokális és makrotérségi érdekeket 
kiszolgálni tudó, fenntartható környezet) 
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Partnerség – a jövő közös tervezése a 
térségben és országosa 

                   
A Dunával együtt élő város 

                   Egészséges környezeti feltételek 
megteremtése 
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A Duna térség biztonságának erősítése 
országon belül és határokon átívelően 

                   
Fenntartható gazdaságfejlesztés 

                   A Duna térségi identitás és együttműködés 
erősítése 
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Budapest az európai városhálózat erős 
tagja 

                   

Fenntartható, érték- és tudásalapú 
gazdaság                    

Egészséges, harmonikus, sokszínű városi 
környezet                    

Javuló életminőség, harmonikus együttélés 
                   

28. táblázat: ITS projektek illeszkedése a felsőbb területi szintek stratégiai dokumentumaihoz 
Forrás: saját szerkesztés 
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Az ITS kapcsolódása Szentendre város szakági terveihez, stratégiai dokumentumaihoz: 

Az ITS kidolgozása (a Településfejlesztési Koncepción kívül) nagyban épített Szentendre meglévő más szakági terveihez, dokumentumaihoz: 

 Szentendre Gazdaságfejlesztési Programterve, 2015: Szentendre Gazdaságfejlesztési Programterve 3 célterületet határoz meg a város gazdaságának 
fejlesztésére, mely prioritások az ITS középtávú célrendszerében is dominánsan vannak jelen: 

o Helyi gazdaságot fejlesztő beruházások 

o Turisztikai fejlesztések 

o Városi infrastruktúrafejlesztések 

A Programterv által meghatározott projektlista képezte az alapját az ITS projektek, beavatkozások kidolgozásának (a középtávon reálisan 
megvalósítható fejlesztések kiemelésével), az alábbiak szerint: 

Szentendre Gazdaságfejlesztési Programterve - 
Projektlista 

ITS illeszkedése 

1. Szovjet laktanya fejlesztése A szovjet laktanya fejlesztésére vonatkozó előkészítő feladatok (tervezés, kármentesítési szükséglet feltárása, 
stb.) az ITS Déli Innovációs Zóna akcióterületi projektjének részei. 

2. Szálloda-fejlesztés A szálloda beruházás az ITS egyik kulcsprojektje, emellett az akcióterületi fejlesztések részét is képezi a városi 
szálláskapacitás minőségi és mennyisége fejlesztése. 

3. Pap-sziget fejlesztés, termálforrás fejlesztés A Pap-sziget fejlesztése a termálvíz hasznosítási lehetőségeinek és kereteinek a vizsgálatával az ITS egyik 
akcióterületi projektje. 

4. Dunakorzó fejlesztése, felújítása A Dunakorzó fejlesztése, megújítása a Történelmi városközpont akcióterületi projekt fontos részelemét jelenti. 

5. Sportcsarnok fejlesztés A közösségi és sportélet fellendítése komplex tematikus projekt részét képezi egy multifunkcionális sport- és 
rendezvényközpont kialakítását célzó projektelem, valamint a városi sportpályák fejlesztése. 

6. Belvárosi csatornarendszer felújítása Az elválasztott rendszerű belvárosi csatornarendszer ütemezett megvalósítása (feltételeinek és megoldásának 
tervezése, valamint az első ütem megvalósítása) a Történelmi városközpont akcióterületi projekt része. Emellett, 
a Déli Innovációs Zóna akcióterületi projekt keretében a szennyvíztisztító korszerűsítési és bővítési 
lehetőségeinek vizsgálata is megtörténhet. 

7. Ipari-gazdasági terület fejlesztés A Déli Innovációs Zóna akcióterületi projekt, valamint a Gazdaságfejlesztési program tematikus projekt keretében 
megkezdődhet a városi ipari-gazdasági területek ütemezett fejlesztése. 

7b./ A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 
telephelyfejlesztése 

Az Integrált közlekedési csomópont akcióterületi projekt a közlekedésfejlesztési beavatkozások mellett a 
csomópont környezetében elhelyezkedő önkormányzati területek, így a VSZ telephely fejlesztését is magában 
foglalja. 

8. Távfűtő primer-csőhálózat felújítása A távfűtőmű fejlesztése a Korszerű és energia-hatékony városi intézmények és lakásállomány komplex tematikus 
projekt részét képezi. 
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Szentendre Gazdaságfejlesztési Programterve - 
Projektlista 

ITS illeszkedése 

9. V-8 városi uszoda energetikai felújítása Az uszoda energetikai korszerűsítése a Korszerű és energia-hatékony városi intézmények és lakásállomány 
komplex tematikus projekt része. 

10. Kerékpárút építés – „outdoor” turizmus 
fejlesztése 

A Kerékpáros Szentendre Program a város egészére kiterjedően célozza a kerékpáros infrastruktúra és 
szolgáltatások fejlesztését. Az outdoor kínálat bővítése emellett más projektek (pl. Pap-sziget, Integrált turisztikai 
attrakciófejlesztés) részét is képezi. 

11. Bérlakásépítés A bérlakás program az ITS egyik kulcsprojektje, szoros összefüggésben a történelmi városközpont 
rehabilitációjával. 

12. Kulturális intézmények fejlesztése A kulturális intézmények fejlesztése részben a Történelmi városközpont akcióterületi projekt részét képezi, 
részben az Integrált turisztikai attrakciófejlesztés, valamint az Art Capital / Modern Művészetek Fővárosa 
Program keretében tervezett. 

29. táblázat: ITS projektek illeszkedése Szentendre Város Gazdaságfejlesztési Programtervéhez 
Forrás: saját szerkesztés Szentendre Város Gazdaságfejlesztési Programterv alapján 

 Vállakozás-fejlesztési program, 2015: Szentendre Vállalkozás-fejlesztési programjának célja a helyi vállalkozások segítése hatékonyságuk javítása és a 
foglalkoztatás növelése érdekében. A program keretében az újonnan induló vagy betelepülő vállalkozások számára a vállalkozásindítást/székhely vagy 
telephelyváltozást követő két adóévben a befizetett helyi iparűzési adó 50%-ának megfelelő mértékű „de minimis” vállalkozásfejlesztési támogatást 
nyújt az önkormányzat. Ugyancsak a vállalkozások és a város közötti együttműködést célozza az ún. 1+1 program, amely a helyi vállalkozások 
közreműködésével megvalósuló út- és járdaépítések, felújítások támogatását tartalmazza (amely cég vállalja a telephelyéhez vezető útépítés, felújítás 
költségeinek legalább 50%-át, annak az önkormányzat a költségek másik felét biztosítja). Ezek a vállalkozásösztönzési feladatok a Gazdaságfejlesztési 
komplex tematikus projektje keretében beépítésre kerültek az ITS-be, az ITS projekt fő elemeit a Vállakozás-fejlesztési program határozta meg. 

 Helyi Építési Szabályzat: az ITS projektjei a hatályos HÉSZ által rögzített szabályozási keretfeltételek mentén kerültek kialakításra. 

 Szentendre Város Sportkoncepciója, 2007: Szentendre város Sportkoncepciója (44/2007. (II. 13.) Kt. sz.) célul tűzte ki az óvodai és iskolai testnevelés 
lehetőségeinek bővítését, a szabadidősport fejlesztését, a versenysport támogatását a lakosság egészségi állapotának javítása és a közösségépítés 
érdekében. Ehhez a város meglévő sportlétesítményeinek megújítása, valamint új sportlétesítmények építése mellett a szemléletformálást is kiemelt 
feladatnak tekinti. Ezen törekvések beépítésre kerültek az ITS Közösségi és sportélet átfogó fejlesztése c. komplex tematikus projektjébe. 

 Szentendre Város Ifjúsági Koncepciója, 2011: a koncepció átfogó módon vizsgálja a városi ifjúság helyzetét, az oktatástól a közösségi programokon át, 
az egészségügyi ellátáson és prevención keresztül a sportolási tevékenységekig. Fő céljai és feladatai között szerepel a művészetoktatás és 
tehetséggondozás, a felsőfokú oktatás biztosítása, a lokálpatrióta szemlélet erősítése, a sport- és szabadidős tevékenységek lehetőségeinek bővítése, a 
városi zöldfelületek intenzívebb hasznosítása, az ifjúságbarát – köztük a kerékpáros – közlekedés fejlesztése, valamint a kulturális, szabadidős és 
közösségi programok bővítése, háttér-infrastruktúrájának fejlesztése. Ezek a szempontok beépültek az ITS tervezési folyamatába is, a célok és tervezett 
feladatok az Átfogó ifjúságbarát intézkedések komplex tematikus projekt mellett megjelennek több más ITS projektben is (pl. Közösségi és sportélet 
átfogó fejlesztése; 21. századi tudás; Art Capital / Modern Művészetek Fővárosa Program; Egészségügy fejlesztése). 
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 TDM Üzleti terv, 2014: a TDM szervezet üzleti tervében foglalt feladatok az alábbiak: 

o Új turisztikai kiadványok létrehozatala és aktuális térképek biztosítása több nyelven 

o Helyi termékek népszerűsítésének elősegítése és csak Szentendrén elérhető, helyi iparművészek által tervezett – piacképes - ajándéktárgyak 
létrehozatalának támogatása és értékesítése 

o Attrakció-/termékfejlesztési támogatások: Szentendre (program)kártya, kulturális programok csomagba való szervezése 

o Értékesítési szolgáltatások továbbfejlesztése (Mahart, BKV megállapodás, színházjegy értékesítések, helyi idegenvezetés, kedvezményes 
desztinációs kártyarendszer kialakítása, csomagajánlatok kidolgozása a helyi szolgáltatókkal, stb.) 

o HÉV Végállomás átalakítása – művészeti koncepció kialakítása egy „virtuális kapu létrehozatala” érdekében 

o A Kultúra/Művészetek városa üzenet kommunikálása a 11-es út mentén és a HÉV-en 

o Iranyszentendre.hu weboldal és mobilalkalmazás továbbfejlesztése és karbantartása 

o Közösségi média felületeink gondozása 

o Kulturális-programajánló hírlevelek elindítása és havi programajánló kidolgozása 

o Helyi-civil kezdeményezések felkarolása és támogatása (Szomszédünnep, Dumtsa korzó, Arany Fakanál program, stb.) 

o Saját rendezvények szervezése (Borfesztivál, Múzeumok Éjszakája, stb.) 

o Szoros együttműködés a Dunakanyar térség településeivel 

Az ITS nagyban illeszkedik a fenti célokhoz: részben a nem beruházási jellegű javasolt beavatkozások kapcsolódnak e területekhez 
(marketingtevékenység, partnerségépítés, együttműködések, csomagajánlatok kidolgozása, stb.), részben az Integrált turisztikai attrakciófejlesztés, az 
Art Capital / Modern Művészetek Fővárosa Program, valamint az Integrált közlekedési csomópont akcióterületi projekt (HÉV állomás megújítása) 
keretében tervezett a turisztikai imázskép javítása is. 

6.2 A stratégia belső összefüggései  
A stratégia belső összefüggésrendszerének vizsgálata az ITS projektjeinek középtávú célokhoz való illeszkedése: elvárás, hogy minden középtávú célhoz 
rendeljünk adott cél elérését biztosító projektet, illetve minden egyes projekt egyértelműen illeszthető legyen az ITS középtávú célrendszerébe. Természetesen 
bizonyos projektek – pl. összetett beavatkozásokat tartalmazó akcióterületi projektek – több, más projektek kevesebb célkitűzéshez kapcsolódnak, ahogy azt az 
alábbi táblázat szemlélteti: 
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a) Egészségtudatos, preventív szemléletű helyi lakosság 

                   b) Funkcióváltás és megújulás az alulhasznosított 

területeken 

                   c) Helyi hagyományokat őrző, illetve értékteremtő kreatív 

lakosság 

                   d) Természeti, táji értékeket fenntartható módon integráló, 

kiegyensúlyozott városi környezet 

                   e) Helyi erőforrásokra alapozó, kiegyensúlyozott 

struktúrájú, kreatív, modern vállalati szövet 

                   f) Értékalapú márka 

                   g) Hagyományokat és innovatív elemeket ötvöző sokoldalú, 

minőségi kínálat 

                   h) Eltérő célcsoportok változatos igényeit kielégítő 

színvonalas oktatás, nevelés 

                   i) Gazdasági céllal hasznosított természeti, táji, épített 

örökségi értékek 

                   j) Tudatos, előrelátó, tervezett fejlődés 
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k) Gazdasági, turisztikai célokat támogató városi környezet, 

infrastruktúra 

                   l) Élenjáró technológiákra építő tudásintenzív gazdaság 

                   m) Minőségi, differenciált turisztikai fogadóinfrastruktúra 

és szolgáltatáskör 

                   n) Vonzó vállalkozási, befektetési környezet, támogató 

városi háttér 

                   o) Korszerű, energiahatékony ingatlanok és technológiák 

                   p) Természeti adottságokra építő, környezettudatos 

turizmus 

                   q) Korszerű, intelligens közszolgáltatási intézményrendszer, 

minőségi városi infrastruktúra 

                   r) Kulturális örökség megőrzése, fenntartható hasznosítása 

                   s) Környezetbarát, szelíd mobilitást erősítő város 

                   t) Egyenlő esélyeket kínáló város                    

u) Modern, összehangolt, módváltásra lehetőséget adó 

közlekedési kapcsolatok                    
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v) Szinergiákra építő, erősödő helyi és térségi gazdasági 

kooperáció                    

w) Jelentős helyi kultúrafogyasztás, magas költés                    

x) Erős helyi kötődésű, összetartó közösség                    

y) Összehangolt kultúra és turizmus                    

z) Integrált városi és térségi tevékenységek                    

30. táblázat: ITS projektek kötődése a középtávú célokhoz 
Forrás: saját szerkesztés 
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A stratégia belső összefüggésrendszerének másik vetülete az egyes beavatkozások, projektek egymásra gyakorolt hatása, amely a tervezett beavatkozások 
szinergiáit mutatja: 

 ITS beavatkozások 
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Történelmi városközpont akcióterületi projekt 
                   Pap-sziget akcióterületi projekt 

                   Déli Innovációs Zóna akcióterületi projekt 
                   Integrált közlekedési központ akcióterületi projekt 
                   Skanzen akcióterületi projekt 
                   Kerékpáros Szentendre Program 
                   Turisztikai információs rendszerek fejlesztése 
                   Szentendrei integrált turisztikai attrakciófejlesztése  
                   Korszerű és energiahatékony városi intézmények és 

lakásállomány 
                   Városi minőségi infrastruktúrafejlesztés 
                   Komplex egészségügyi fejlesztés 
                   Átfogó ifjúságbarát beavatkozások 
                   Szociális és gyermekjóléti ellátások fejlesztése 
                   Közösségi- és sportélet fellendítése 
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 ITS beavatkozások 
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21. századi tudás – átfogó oktatási-képzési program 
                   Gazdaságfejlesztési program 
                   Szálloda beruházás 
                   Bérlakás-program 
                   Art Capital / Modern Művészetek Fővárosa Program 
                   31. táblázat: ITS projektek szinergiái 

Forrás: saját szerkesztés 

Jelmagyarázat:  

erős kapcsolat 

     

gyenge kapcsolat 
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7. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB 

KOCKÁZATAI 
 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósítása a helyi igények alapján körvonalazódó projektekre 
épül, így az egyes beavatkozások egyedi kockázatelemzését ezen projektek bemutatása tartalmazta. Jelen 
fejezet célja, hogy a középtávú városfejlesztést átfogó módon vizsgálva térképezze fel a stratégia 
megvalósítása során valószínűsíthető kockázati elemeket, amelyek veszélyeztethetik a dokumentumban 
megfogalmazott célok elérését.  

A kockázatok jellegük szerint csoportokba sorolhatók: finanszírozási, szervezeti-együttműködési, jogi-
tulajdonjogi, műszaki, társadalmi, környezeti, valamint fenntarthatósági-gazdasági kockázatok. Az elemzés 
módszertana a kockázati tényezőket bekövetkezési valószínűségük és lehetséges hatásaik szerint három – 
alacsony, közepes, magas – kategóriákba sorolja.  

A kockázati tényezők kezelésének átfogó módjai: 

 Kockázati tényező teljes kiiktatása –a kockázatos projektrészek elhagyása, más megoldás keresése. 
Célszerű a tervezési időszakban alkalmazni, később ugyanis fokozottan emelkedhetnek a projektek 
járulékos költségei. 

 A kockázat mértékének (a bekövetkezés esélyének, vagy hatásának) csökkentése – jellemzően 
intézkedési, végrehajtási, folyamatszabályozási tervek, felelősségek (felelős személyek) 
kijelölésével. 

 A kockázatviselés áthárítása, vagy adott esetben a kockázat megosztása – sok esetben a partnerek a 
projektek közös finanszírozásával a kockázatokat is megosztják, ezzel együtt mérséklődik az egyes 
partnerek egyéni kockázata. 

 Vészelhárítási intézkedési tervek, vész-forgatókönyvek készítése – jellemzően alternatív 
megoldások feltárása, alternatív erőforrások készenlétben tartása, válságmenedzsment 
intézkedések. 

 A kockázat elfogadása – más néven céltartalékok képzése. 

A következő táblázat a projektek megvalósulásánál felmerülő általános kockázati elemeket és azok hatásait 
mutatja be. 

Jelleg Kockázat bemutatása Bekövetkezés  Kivédésére javasolt intézkedések 

valószínűsége hatása 
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A Közép-Magyarországi 
Régióban a 2014-2020 
között elérhető uniós 
támogatások jelentősen 
szűkülnek a korábbi 
időszakhoz képest, erős 
„verseny” a finanszírozási 
forrásokért 

magas magas  Jól előkészített, „indítható” projektek 

 Költség-haszon elemzések alapján a projektek 
előzetes priorizálása – egyértelmű fontossági 
sorrend felállítása 

 Projektek finanszírozási tervében a különböző 
forráslehetőségek feltárása, opciók 
meghatározása – egyéb külső forrásbevonás 
előkészítése 

 Ütemezett megvalósítás nagyobb, összetettebb, 
többlépcsős projektek esetében 

 Közvetlen uniós források lehetőségének feltárása 
(pl. nemzetközi pályázati programok) 

 Együttműködés a fővárossal / kormánnyal a 
fővárosi /országos jelentőségű projektek 
előkészítésében 

 Lobbitevékenység 
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Jelleg Kockázat bemutatása Bekövetkezés  Kivédésére javasolt intézkedések 

valószínűsége hatása 

Alacsony támogatási 
intenzitás a közép-
magyarországi régiós 
projekteknél, így önerő 
biztosítása szükséges 

magas magas  Projektek finanszírozási tervében az önerő 
biztosítására a különböző opciók figyelembe 
vétele, értékelése, előkészítés az éves 
költségvetés tervezése során 

 MNB és EIB források bevonása a nagyobb 
projektek esetében 

 Külső forrásbevonás (pl. magántőke) 

Alapvető forráshiány az 
önkormányzatnál mind a 
projektek előfinanszírozását, 
mind pedig a kötelezően 
ellátandó tevékenységeket 
illetően 

magas közepes  Rendszeres kapcsolattartás a központi tervezést 
végző, érintetett szervezetekkel, a vonatkozó 
problémák kommunikálása 

 Takarékossági intézkedések megtakarításainak 
felhasználása a projektek előkészítése, 
megvalósítása során 

 Lobbitevékenység a támogatott, megelőlegezett 
előkészítési források elérésére 

Többletköltségek 
jelentkezése a megvalósítás 
során a projekteknél 

közepes magas  Alapos projekt-előkészítés 

  A közbeszerzés során a kivitelező körültekintő 
kiválasztása, szerződések keretében a 
többletköltségek és a felelősségvállalás kezelése 

 A szerződésekbe megfelelő jogi eszközök 
(biztosítékok, garancia-vállalás, stb.) beépítése 
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A vállalkozások beruházásai 
elmaradnak, így a megfelelő 
komplexitású és színvonalú 
kínálat nem jön létre 

közepes magas  Alapos igény-/szükségletfelmérés 

 Együttműködés a pénzpiaci szereplőkkel a 
konstrukció kidolgozása során (forrásbevonás 
lehetőségeinek, szintjének feltárása) 

 EU-s visszaforgó források (támogatott hitelek, 
kockázati tőke) bevonása (pl. JESSICA) 

Szomszédos települések 
elmaradó fejlesztései miatt 
a térségi fejlesztések nem 
valósulnak meg, a hálózatos 
fejlesztések 
eredményessége csökken 
(pl.: turisztikai fejlesztések, 
bicikliút, stb.)  

közepes közepes  Térségi együttműködés erősítése 

 Kezdeményező szerepkör felvétele a térségi 
együttműködést illetően 

Megnövekedett 
menedzsmentfeladatok 
ellátása, emberi erőforrás 
és/vagy kompetenciahiány 

közepes közepes  A stratégiai és operatív menedzsment megfelelő 
időben történő megerősítése (ITS 
projektkoordinátor alkalmazása)  

 Megfelelő technikai támogatás biztosítása 
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Tulajdonjogi problémák – pl. 
infrastruktúrafejlesztési 
projektek előkészítésénél 

közepes magas  Megfelelő projekt-előkészítés 

 Kapcsolatépítés, tárgyalások lefolytatása 

 Jogi eszközök (településrendezési eszközök) 
alkalmazása 

A vonatkozó jogszabályi 
környezet, eljárásrendek, 
forráskeretek folyamatos 
változása az előkészítés 
során 

magas magas  Kapcsolattartás a változtatásokban érintetett 
szervezetekkel 

 A tervezést érintő hatályos jogszabályok, 
eljárásrendek, finanszírozási feltételek 
folyamatos nyomon követése 

Sikertelen/elhúzódó 
közbeszerzési eljárások 

közepes közepes  A közbeszerzési eljárások alapos szakmai 
előkészítése jól képzett közbeszerzési szakértő 
bevonásával 
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Jelleg Kockázat bemutatása Bekövetkezés  Kivédésére javasolt intézkedések 

valószínűsége hatása 
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Nagyprojektek összetett 
műszaki tartalmával 
összefüggő egyedi műszaki 
problémák 

közepes közepes  Projektek professzionális előkészítése, 
kockázatok és vis major esetek kezelésére való 
felkészülés (válságmenedzsment terv) 

Előre nem látható 
problémák a kivitelezések 
során (pl. kármentesítés, 
régészeti eljárás) 

   Gondos projekt-előkészítés 

 Tartalékképzés 

 Vészforgatókönyvek készítése 

 Szoros együttműködés az érintett hatóságokkal, 
hivatalokkal (pl. Örökségvédelmi Hivatallal a 
régészeti eljárások kapcsán) 

Projektek ütemezésének 
csúszása a kivitelező 
hibájából 

közepes közepes  Jól előkészített közbeszerezési eljárások – 
kivitelező körültekintő kiválasztása, 
szerződésekben megfelelő jogi eszközök 
(biztosítékok, garancia-vállalás, stb.) beépítése 

 Műszaki ellenőrzésre vonatkozó közbeszerezések 
körültekintő lefolytatása - megfelelő referenciák, 
stb. 

 Műszaki ellenőri tevékenység biztosítása 
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 Társadalmi-szociális 
projektek iránt lakossági 
közömbösség 

közepes magas  Kommunikáció, bevonási stratégiák alkalmazása 
már a projektek előkészítése során is 

 Hatékony kommunikáció és nyilvánosság-
biztosítás a megvalósítás során 

A szociális ellátásban 
tapasztalható, országosan 
jelentkező szakemberhiány 
negatív hatásai a 
feladatellátásban 

közepes közepes  Munkahelyi környezet folyamatos fejlesztése 

 Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése a 
kiegészítő forrásokat illetően 
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Természeti értékek 
védelme, élőhely-
rehabilitáció nem teszi 
lehetővé a megfelelő 
attraktivitású fejlesztések 
megvalósítását 

alacsony közepes  Telephelyválasztás szempontjából jól előkészített 
projektek 

 Szoros kooperáció a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóságával, a Pilisi Parkerdővel illetve más, 
természetvédelmi szervezetekkel 

Környezet- és 
természetvédelmi 
kockázatok, árvízveszély 
(annak műszaki, pénzügyi 
kockázatai) negatívan 
befolyásolják a fejlesztési 
lehetőségeket 

közepes közepes  Telephelyválasztás szempontjából jól előkészített 
projektek 

 Szoros kooperáció a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóságával, a Pilisi Parkerdővel illetve más, 
természetvédelmi szervezetekkel, vízügyi 
igazgatósággal és katasztrófavédelemmel 
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 Az új, és megújult 

közintézményi, sport és 
közösségi létesítmények 
fenntartási költségei 
jelentős terhet rónak az 
önkormányzatra 

magas közepes  Alapos tervezés, igényfelmérés, reális 
költségkalkuláció, költséghaszon-elemzés 
elvégzése, projektszinten kockázatok feltárása, 
kockázat-kezelési terv készítése 

 Alapos üzleti terv készítése a fenntartási 
költségek tervezhetősége érdekében 

Az adósságszolgálat 
megnehezíti a projektek 
finanszírozását, fenntartását 

magas magas  Adósságkezelési terv kidolgozása 

 Lobbitevékenység 
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Jelleg Kockázat bemutatása Bekövetkezés  Kivédésére javasolt intézkedések 

valószínűsége hatása 

Barnamezős területek 
funkcióváltása elmarad 

magas közepes  Az előkészítés során a megfelelő lépték, 
beavatkozási irányok és helyszínek megválasztása 

 Partnerség építés 

32. táblázat: Kockázatelemzés  
Forrás: saját szerkesztés  
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8. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE 

8.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű 

önkormányzati tevékenységek 
 

Az alábbiakban a középtávú célok elérését támogató nem beruházási típusú beavatkozásokat mutatjuk be. 

Proaktív pályázati tevékenység 

Szentendre forráshiányos helyzete miatt a városfejlesztési célok eléréséhez elengedhetetlen a külső 
finanszírozási források bevonása, amely a különböző támogatási lehetőségek folyamatos nyomon 
követésével és ezen források megpályázásával biztosítható. Ez nemcsak a hazai, de a nemzetközi pályázati 
programokat is érinti, akár projektgazdaként indulva ezeken a pályázatokon, akár partnerként csatlakozva 
együttműködésekhez, kezdeményezésekhez.  

Előfeltétel, hogy a város – a városfejlesztési stratégia mentén kialakított – konkrét pályázati stratégiával 
rendelkezzen, annak érdekében, hogy elkerülje a pályázati kiírások által vezérelt fejlesztések csapdáját és 
biztosítsa a valós célokhoz és igényekhez igazított forrásszerzési tevékenységet.  

Ehhez nélkülözhetetlen, hogy naprakész információk álljanak rendelkezésre a támogatási lehetőségekről. 

Fő feladatok: 

 Pályázati stratégia összeállítása 

 Tervezett fejlesztések előzetes, projektötlet-szintű (ún. project outline) kidolgozása a partnerség 
építéshez, nemzetközi programokhoz való csatlakozás előkészítéséhez 

 Folyamatos pályázatfigyelés 

 Pályázati tevékenység (projektgazdaként, illetve partnerként) 

Turisztikai koncepcióalkotás, márkaépítés 

Az ad hoc fejlesztések elkerülése érdekében nélkülözhetetlen a szinergiák maximális kiaknázhatóságát 
biztosító, középtávú turizmusfejlesztési stratégia és ennek alapján rövidtávú cselekvési tervek 
kidolgozása. Ezt széles körű egyeztetésre szükséges alapozni, a városi és térségi turisztikai élet szereplőinek 
bevonásával, annak érdekében, hogy olyan konszenzuson alapuló program szülessen, amelyet az érintettek 
elfogadnak, magukénak vallanak, ezáltal támogatnak és követnek. 

Újra kell építeni a városi márkát is, ehhez meg kell határozni Szentendre markáns, egyedi pozícionálási 
stratégiáját és ennek alapján ki kell dolgozni turisztikai marketingtervét és arculatát (arculati kézikönyv). 
A városi arculat kiterjed Szentendre valamennyi fizikai és virtuális megjelenésére, például: 

 Marketing megjelenések: 

o Kiadványok (városi turisztikai térképek, prospektusok, kiadványok, foglalkoztató és 
vezetőfüzetek, stb.) 

o Turisztikai és városi honlap, közösségi oldal, egyéb online megjelenések 

o Online és offline hirdetések, PR-cikkek 

o Városi ajándéktárgyak 

o Kabalafigura, stb. 
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 Fizikai arculat: 

o Homlokzatok (színezés, formai megjelenés, nyílászárók, portálok, kirakatok, stb.) 

o Térburkolatok 

o Zöldfelületek 

o Utcabútorok (padok, asztalok, szemetesek, virágládák, kandeláberek, stb.) 

o Közlekedési létesítmények (buszmegállók, parkoló automaták, stb.) 

o Közterületi hirdetési felületek, információs táblák és eszközök, cégérek 

o Köztéri alkotások, városi jelképek, stb. 

A városmarketingben a Skanzen turizmusban betöltött szerepéhez méltó helyet célszerű biztosítani: a 
Skanzen a városi turisztikai kínálat húzóattrakciója, amelyre építve a város attraktivitása, imázsa is nagyban 
javítható. 

Szentendre esetében különösen indokolt nagy hangsúlyt fektetni a kreatív városfejlesztésre, a városarculat 
minden elemében, építve a városban élő és alkotó művészekre, kreatív bázisra. Érdemes megfontolni az 
UNESCO Kreatív Városok programhoz való kapcsolódást is. A kreatív városfejlesztési koncepció elemei 
lehetnek: 

 Kreatív „street art” megoldások a különböző közösségi terek, közterületek attraktivitásának 
növelésére – egyedi módon és alacsonyabb költségigénnyel megvalósítható fejlesztésekkel (pl. 
graffity festés, design utcabútorok, homlokzatok fényfestése rendezvények kapcsán) 

 Városi pályázatok kiírása helyi művészek, lakosok számára (pl. jelképekre, utcabútorokra, 
városarculati elemekre, Szentendre dalra) 

 Városi ajándéktárgy portfolió kialakítása, pl. nép- és iparművészeti alkotások széles skálája, helyi 
termékek (pl. kézműves lekvár helyi kézműves csuporban), Szentendre ajándéktárgy portfolió (póló, 
bögre, jellegzetes épület makettek, cégér kulcstartók, stb.) 

 Helyi művészeti alkotások és helyi termékek intenzívebb bevonása a városi turisztikai, 
vendéglátóipari, kiskereskedelmi kínálatba (helyi termékek megjelenítése a vendéglátóhelyek 
kínálatában, helyi termékek bevonása az ajándéktárgy kínálatba, stb.) 

 Helyi közösségek, lakosok bevonása a városszépítésbe (pl. lakossági pályázatok, városszépítő 
önkéntes programok, közösségépítés) 

 Alkalmazott művészeti, design cégek bevonása a városképi fejlesztésbe, illetve a városi 
imázsépítésbe (pl. design betont gyártó cég – a városi feladatok megvalósítása reklámértéket 
hordozhat a számára) 

 Kreatív közösségi programok, amelyek a város művészetorientáltságát mutatják („itt minden a 
művészetekről szól”), pl. városi könyvmegálló program folytatása, kreatív pontok létrehozása (pl. 
üzenőfal, zenepanel) 

 UNESCO Kreatív Városok programban való indulás előkészítése 

Egységes városépítészeti, városrendezési koncepcióhoz szükséges kötni a belvárosi épületek felújítását – a 
belváros fizikai megjelenésével kapcsolatos sajátos, engedélyköteles városi előírásokat szükséges 
rögzíteni, pl. az épületek felületképzésére, közterületről látható átalakítására, színezésére, üzletek 
portáljára, kirakatokra, reklámfelületekre, akár a telepíthető üzlettípusokra stb. vonatkozóan is 
(elkerülendő, hogy a belváros frekventált pontjain oda nem illő profilú, megjelenésű üzletek nyíljanak). 

Ezeket a feladatokat természetesen az átfogó stratégia és arculati terv mentén, átgondolt, tudatos, előre 
tervezett módon szükséges megvalósítani. 
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Tudatos, összehangolt marketingtevékenység (városmarketing) 

Tudatos, összehangolt marketingaktivitásokkal (a meghatározott pozícionálási stratégia mentén kidolgozott 
városmarketing terv és egyedi arculat szerint) biztosítható a megfelelő jelenlét és a pozitív imázskép 
újraépítése, a fő érintetti csoportokkal való rendszeres, hatékony kapcsolattartás, a párbeszéd kialakítása. A 
városmarketing terv kidolgozása ezért kiemelten fontos feladat. 

A városmarketing tevékenység három fő területe: 

 Turisztikai marketingtevékenység (ld. előző pont) 

 Vállalkozások felé irányuló marketingtevékenység (ld. vállalkozás- és befektetésösztönzési 
tevékenységek a Gazdaságfejlesztési programon belül) 

 Lakosság felé irányuló marketingtevékenység 

A lakossággal, illetve civil és egyéb szervezetekkel folytatott kommunikáció aktívabbá, rendszeresebbé 
tétele a városvezetés határozott törekvése. Az általános lakossági tájékoztatás, a kétirányú kommunikáció 
különböző online és offline csatornák kiépítésével és működtetésével biztosítható. Emellett, hangsúlyt 
kívánunk fektetni a lakosság, civil szervezetek bevonására az ITS-ben foglalt projektek előkészítése, 
tervezése kapcsán is, az ún. közösségi tervezés eszközrendszerének felhasználásával. 

A városi marketingaktivitások néhány kiemelt eleme: 

 Kommunikációs aktivitások (online és offline megjelenések, kiemelten közösségi média) – kiemelt 
figyelmet fordítva egy modern, felhasználóbarát, folyamatosan frissülő, interaktív funkciókat (pl. 
véleménynyilvánítási lehetőségek, lakossági véleményfelmérések, pályázatok) is tartalmazó honlap 
kialakítására, valamint az ehhez kapcsolódó online aktivitásokra 

 Eseménymarketing (éves harmonizált eseménynaptár alapján) – különböző célcsoportoknak szóló 
programok, lakossági kedvezményes igénybevétel biztosításával 

 További PR tevékenységek (pl. speciális célcsoportokhoz kötődő programok) 

 Programcsomagok kialakítása és értékesítése, lakossági kedvezményrendszer kialakítása 

 Intenzív együttműködés kiépítése, networking (kapcsolatépítés széles körben) 

 Közösségi tervezés elindítása 

Turisztikai szervezeti háttér, együttműködés fejlesztése 

Alapvető fontosságú a turizmus szervezeti hátterének, valamint a turizmusban érintett szereplők 
együttműködésének a fejlesztése, ösztönzése, aktívabbá tétele: 

 TDM szervezet fejlesztése, hatékonyságának növelése: a TDM szervezet a városi turizmusfejlesztés 
motorja lehetne, amennyiben megfelelő módon, hatékonyan, az érintett szereplők valódi, aktív 
részvételére épülő és alulról szerveződő kezdeményezésként működne. Ehhez természetesen a 
megfelelő finanszírozási háttér és humán erőforrások biztosítása nélkülözhetetlen – az első lépést a 
TDM pályázat keretében kötelezően előírt szakirányú végzettséggel rendelkező TDM menedzser 
felvétele jelenti. 

 Helyi attrakciók, intézmények közötti együttműködés fejlesztése: az együttműködések fejlesztése, 
hatékonyságának növelése alapvető fontosságú a hosszabb tartózkodásra és magasabb költésre 
ösztönző komplex kínálat és az erős piaci jelenlét kialakítása érdekében. Kiváltképp a város és a 
Skanzen közötti, valamint a helyi vállalkozásokkal és egyéb turisztikai szereplőkkel folytatott 
kooperáció intenzitása fejlesztendő. Ez magában foglalhatja az alábbi fő tevékenységeket: 

o Eseménynaptárak harmonizálása 

o Közös programszervezés (pl. Helyi termék fesztivál, nemzetiségi napok) 

o Közös programcsomagok kialakítása 
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o Közös értékesítési tevékenység (pl. kuponfüzetek, kedvezmények, egységes jegyrendszer 
kialakítása) 

o Közös attrakció- és szolgáltatásfejlesztés, pl. 

 Tematikus utak kialakítása (pl. cégérek útja, híres emberek nyomán) 

 Városi kerékpár-kölcsönzési rendszer kialakítása 

 Egyedi fejlesztések (pl. Duna-parti promenád kialakítása helyi vendéglátóhelyek 
közreműködésével, kulturális negyed kialakítása helyi művészek 
közreműködésével, tanösvények kialakítása a Pilisi Parkerdővel) 

o Közös marketingkommunikációs aktivitások 

 Térségi együttműködés kialakítása: Szentendre és a szomszédos települések közötti összefogás, 
intenzív együttműködés révén akár hosszabb tartózkodáshoz is vonzó kínálat jöhet létre.  

A térségi együttműködés fejlesztése magában foglalhatja az alábbi fő tevékenységeket: 

o Eseménynaptárak harmonizálása 

o Térségi rendezvények promóciója 

o Közös programszervezés 

o Közös programcsomagok kialakítása 

o Közös értékesítési tevékenység (pl. Dunakanyar kártya bevezetése, egységes jegyrendszer 
kialakítása, közös kedvezményrendszer alkalmazása) 

o Térségi kínálat intenzívebb bekapcsolása a városi kínálatba (pl. Szentendrei-szigeten 
megtermelt termények – pl. eper – értékesítése a városi piacokon az ehhez szükséges 
infrastruktúra megteremtésével) 

o Közös attrakció- és szolgáltatásfejlesztés, pl. 

 Duna-parti kerékpáros útvonal, vízi útvonal, kiránduló útvonalak fejlesztése 

 Tematikus utak kialakítása (pl. nemzetiségek útja, Duna-út) 

 Térségi kerékpár-kölcsönzési / kajak-kenu kölcsönzési rendszer kialakítása 

 Egyedi fejlesztések (pl. Lupa-tó fejlesztése Budakalásszal együttműködésben) 

o Közös marketingkommunikációs aktivitások 

 Helyi lakosság involválása: a helyi lakosokkal kialakítandó intenzívebb kapcsolat rendkívül fontos, 
mivel ez 

o Hozzájárul a városi, közösségi élet felpezsdítéséhez, amelynek köszönhetően Szentendre 
kitörhet alvóvárosi szerepéből, 

o Közvetlen turisztikai hatásokkal is járhat (helyi fogyasztás növekedése, vendégszeretet, 
helyi idegenvezetői feladatok ellátása),  

o A turizmusba való bekapcsolódás (pl. magánszálláshelyek kiadása) révén a lakosok 
kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségeit növeli.  

Ezzel a lakosok a városi turizmust magukénak érezhetik, növelve az elfogadást, a 
támogatottságot. Lehetőségek: 

o Helyi lakosság bevonása a turizmusba, pl. magánszálláshelyek kialakításának támogatása; 
nyitott műhelyek / porták program indítása, városi kreatív és városszépítő pályázatok 
indítása; különböző díjak alapítása 



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Szentendre Város Önkormányzata 

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

 
 

 129 

o Önkéntes programok indítása, iskolai közösségi szolgálat révén a diákok bevonása 

o Helyi fogyasztás ösztönzése, pl. helyiek számára kedvezmények biztosítása, Szentendre / 
Dunakanyar kártya kiadása; speciális programok szervezése (cél, hogy a helyi lakosok is 
minél nagyobb arányban és minél gyakrabban vegyék igénybe a szentendrei 
szolgáltatásokat) 

o Közösségi élet felpezsdítése, pl. közösségi terek kialakítása (korosztály-specifikusan is), 
programszervezés, ingyenes városi tematikus séták indítása, helyismereti oktatás 
gimnazistáknak (akik nyáron segíthetnek a turisták tájékoztatásában is) 

o Mecénásprogram; lakossági szponzorációk ösztönzése (pl. „Fogadj örökbe egy…-t„ 
program) 

Lupa-tó és környező területek rekreációs célú fejlesztése – előkészítés 

A Lupa-tó és a környező területek hasznosítása hosszabb távon jelent reális lehetőséget, részben a 
magántőke bevonásával. A terület elhelyezkedése (fővároshoz legközelebb, lakóterületektől távolabb eső 
terület), a szabad területnagyság miatt itt kialakítható egy olyan nagyobb léptékű beruházás, amely 
nemcsak Szentendre, de a főváros szabadidős-turisztikai kínálatának is új, zászlóshajó projektjévé válhat (pl. 
vízi sportközpont, rekreációs szolgáltatások, témapark) – középtávon a tervezés lehet reális feladat, 
Budakalásszal együttműködésben. 

Vízi közlekedés fejlesztése térségi szinten – előkészítés 

Térségi együttműködés kialakításával térségi vízi útvonalak és szolgáltatások kialakítására vonatkozó 
koncepció elkészítése, mely koncepció az alábbi elemek megvalósíthatóságát vizsgálhatja: 

 Térségi kishajójáratok indítása 

 Térségi kajak-kenukölcsönzési rendszer kialakítása 

 Szükséges infrastruktúrafejlesztések és kapcsolódó szolgáltatáskör kialakítása 

Szoft típusú humán beavatkozások 

 Kedvezményes jegy- és bérletvásárlás lehetőségének vizsgálata a helyi tömegközlekedésben 
(elsődleges célcsoport: kisgyermekes szülők, rászorultsági alapon; másodlagos célcsoport: helyi 
közszolgáltatásban dolgozó, de nem helyben lakó foglalkoztatottak): 

o Előzetes igényfelmérés és hatástanulmányok lefolytatása - kutatási feladatot: középiskolai 
tanulók folytatnák le a diák önkéntességi program keretében, tapasztalt tanár 
koordinációja mellett 

o Egyeztetés kezdeményezése a városi tömegközlekedést működtető vállalatokkal 

o Kedvezmény mértékének megállapítása, a rendszer pontos részleteinek meghatározása 

 A helyi lakosság és civil szervezetek bevonása a középtávú tervezésbe: 

o Az ITS 2020-hoz koncepcionálisan illeszkedő, a helyi civil szervezetek vagy lakosság részéről 

kezdeményezett, további – jellemzően kisebb költségigényű – fejlesztési projektötletek 

önkormányzati megbeszélése/befogadása  

o A megvalósítás támogatása a lehetőségek függvényében 

 Iránybusz működtetés lehetőségeinek feltárása: 

o Rászoruló lakosság számára helyi buszjárat biztosítása (pl. egészségügyi, szociális 

intézmények igénybevételéhez) 

o Az „iránybusz” összekapcsolható az iskolabusz szolgáltatással, váltott műszakban 
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8.2 Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának 

szervezeti kereteinek meghatározása 
 

Ahogy azt a korábbi időszak tapasztalatainak értékelésekor bemutattuk, az előző időszak tervezettől 
elmaradó teljesítménye a városfejlesztési célok megvalósítása tekintetében részben a kevéssé hatékony 
megvalósítási keretrendszernek tudható be. Az elmúlt időszakban számtalan különböző fejlesztési 
dokumentum született a városban, egymástól függetlenül, jórészt a megfelelő partnerségek kiépítése 
nélkül. Megvalósításuk ezért nem épült be szervesen az önkormányzati feladatellátásba, 
intézményrendszerbe, megvalósítási mechanizmusokba. Ennek következtében a dokumentumok, köztük a 
2007-2013-as IVS, felhasználása a városfejlesztésben korlátozott volt. 

Ezen tapasztalatokra építve, a 2014-2020-as időszakra szóló ITS-sel kapcsolatban kiemelt elvárás az, hogy a 
megvalósítás szervezeti keretei és mechanizmusai szervesen illeszkedjenek az önkormányzat szervezeti 
struktúrájába, működési rendjébe. Mivel az ITS átfogja a középtávú városfejlesztési célok teljes palettáját, 
ezért az abban foglalt feladatok megvalósítása a városvezetés, valamint a polgármesteri hivatalban és az 
önkormányzati intézményeknél, társaságoknál dolgozó munkatársak mindennapi munkájának részét kell, 
hogy képezze.  

Ugyancsak lényegi kérdés a megfelelő együttműködések biztosítása hivatali és városi szinten egyaránt, 
mely partnerségek kiépítése már az ITS tervezése során elindult: cél ezen partnerségek fenntartása, a 
kooperáció további intenzifikálása, annak érdekében, hogy a városfejlesztés konszenzuson alapuljon, ezáltal 
minden érintett elfogadja, magáénak vallja és ezáltal kövesse, támogassa a stratégiában foglalt célok és 
beavatkozások megvalósítását. 

A fenti alapelvek mentén, az ITS megvalósítása az alábbi szervezeti keretek között tervezett: 

Stratégiai szint 

Az ITS megvalósításának stratégiai szintje a városfejlesztési középtávú célok átfogó tervezését, 
koordinálását és ellenőrzését öleli fel. A stratégiai döntéshozatalban a város felsővezetése kompetens, egy 
aktívan és rendszeresen együttműködő, együttgondolkodó vezetői testületen keresztül. Az önkormányzat 
általános működési modellje szerint a vezetői testület munkáját a képviselőtestület tematikus bizottságai 
segítik. 

Vezetői testület 

Tagjai: polgármester, általános alpolgármester, városfejlesztési alpolgármester, kulturális alpolgármester, 
főépítész, jegyző 

Feladatai az ITS megvalósítása során: 

 Stratégiai szintű tervezés: az ITS-ben foglalt beavatkozásokkal kapcsolatos stratégiai szintű tervezési 
feladatok meghatározása; döntés az ITS projektek ütemezett előkészítéséről és megvalósításáról, a 
kapcsolódó pályázati, beruházási tevékenységről; a szükséges beszerzések lefolytatásának 
felügyelete; a szükséges szabályozási és egyéb támogató háttér biztosítása; költségvetés biztosítása 
a feladatok ellátásához; lobbitevékenység 

 Stratégiai szintű irányítás, végrehajtás: a beavatkozások, projektek operatív szintű 
megvalósításának felsőbb koordinációja, irányítása; a pályázatok, beruházások megvalósításának 
elrendelése, a munkafolyamatok nyomon követése; a pénzügyi teljesítések számonkérése; a 
szükséges partnerségek kialakítása és fenntartása; a működtetés megszervezése; a megvalósítás és 
működtetés során esetlegesen fellépő kockázatok értékelése és szükség esetén 
válságmenedzsment 
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 Stratégiai szintű ellenőrzés: az ITS és a projektek megvalósításának ellenőrzése, a vállalások 
teljesülésének nyomon követése, ellenőrzése; a pályázatok, beruházások pénzügyi és adminisztratív 
lezárásának számonkérése; teljesítményértékelés; monitoring rendszer kialakítása és felügyelete 

Felelősségek, hatáskörök: 

 A fenti feladatok átfogó koordinációja a polgármester kompetenciája, akárcsak a megvalósítással 
kapcsolatos, képviselőtestületi döntési-jóváhagyási jogkörbe utalt programok, fejlesztési 
dokumentumok és működésre vonatkozó éves cselekvési terv javaslatok képviselőtestület elé 
terjesztése. Az ITS megvalósításának éves cselekvési tervei (ld. később) célszerűen a 
képviselőtestület éves működésének alapját szolgáló éves munkatervekkel összhangban készülnek. 
A polgármester írja alá a pályázatokat, a közbeszerzés keretében kötött megbízási, vállalkozási, 
beszerzési szerződéseket, és felel a pályázatok megvalósításának szabályszerűségéért. A 
polgármester hívja össze a vezetői testületet, illetve gondoskodik a szükséges képviselőtestületi 
vagy bizottsági ülések összehívásáról is. Felelős továbbá a településközi, a megyei és országos 
partnerkapcsolatok, közhivatalokkal folytatott egyeztetések és országos felsőpolitikai kapcsolatok 
stratégiai szintű kezeléséért, alakításáért. Lobbitevékenységet folytat az ITS célrendszer 
megvalósíthatósága érdekében. 

 A tematikus részfeladatok az alpolgármesterek, illetve a főépítész feladat- és felelősségi körébe 
tartoznak. Feladatuk kiterjed a szakterületüket érintő beavatkozások, projektek stratégiai szintű 
irányítására és ellenőrzésére. Felelősek a tematikus munkacsoportok összehívásáért, munkájuk 
irányításáért és az eredmények becsatornázásáért a városfejlesztési feladatokba. Feladatuk 
emellett kiterjed a további tematikus partnerségek kialakítására és működtetésére, a szakterületet 
érintő szakmai, hatósági egyeztetések szervezésére, valamint a lobbitevékenységre.  

o Az általános alpolgármester a humán infrastruktúra fejlesztését célzó beavatkozások, 
projektek előkészítésének és végrehajtásának stratégiai szintű koordinációját, ellenőrzését 
végzi (pl. Egészségügy fejlesztése tematikus projekt, Átfogó ifjúságbarát beavatkozások 
tematikus projekt). 

o A városfejlesztési alpolgármester a gazdasági, átfogó városfejlesztési célú beavatkozások, 
projektek előkészítésért és megvalósításának koordinációjáért felel (pl. Déli Innovációs 
Zóna akcióterületi projekt, Gazdaságfejlesztési tematikus projekt, szoft típusú 
gazdaságfejlesztési feladatok). 

o A kulturális alpolgármester a kulturális és turisztikai célú beavatkozások, projektek 
előkészítését és megvalósítását koordinálja (pl. Art Capital / Modern Művészetek Fővárosa 
Program, Turisztikai információs rendszerek fejlesztése projekt, szoft típusú kulturális és 
turizmusfejlesztési feladatok – ld. kulturális koncepció, turizmusfejlesztési koncepció 
kidolgozása).  

o A főépítész az infrastrukturális, műemlékvédelmi beavatkozások és projektek 
letéteményese (pl. Történelmi városközpont rehabilitáció, Minőségi városi infrastruktúra 
hálózatos projekt), emellett valamennyi projekt kapcsán a szükséges településrendezési –
szabályozási feladatok ellátásáért felelős, koordinálja a szükséges tervpályázatok, műszaki 
tervezési és engedélyeztetési feladatok lebonyolítását is. 

  



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Szentendre Város Önkormányzata 

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

 
 

 132 

Az alábbi táblázat az ITS projektek megosztását tartalmazza a tervezett alap felelősségi körök 
szerint (természetesen az összetett projektekben a feladatok megoszlanak az általános koordináció 
mellett): 

Felelős ITS projekt és beavatkozások 

Általános 
alpolgármester 

 Komplex egészségügyi fejlesztése tematikus projekt 

 Átfogó ifjúságbarát beavatkozások tematikus projekt 

 Szociális és gyermekjóléti ellátások fejlesztése tematikus projekt 

 Közösségi- és sportélet fellendítése tematikus projekt 

 21. századi tudás – átfogó oktatási-képzési program tematikus projekt 

 Bérlakás program kulcsprojekt 

 További szoft beavatkozások 

Városfejlesztési 
alpolgármester 

 Történelmi városközpont akcióterületi projekt 

 Déli innovációs zóna akcióterületi projekt 

 Gazdaságfejlesztés tematikus projekt 

 Szálloda beruházás kulcsprojekt 

 További szoft beavatkozások 

Kulturális 
alpolgármester 

 Pap-sziget akcióterületi projekt 

 Kerékpáros Szentendre Program hálózatos projekt 

 Turisztikai információs rendszerek fejlesztése hálózatos projekt 

 Integrált turisztikai attrakciófejlesztés hálózatos projekt 

 Art Capital / Modern Művészetek Fővárosa Program kulcsprojekt 

 További szoft turisztikai, kulturális beavatkozások 

Főépítész 

 Integrált közlekedési központ akcióterületi projekt 

 Korszerű és energiahatékony városi intézmények és lakásállomány hálózatos 
projekt 

 Városi minőségi infrastruktúrafejlesztés hálózatos projekt 

 További szoft beavatkozások 

33. táblázat: ITS tervezett projektjeinek és beavatkozásainak felelősségi rendje 

Forrás: saját szerkesztés 

 A jegyző, mint a polgármesteri hivatal munkáltatói jogait gyakorló szervének feladata a stratégiai és 
az operatív szint közötti kapcsolat megteremtése, a végrehajtásért felelős személyek vagy szervek 
kijelölésével, a feladatok delegálásával, a teljesítések számonkérésével. Biztosítja a projektek 
megvalósításához szükséges személyi hátteret. Gondoskodik a pályázatokhoz szükséges hivatalos 
dokumentumok, nyilatkozatok beszerzéséről, a működéshez szükséges dologi és technikai 
feltételekről, a hivatalon belüli, illetve a hivatal és az intézmények közötti információáramlásról. 
Ellátja az operatív gazdálkodási feladatokat is. Elkészíti a vezetői testület üléseinek jegyzőkönyvét, 
valamint a teljesítéseket összegző értékelő beszámolókat. A jegyző távolléte, tartós akadályoztatása 
esetén feladatait az aljegyző veszi át. 

Működés: 

 Valamennyi stratégiai kérdésben a vezetői testület kompetens. Az alpolgármesterek és a főépítész 
a szakterületükhöz tartozó stratégiai döntéseket készítik elő és terjesztik a vezetői testület elé. A 
vezetői testület megvitatja a kérdéseket és dönt azokról: a döntéshozatal célszerűen konszenzuson 
alapul, ennek hiányában a polgármester dönt. 

 A munka formális és informális, személyes és elektronikus csatornákon keresztül zajlik: 

o A vezetői testület állítja össze az ITS megvalósításának éves cselekvési tervét, minden év 
október 30-ig (mivel adott évre vonatkozó munkaterv-javaslatokat november végéig kell a 
képviselőtestület elé terjeszteni). 

o A vezetői testület rendszeresen – legalább havonta 1 alkalommal – személyes egyeztetést 
tart a feladatokról, a beavatkozások és projektek előrehaladásáról, a döntési pontokról, az 
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esetlegesen felmerülő nehézségekről, a bizottságok vagy a képviselőtestület 
összehívásának szükségességéről és egyéb feladatokról (a vezetői testületet a 
polgármester, akadályoztatása esetén az általános alpolgármester hívja össze). 

o A vezetői testület negyedéves ülés keretében értékeli a projektek, feladatok, 
beavatkozások előrehaladását. Az ülésről jegyzőkönyv készül. 

o A személyes egyeztetések mellett a közös munkát interaktív kommunikációs rendszer 
segíti: 

 Email rendszer (hivatalon belüli, illetve intézmények közötti); 

 Közös dokumentumkezelő felület, FTP felület (fejlesztési dokumentumokhoz való 
hozzáférés biztosítása, különböző hozzáférési jogosultságokkal – projektszintű 
dokumentációk tárolására, kezelésére); 

 Elektronikus projektmenedzsment szoftver (projektek napi szintű kezelését, 
adminisztrációját, feladatkiosztást és számonkérést segítő felület, amely az 
előrehaladást és a felmerülő problémákat és kockázatokat is jelzi). 

o Természetesen a napi munka során az informális egyeztetések, a szűkebb körben zajló 
egyezetések is rendszeresek lesznek. 

 A vezetői testület rendszeresen beszámol a képviselőtestületnek: a negyedéves, illetve éves 
értékelő értekezletről készült jegyzőkönyv alapján kidolgozott negyedéves és éves értékelési 
beszámolók a képviselőtestület elé kerülnek jóváhagyásra. Igény esetén – a jegyző útján – a vezetői 
testület elrendelhet további adatszolgáltatást is a települési képviselőknek, bizottságoknak. 

 Az előterjesztések lebonyolítása, a képviselőtestület ülésének összehívása Szentendre Város 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített eljárásrend szerint történik az 
ITS kapcsán is. 

Képviselőtestület és bizottságai 

Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg, a képviselő-testület ellátja a 
jogszabályokban meghatározott és az önként vállalt feladat- és hatásköröket. Ennek megfelelően, az ITS 
megvalósítása során is a törvényben, illetve az SZMSZ-ben rögzített feladat- és hatáskörök szerint jár el, 
többek között, az éves munkatervében foglalt cselekvési tervek jóváhagyásával, a negyedéves és éves 
értékelési beszámolók elfogadásával, stb. A képviselőtestület munkáját bizottságai segítik, az alábbi, ITS-hez 
kapcsolódó feladatok és hatáskörök szerint: 

Bizottság Feladat- és felelősségi kör 

Jogi, vagyonnyilatkozatot 
vizsgáló és pénzügyi 
ellenőrző bizottság 

 Költségvetést, gazdálkodást érintő kérdések véleményezése 

 Adókoncepció, adósságkezeléssel kapcsolatos kérdések véleményezése 

 Gazdasági szerepvállalásával, valamint az önkormányzati vagyongazdálkodással 
kapcsolatos döntések 

 Támogatott pályázati elképzelések véleményezése 

 Beruházások szükségességéről, a teljesítés üteméről, tapasztalatairól szóló 
állásfoglalás 

 Eszközbeszerzések véleményezése az önkormányzati intézményeknél 

 Önkormányzati társaságok munkájának véleményezése 

 Lakossági pályázatokról döntés (pl. lakóépületek energiatakarékos 
korszerűsítéséhez, felújításához benyújtott pályázatok esetében) 

 Önkormányzati bérlakás program véleményezése 

Kulturális és turisztikai 
bizottság 

 Művészeti, tudományos és közművelődési feladatokkal összefüggő koncepciók 
véleményezése 

 Kulturális, közművelődési költségvetési intézményekre és tevékenységekre 
vonatkozó kérdések, illetve ezen intézmények középtávú és éves szakmainak 
terveinek és beszámolóinak véleményezése 
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Bizottság Feladat- és felelősségi kör 

 Nemzetközi kapcsolatok, kulturális rendezvények véleményezése 

 Kapcsolattartás nem önkormányzati fenntartású közművelődési, oktatási, ifjúsági 
feladatokat ellátó intézményekkel, kisebbségi és szakmai szervezetekkel 

 Alkotóművészeti ösztöndíjakra, kitüntetésekre vonatkozó előterjesztések 
véleményezése 

 Köztéri műalkotások kihelyezésére javaslattétel 

 Pályázatok kiírása és döntés kulturális, és nemzetközi célú önkormányzati 
támogatások odaítéléséről 

 Kapcsolódó szakterületi és intézményi beszámolók elfogadása 

 Nemzeti és hagyományos városi ünnepek, események programjának elfogadása 

Jóléti bizottság  Szociális, oktatási, egészségügyi, ifjúságpolitikai helyzet, problémák figyelemmel 
kísérése, javaslattétel a problémakezelésre 

 A szociális gondoskodással, a gyermek- és ifjúságvédelemmel, oktatással, 
egészségügyi valamint a sport tevékenységgel kapcsolatos testületi döntések 
előkészítése, végrehajtásának ellenőrzése (pl. döntés az egészségügyi 
létesítmények kapacitásbővítéséről) 

 Fenti területekhez kapcsolódó éves költségvetési tervezet véleményezése 

 Szociálpolitikai, egészségügyi, oktatási és sport koncepció elkészítésének segítése, 
koncepciók elfogadása 

 Részvétel a szociális és családvédelmi, egészségügyi, ifjúsági, oktatási és sport 
intézmények szakmai tevékenységének ellenőrzésében 

 Önkormányzat együttműködésének segítése a karitatív szervezetekkel 

 Kapcsolódó rendezvények szervezésében való közreműködés 

 Döntés kapcsolódó pályázati és ösztöndíj támogatások kiírásáról és odaítéléséről 

 Közreműködés a bérlakás programban 

 Környezet Egészségügyi Alap kezelése 

 Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében teendő intézkedések elfogadása 

Városfejlesztési bizottság  A városépítés komplex fejlesztési koncepciójának, területfejlesztési és 
területrendezési programok és koncepciók véleményezése 

 Közreműködés a városfejlesztéssel, városrendezéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos 
feladattervek összeállításában, beruházási felújítási feladat előkészítésében és 
végrehajtásában 

 Közreműködés a környezetvédelemhez, természetvédelemhez, város-, és 
műemlékvédelemhez kapcsolódó helyi rendelettervezetek, határozati javaslatok 
kialakításában, programok és feladattervek kidolgozásában, aktualizálásában 

 Javaslattétel a helyi jelentőségű természeti, építészeti, városképi értékek 
megóvására, megőrzésére, a helyi jelentőségű természeti, építészeti, városképi 
értékek védetté nyilvánítására és megszüntetésére  

 A városüzemeltetést kiszolgáló intézmények, gazdasági társaságok működésének 
véleményezése 

 Forgalmi rend felülvizsgálata, a város közlekedési koncepciójának előkészítése 

 Javaslattétel a város tulajdonában, használatában lévő külterületi mezőgazdasági 
földek hasznosítási módjára 

 Együttműködés a kapcsolódó civil szervezetekkel, hatóságokkal 

 Részvétel az önkormányzat gazdasági szerepvállalásával, valamint az 
önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos döntések előkészítésében 

 Pályázatok kiírása a kapcsolódó területeken 

 Döntés a védett építmények használati módjának megváltoztatásáról 

34. táblázat: Bizottságok feladat- és felelősségi köre az ITS kapcsán 

Forrás: saját szerkesztés 

A képviselő-testület irányítási jogköre nem terjed ki a polgármester azon tevékenységére, amelyekben saját 
államigazgatási feladatkörében illetve hatáskörében jár el. 
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Operatív szint 

Ahogy azt a fejezet bevezetőjében is taglaltuk, az ITS-ben tervezett beavatkozások és projektek 
előkészítése és megvalósítása csak akkor lehet igazán hatékony, ha ezek a feladatok az egyes osztályok, 
irodák, valamint a városi intézmények és társaságok közötti szoros partneri együttműködésben, a napi 
munkamenetbe integrálva valósulnak meg. 

Az ITS megvalósításának operatív szintjét ezért a polgármesteri hivatal jelenlegi struktúrájához indokolt 
illeszteni, az új létesítmények működtetése kapcsán is a meglévő intézményhálózat bevonása tervezett. 

Belső projektmenedzsment 

A belső projektmenedzsment szervezet a polgármesteri hivatal jelenlegi egységeit köti össze hatékony, 
kooperatív rendszerként. Az ITS szempontjából a rendszer középpontjában a Polgármesteri Kabinet áll, 
mely szervezeti egységen belül (a szükséges hatáskör biztosítása érdekében) új munkakörként egy ITS 
projektkoordinátori pozíció létrehozására kerül sor. Az ITS projektkoordinátor feladata az ITS-ben foglalt 
beavatkozások és projektek előkészítésének és megvalósításának napi szintű koordinációja. A kabineten 
belül található kommunikációs szakértők szerepe igen lényeges a partnerségre épülő tervezés és 
megvalósítás, az érintettek megfelelő tájékoztatása és bevonása érdekében. Kiemelt szerepet kap továbbá 
a Városfejlesztési Iroda, tekintettel a már középtávon megvalósítani tervezett nagyszámú beruházási típusú 
beavatkozásra, projektre, valamint arra, hogy ezen szervezeti egységen belül működik a pályázatírói, 
pályázatíró team. Munkájukat a további szervezeti egységek – így a Népjóléti Iroda, az Építéshatósági Iroda, 
Közgazdasági Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Adóiroda, Jogi Iroda, Ügyfélszolgálati Iroda, Önkormányzat 
és Szervezési Iroda, Informatika – a meghatározott feladatok, tematikus beavatkozások kapcsán segítik, a 
napi munkamenet részeként, a már bejáratott módszerek és mechanizmusok szerint. 

Feladatok az ITS megvalósítása során: 

 Operatív szintű tervezés: az ITS-ben foglalt beavatkozásokkal kapcsolatos operatív szintű tervezési 
feladatok meghatározása és lebonyolítása (problémák és szükségletek feltárása, 
koncepcióalkotásban való részvétel, pályázatírás, tervpályázatok kiírása, építési engedélyezési 
dokumentációk elkészítése illetve megrendelése, szerződések előkészítése, szükséges hatósági 
eljárások lefolytatása, szükséges dokumentumok beszerzése) 

 Operatív szintű koordináció: a beavatkozások, projektek operatív szintű megvalósítása; a pályázati 
projekt és egyéb beruházások előkészítése, adminisztratív, műszaki és szakmai lebonyolítása; 
pénzügyi elszámolás lefolytatása; napi szintű partnerségi egyeztetések lefolytatása; probléma- és 
kockázatkezelés; működtetés megszervezése 

 Operatív szintű ellenőrzés: az egyes munkatársak, alvállalkozók munkájának felügyelete és 
ellenőrzése a munkálatok során, a megvalósított projektek működtetésének felülvizsgálata, a 
monitoring rendszer napi szintű működtetése 

Felelősség és hatáskörök: 

Az alábbiakban a feladatmennyiség alapján leginkább meghatározó szervezeti egységek fő feladatainak 
bemutatására térünk ki: 

 Polgármesteri Kabinet: 

o ITS projektkoordinátori feladatok: éves cselekvési tervek kidolgozása a polgármesteri 
hivatal további egységeivel és munkatársaival együttműködve, az érintett intézmények és 
egyéb szereplők bevonásával; ITS projektkoordináció a szükséges szakterületi szakértők 
bevonásával (projektek előkészítése, megvalósítás irányítása és ellenőrzése); monitoring 
rendszer kezelése; ITS pályázatok elszámolásának, jelentéstételi kötelezettségének nyomon 
követése és felügyelete; kapcsolódó szereplők és érintettek bevonása, kapcsolatépítés 

o Kommunikációs, tájékoztatási-nyilvánossági feladatok, társadalmi kapcsolatépítés az ITS-
hez kapcsolódóan (kommunikációs aktivitások tervezése és lebonyolítása, elszámolása, 
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pályázatokhoz kapcsolódó tájékoztatási-nyilvánossági feladatok lebonyolítása, külső 
partnerekkel kapcsolattartás, lakossági kampányok szervezése, stb.) 

 Városfejlesztési iroda: 

o ITS beruházások műszaki-építészeti tervezése, illetve ennek koordinációja (tervpályázatok 
kiírása, műszaki feladatkiírás készítése közbeszerzésekhez, közbeszerzések 
lebonyolításában való részvétel, stb.) 

o Saját beruházásban megvalósított projektek műszaki lebonyolítása, hatósági engedélyek 
beszerzése, üzembe helyezés 

o Pályázatírás (pályázati formanyomtatványok megírása, pályázati dokumentáció 
összegyűjtése, pályázatok benyújtása) 

o Pályázati projektmenedzsment tevékenység (elnyert pályázatok adminisztratív, műszaki és 
pénzügyi lebonyolításának koordinációja, jelentések elkészítése, elszámolások készítése, 
kötelező adatközlés ellátása) 

o Gazdaságfejlesztési feladatok: a városfejlesztési irodán belül célszerű ellátni a 
gazdaságfejlesztési feladatokat is, amelynek célja a vállalkozásfejlesztési, 
gazdaságfejlesztési törekvéseket segítő vállalkozóbarát támogató háttér megteremtése, 
segítségnyújtás a helyi vállalkozások számára, valamint a befektetésösztönzés 
(kapcsolattartás a vállalkozásokkal, mediátori szerepkör, információszolgáltatás, befektetési 
kiadványok készítése, tárgyalások befektetőkkel, vállalkozói fórumok szervezése, stb.)  

o ITS környezetvédelemhez kapcsolódó projektjeinek, beavatkozásainak (ld. Duna-partot 
érintő beavatkozások, Pap-sziget, Postás-strand, stb.) előkészítésében és megvalósításában 
való részvétel, szakmai támogatás 

 Közigazgatási és Népjóléti Iroda: 

o ITS humán közszolgáltatásokhoz kapcsolódó projektjeinek, beavatkozásainak (ld. 
Egészségügy komplex fejlesztése, Gyermek- és ifjúságvédelem, Átfogó ifjúságbarát 
beavatkozások, Közösség- és sportfejlesztés) előkészítésében és megvalósításában való 
részvétel, szakmai támogatás 

o Kapcsolódó közbiztonsági, közterület-használati feladatokban való részvétel szakmai 
támogatása 

 További szervezeti egységek: 

o Építéshatósági iroda: ITS projektek megvalósításához kapcsolódó első fokú építéshatósági 
feladatok ellátása 

o Jogi iroda: pályázatokhoz, beszerzésekhez kapcsolódó jogi feladatok szakmai támogatása 
(pl. szerződések előkészítése) 

o Informatika: IKT fejlesztésekhez kapcsolódó projektjeinek, beavatkozásainak szakmai 
támogatás 

o Közgazdasági iroda: pályázati pénzügyi elszámolások, beruházásokhoz kapcsolódó pénzügyi 
feladatok szakmai támogatása 

o Vagyongazdálkodás: tevékenységekhez kapcsolódó vagyongazdálkodási feladatok ellátása 

Működés: 

 ITS projektkoordináció: 

o Az ITS projektkoordinátor közvetlenül a vezetőségi testületnek felel, részt vesz annak havi 
ülésein és rendszeresen beszámol a feladatok előrehaladásáról.  
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o A polgármesteri hivatal további szervezeti egységeivel napi szintű személyes egyeztetések 
keretében, valamint elektronikus formában folyik az egyeztetés. 

 Az egyes szervezeti egységek közötti együttműködés Szentendre Város Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített eljárásrend szerint történik az ITS kapcsán is. 

 A munkatársak közötti együttműködést a stratégiai szintnél bemutatott csatornák is segítik (FTP 
felület, email rendszer, projektmenedzsment szoftvertámogatás). 

Humán erőforrások: 

Ahogy azt már bemutattuk, új munkakörként egy ITS projektkoordinátori pozíció létrehozására kerül sor: 
az ITS projektkoordinátor feladata az ITS-ben foglalt beavatkozások és projektek előkészítésének és 
megvalósításának napi szintű koordinációja, az egyéb résztvevők és partnerek összefogásával.  

Emellett, a meglévő humán erőforrások folyamatos képzése, továbbképzése is szükséges a hatékony, a 
korábbi gyakorlattól némileg eltérő, partnerségen alapuló munkavégzés érdekében. Ez formális és 
informális oktatást, képzést, csapatépítést is magában foglal. Az igények felmérése a megvalósítási fázis 
feladata lesz. 

Külső projektmenedzsment támogatás 

Bizonyos esetekben szükség lehet külső projektmenedzsment támogatásra: 

 Tanácsadás, pályázatírás: nagyobb, összetettebb pályázati programok esetében – pl. 
transznacionális együttműködési programok – szükség lehet külső tanácsadó, pályázatíró 
bevonására a megfelelő kompetencia és tapasztalat biztosítása érdekében. 

 Pályázati projektmenedzser: nagyobb léptékű beruházási projektek, illetve nemzetközi pályázati 
programok esetében a szükséges szakértelem és gyakorlat biztosítása érdekében külső 
projektmenedzser megbízása lehet indokolt. 

 Közbeszerzési szakértő bevonása: a közbeszerzési eljárások lebonyolításához közbeszerzési szakértő 
bevonása szükséges. 

 Műszaki ellenőr: beruházási típusú projektek esetében a műszaki kivitelezést műszaki ellenőr 
ellenőrzi. 

Egyéb, kapcsolódó partnerségek 

A fenti feladatokban nagy szerepet vállalnak az önkormányzati intézmények, továbbá egyéb helyi, térségi 
szereplők is: az egyes projektekben érintett szervezeteket (intézmények, vállalkozások, civil szervezetek, 
közszféra szereplői, szomszédos települési önkormányzatok, stb.) a Projektek bemutatása c. fejezet 
tartalmazta. 

Az ITS megvalósítása során az előkészítés keretében kialakított széles körű partnerség folytatása, 
bővítése tervezett. A Partnerségi terv tartalmazza ezeket a törekvéseket, amelynek fő platformját a 
tematikus munkacsoportokban (munkacsoportonként 10-12 fővel) illetve szakmai műhelycsoportokban 
(műhelycsoportonként 30-50 fő) zajló közös gondolkodás, közös munka jelenti: 
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2. ábra: Hosszú távú településfejlesztési célrendszer 
Forrás: Partnerségi terv 

Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a széles körű társadalmasításra, a lakossági tájékoztatási-
nyilvánossági tevékenységre is. Az ITS előkészítése során elindított intézkedéseket a megvalósítás során is 
folytatni kívánjuk, többek között, az alábbi feladatok megvalósításával: 

 Pályázatokhoz kapcsolódó kötelező tájékoztatási-nyilvánossági tevékenységek az előírások szerint 

 Városfejlesztési dokumentumok, koncepciók társadalmi konzultációja 

 Városfejlesztéssel, projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos információk közzététele a városi honlap 
(www.szentendre.hu) önálló oldalként létrehozott városfejlesztési felületén 

 Projekt email címen (its@szentendre.hu címen) a beérkező vélemények, hozzászólások gyűjtése 

 Előkészítő/tájékoztató/ háttéranyagok készítése és közzététele 

 Sajtómegjelenések, újságcikkek, riportok (nyomtatott és elektronikus) készítése 

 Egyéb kommunikációs eszközök (pl. hírlevelek, rádió vagy tévériport) használata 

 Évente legalább 2 alkalommal, illetve a kiemelt beruházásokhoz kötődően lakossági fórum, 
közmeghallgatás szervezése 

 Online lakossági fórum szervezése (“A Városháza házhoz jön” sorozat folytatása) 

 Lakossági véleményláda kihelyezése, véleménynyilvánító adatlap (postai vagy elektronikus levél) 
kiküldése 

 Lakossági kérdőíves felmérések lefolytatása a kiemelt beruházások előkészítéseként 

 Nyilvános helyszínbejárások, séták szervezése 

 Polgármesteri séták, fogadóórák 

 Megvalósított létesítmények esetében lakossági nyílt nap szervezése 

 Kerekasztal beszélgetések, vállalkozói fórumok szervezése 

A helyi humán erőforrások mellett a partnerség építés kiterjedhet a Szentendrén kívüli, élenjáró cégek és 
személyek bekapcsolására, a településközi és nemzetközi együttműködések fejlesztésére is. 
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8.3 Település közi koordináció mechanizmusai, együttműködési 

javaslatok 
Szentendre Magyarország központi régiójában, Pest megyében, Budapest agglomerációs gyűrűjében 
elhelyezkedő kisváros, amely a 80 településből álló agglomerációs övezet északi részének fejlődését 
meghatározó térségi központ.  A Budapesttől csak néhány kilométerre fekvő járási székhely É-D irányból 
szárazföldön és vízi úton is viszonylag könnyen megközelíthető. 

A város Budapest agglomerációs térségének térszerkezeti szempontból jelentős városai közé sorolható. Az 
övezet hasonló súlyú települései a Dunától keletre elhelyezkedő Vác, Dunakeszi és Gödöllő. Szentendre 
hírnevére a múlt század második felében tett szert, mint országos, sőt nemzetközi hírű művészeti, kulturális 
és turisztikai desztináció. A fővárosra általánosan jellemző szuburbanizációs folyamatok Szentendre 
esetében nagymértékben jelentkeztek: a város és térsége a fővárosi lakosság kiáramlásának egyik kiemelt 
célterülete volt és az még napjainkban is. 

A Pest megyei települések között kiemelkedő jelentőséggel bír Szentendre, környezetével együtt innovációs 
pólustérségnek számít, legfőképpen a művészetek központja és ezzel együtt a kreatív iparfejlesztés 
célterülete. A város olyan innovációs vállalkozási övezet tagja, amely gazdasági, kulturális értelemben, 
valamint a turizmus révén nyitott a főváros és a szomszédos kistérségek felé.  

Szentendre testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatai 

A város negyed évszázadra visszatekintő élénk, elsősorban kulturális és gazdasági irányultságú nemzetközi 
testvérvárosi kapcsolatrendszerrel bír. Összesen 12 várossal áll testvérvárosi kapcsolatban.  

Ezek a következők: 

Ország Település Kapcsolat kezdete (év) 

Németország Wertheim 1989 

Románia Kézdivásárhely 1990 

Románia Zilah 1990 

Finnország Uusikaupunki 1990 

Szerbia Krusevac 1990 

UK Huntingdon 1996 

UK Godmanchester 1996 

Franciaország Salon-de-Provence 1997 

Horvátország Stari Grad 2003 

Franciaország Barbizon 2007 

Vietnám Hoi-An 2014 

Ukrajna Jaszinya 2014 

35. táblázat: Szentendre testvérvárosai 
Forrás: Szentendre Településfejlési Koncepciója, Pro Terra Kft., 2015 

A testvérvárosi kapcsolatok intenzitásának növelése, a kooperációs területek bővítése már középtávon 
szolgálhatja ezen együttműködésekben rejlő hozzáadott érték hatékonyabb kiaknázását a tudás- és 
tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok megismerése, az együttgondolkodás által, akár közös fejlesztési 
projektek előkészítésével és megvalósításával is. A testvérvárosi kapcsolatok emellett a nemzetközi 
imázsépítésben is fontos szerepet játszhatnak. A testvérvárosi kapcsolatokat fejlesztő nemzetközi 
pályázatok kiegészítő forrásokat kínálhatnak a városfejlesztési célok eléréséhez is. 

A testvérvárosi kapcsolatok mellett, a további nemzetközi együttműködésekben rejlő lehetőségek 
kiaknázása is fontos prioritás, amelyre a város már középtávon hangsúlyt kíván fektetni (pl. nemzetközi 
pályázati programokban való részvétel partnerként, vezető partnerként nemzetközi pályázatok benyújtása). 
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Tervezett tevékenységek középtávon: 

 Meglévő kapcsolatokkal a további nemzetközi együttműködési területek feltárása a meglévő 
partnerekkel (pl. kreatív városfejlesztés, közösségi tervezés, ifjúságpolitika, egészségügy) 

 Új kapcsolatok, partnerségek kiépítése, közös tevékenységek elindítása 

 Testvérvárosi / nemzetközi kapcsolatok intenzitásának növelése: 

o Jó gyakorlatok megismerése, tudás- és tapasztalatcsere 

o Európai közösségépítést szolgáló kezdeményezések 

o Városfejlesztés kritikus területein problémafeltárás, közös gondolkodás a 
megoldáskeresésben, pilot tevékenységek indítása (pl. lakhatási kérdések városi szintű 
kezelésének jó gyakorlatai, megoldásai; ifjúságpolitikát támogató kezdeményezések és 
gyakorlatok; közösségi tervezés lehetőségei és megoldásai a városfejlesztésben; lakosok 
bevonásának lehetőségei és jó gyakorlatai a városfejlesztésbe, stb.) 

o Szakpolitikai ajánlások kidolgozása 

o Közös programszervezés, diákcsere program, stb. 

 Forrásszerzés a városfejlesztési célokkal összhangban (a közösségépítés mellett kihasználva az 
együttgondolkodás erejét a kritikus városfejlesztési feladatok megoldásában, illetve bizonyos 
fejlesztések előkészítésében is) 

A nemzetközi együttműködés mechanizmusai: 

 Rendszeres kapcsolattartás a testvérvárosokkal (önkormányzatok vezetősége között), egyéb 
nemzetközi partnerekkel: 

o Közös projektötletek felvetése és megvitatása elektronikus csatornákon keresztül (email, 
skype meeting, online konferencia) 

o Nemzetközi programokon való részvétel felvetése és megvitatása elektronikus csatornákon 
keresztül (email, skype meeting, online konferencia) 

o Legalább kétévente személyes találkozó szervezése a testvérvárosok vezetőségével 

 Intézményi és lakossági kapcsolatok kialakításának és elmélyítésének segítése, ösztönzése: 

o Kapcsolatépítés ösztönzése, pl. testvérvárosi / partneri intézményrendszer és civil szervezet 
kontaktlista létrehozása és közzététele a városi honlapokon, fórumok szervezése 

o Rendszeres programszervezés támogatása a kapcsolatokban résztvevő intézmények, 
közösségek között 

o Testvérvárosok, egyéb nemzetközi partnerek művészeti egyesületeinek, civil szervezeteinek 
meghívása városi eseményekre (fellépési, bemutatkozási lehetőség), illetve szentendrei 
csoportok kiutazásának támogatása, diákcsere program, stb. 

o Rendezvényeken, eseményeken a helyi lakosság intenzív bevonása a programszervezésbe, 
lebonyolításba, a személyes kapcsolatépítés érdekében 

 Közös pályázati tevékenység előkészítése és megvalósítása: 

o EACEA testvérvárosi pályázatok (tervek szerint legalább kétévente) 

o Nemzetközi együttműködési programokban való közös részvétel 

 Marketingtevékenység (testvérvárosok, partnerek honlapjára mutató link elhelyezése a városi 
oldalakon, testvérvárosok, partnerek bemutatása a honlapon, offline és online cikkek 
megjelentetése az együttműködésről és annak eredményeiről, stb.) 
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Szentendre a Dunakanyarban 

Szentendre földrajzi szempontból egy nagyobb egység, a Dunakanyar szerves része. Az adottságoknak 
megfelelően a Dunakanyar és térsége országos jelentőségű, kiemelt üdülőkörzet. A Dunakanyar településeit 
a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács fogja össze: a 116 település prioritásai és tevékenységei elsősorban 
a természet- és környezetvédelem, valamint a turizmus területén közösek, ennek megfelelően a tanács 
fejlesztési programjai ilyen irányú célok közös megvalósítására törekednek. Ezzel összhangban tervezik 
fejleszteni az infrastruktúrát, és törekednek arra, hogy növeljék a vendégéjszakák számát a térségben. 

A Dunakanyar fejlesztésére készült ugyan koncepció az elmúlt időszakban, a térségi együttműködésben 
rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázása azonban még várat magára. Holott a kooperáció nemcsak a teljes 
térség, de az egyes települések számára is kiemelt szerepet játszhatna a közös problémák megoldásában, 
a közös kihívások kezelésében, a közös lehetőségek kihasználásában. 

A térségi együttműködés egyik kiemelt területe a turizmus: az ismertség növeléséhez, az imázsépítéshez 
nagyban hozzájárulhat a jól definiált térségi márkán és közös marketingtevékenységen alapuló egységes 
piaci fellépés. A térségi kínálati elemek összekapcsolásával komplexebb, hosszabb távra is élményt 
nyújtó turisztikai kínálat hozható létre, ezáltal a tartózkodási idő és a költés is növelhető.  

A Dunakanyar attrakciófejlesztés kiemelt területei: 

 Kerékpáros turizmus fejlesztése: összefüggő, átjárható, színvonalas kerékpáros útvonalhálózat 
kialakítása a megfelelő szolgáltatáskör biztosításával (kerékpáros pihenők, kerékpár-szállítási 
lehetőségek tömegközlekedési eszközökön, kerékpáros pihenőhelyek és szervizpontok), térségi 
kerékpár-kölcsönzési rendszer kialakításával, teljes körű információnyújtással. Ennek kiemelt eleme 
az EuroVelo 6 útvonal összehangolt fejlesztése. 

 Vízi turizmus fejlesztése: térségi vízi útvonalak és vízi közlekedés összehangolt fejlesztése a 
szükséges infrastrukturális fejlesztések megvalósításával, szervezési és marketingfeladatok 
elvégzésével (kikötők létesítése kapcsolódó színvonalas szolgáltatáskörrel, vízi közlekedési 
vállalatok, vállalkozások, szállodahajók megnyerése, stb.). 

 Ökoturizmus fejlesztése: a Dunához, a Duna-menti természeti területekhez és értékekhez 
kapcsolódó ökoturisztikai szolgáltatások integrált fejlesztése (ökoturisztikai tematikus útvonalak és 
programcsomagok kialakítása, ökoturisztikai szolgáltatásnyújtás és programszervezés). 

 Kulturális turizmus fejlesztése: Dunakanyar gazdag történelmi, kulturális múltjára, tradícióira és élő 
művészeti életére építő integrált attrakciófejlesztések megvalósítása (kulturális, vallási, művészeti 
tematikus útvonalak és programcsomagok kialakítása, térségi rendezvények szervezése). 

A térségi együttműködés másik fontos célterülete a környezetvédelem, a klímaváltozás hatásainak az 
enyhítése: a Duna, mint fő összekötő elem vízminőségének javítása, az árvízveszély kezelése, a természeti 
értékek megőrzése és rehabilitációja együttes fellépést kíván. 

 Természet- és környezetvédelem, tájrehabilitáció: a Duna és a Duna-menti természeti területek 
összehangolt védelme, együttműködés a természeti értékek fenntartható hasznosításában, 
revitalizációjában. 

 Klímaváltozás hatásainak enyhítése, katasztrófavédelem: a Dunakanyar települései számára a 
Duna nemcsak kiemelt értéket, de egyúttal veszélyforrást is jelent. A vízszennyezés, az árvízveszély 
nem áll meg az egyes települések határánál, így ezen problémák megoldása összehangolt 
tevékenységet igényel (pl. közös árvízvédelmi intézkedések, vízminőség monitoring, 
jelzőrendszerek kialakítása). 

Tervezett középtávú tevékenységek: 

 Dunakanyar turizmusfejlesztési stratégiájának és cselekvési terveinek elkészítése 

 Dunakanyar márka kialakítása 
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 Fenti fő turisztikai termékekhez kapcsolódó közös attrakciófejlesztés: 

o Tematikus útvonalak kialakítása 

o Közös térségi projektek előkészítése és megvalósítása 

o Térségi programcsomagok összeállítása 

o Térségi rendezvények, események szervezése 

 Közös marketingtevékenység 

 Közös környezetvédelmi, klímapolitikai intézkedési tervek kidolgozása és megvalósítása 

o Felmérések, hatástanulmányok készítése 

o Természeti értékkataszter készítése 

o Közös akciótervek és szakpolitikai iránymutatások, javaslatok elkészítése 

o Közös projektfejlesztési tevékenység 

o Közös védelmi intézkedésterv és válságmenedzsment terv fejlesztése 

 Forrásszerzés a fejlesztési célok megvalósításához (közös pályázati tevékenység, lobbitevékenység, 
stb.) 

Dunakanyar térségi együttműködés mechanizmusai: 

 Rendszeres kapcsolattartás a térségi települések önkormányzatai között: 

o Személyes kapcsolattartás formális és informális csatornákon keresztül 

o Rendszeres kapcsolattartás elektronikus csatornákon keresztül  

o Legalább évente egyszer kerekasztal találkozók, workshopok, illetve egyéb egyeztetések 
szervezése 

 Közös felmérési, tervezési feladatok megvalósítása (hivatal munkatársainak rendszeres 
együttműködése által) 

 Közös pályázati tevékenység előkészítése és megvalósítása 

 Közös projektmegvalósítás (egyértelműen definiált feladat- és felelősségi körök szerint, egy 
projektvezető kijelölésével, közös projektmenedzsment szoftver alkalmazásával) 

 Marketingtevékenység (pl. közös sajtótájékoztatók szervezése, sajtóanyagok készítése, online és 
offline cikkek és beszámolók megjelentetése, stb.) 

Járási szerepkör 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. január 1. hatállyal közös önkormányzati 
hivatalt hozott létre Pilisszentlászló településsel „Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal” néven. Ezzel 
egy időben Magyarországon 30 év után újraalakult a járási rendszer. Kialakítása során a szentendrei járás 
területi lehatárolása nem jelentett változást a statisztikai kistérség lehatárolásához képest, Szentendre 
vonzáskörzetébe az É-D-i irányú tengely mentén, a Dunakanyar menti 13 település sorolódott. 

Település Terület (ha) Állandó népesség (fő) Jogállás 

Budakalász 15,2 10742 Város 

Csobánka 22,8 3257 Község 

Dunabogdány 25,5 3236 Község 

Kisoroszi 10,9 997 Község 

Leányfalu 15,4 3645 Nagyközség 

Pilisszentkereszt 17,2 2195 Község 

Pilisszentlászló 17,8 1217 Község 
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Település Terület (ha) Állandó népesség (fő) Jogállás 

Pócsmegyer 13,1 2142 Község 

Pomáz 49,0 17372 Város 

Szentendre 43,8 26884 Város 

Szigetmonostor 23,5 2526 Község 

Tahitótfalu 39,2 5707 Község 

Visegrád 33,3 1812 Város 

36. táblázat: A szentendrei járás népessége és területe, 2013. 
Forrás: KSH 

Szentendre továbbra is sok szálon kapcsolódik térségéhez. Központi szerepet tölt be az oktatás 
(középiskolák, szakiskolák), az egészségügyi ellátás (Szentendre Város Egészségügyi Intézményei, 
mentőszolgálat), a szociális intézmények terén (Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény), emellett a 
közbiztonság feladatellátása (Rendőrkapitányság), valamint a kulturális intézmények, kulturális 
szolgáltatások tekintetében (Pest Megyei Könyvtár, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága). Szentendre 
központi szerepét erősíti az is, hogy a Dunakanyart a főváros felől közösségi járművel kizárólag a városon 
keresztül lehet megközelíteni (HÉV és autóbusz viszonylatban egyaránt). A felsoroltakon kívül további 
fontos közszolgálati funkció is tálalható Szentendrén: Városi Bíróság, Nagyposta és számos bankfiók. 
Hiányosságként említhető, hogy a várost jelenleg nem köti össze közúti híd a járáshoz tartozó, a 
Szentendrei-szigeten elhelyezkedő településekkel, a Duna keleti oldalán levő agglomerációs településekkel 
fennálló kapcsolata is csak a Megyeri-híd megépülése óta javult. 

Területi szempontból középtávon elsődlegesen a szomszédos településekkel kialakított együttműködés 
fejlesztendő. Emellett – jelentőségénél fogva – Visegrád játszhat kiemelt szerepet a térségi kooperációban.  

Tematikus szempontból a térségi együttműködés fejlesztésének kiemelt célterülete a turizmus 
(természetesen a meglévő oktatási, egészségügyi, közszolgáltatási térségi funkciók megőrzése, 
továbbfejlesztése mellett). 

Jelenleg Szentendre és a környező települések értékeit összekapcsoló turisztikai programcsomagok nem 
állnak rendelkezésre, holott a térség vonzerejét, a tartózkodási idő növelését segíthetné a komplexebb, 
hosszabb tartózkodás esetén is élményekben gazdag kikapcsolódást biztosító komplex kínálat megléte.  

 Délen Budakalásszal határos Szentendre. A két települést összeköti a Lupa-tó, amelynek egyik fele 
Budakalászhoz, másik fele Szentendréhez tartozik. Budakalászon szintén megtalálhatóak a szerb 
hagyományokhoz (pl. szerb templom, parókia és kereszt), történelmi emlékekhez, kulturális-
szakrális értékekhez és természeti adottságokhoz (pl. Gyógynövény Kutató Intézet botanikus kertje) 
kapcsolódó programelemek. Az Omszki-tó kedvelt strandterület és vízisport központ.  

Szentendre és Budakalász Város Önkormányzata rendszeres egyeztetést folytat a lehetséges közös 
projektekről, beavatkozásokról. A középtávú együttműködés fő területei lehetnek: 

o Lupa-tó fejlesztése rekreációs, szabadidős célterületként: a legalkalmasabb terület a közös 
térségi fejlesztésekre a Lupa-tó és környéke, ahol Szentendre Budakalásszal közösen 
valósíthat meg nagyobb léptékű turisztikai, szabadidős projekteket, beruházásokat 

o Nemzetiségi hagyományokra építő együttműködések 

o Kulturális és szakrális örökségre építő együttműködések 

o Szennyvízhálózat integrált fejlesztése 

 Szentendrétől nyugatra, a Pilis – Dobogókő és környéke, a Rám-szakadék, a Holdvilág-árok, a 
pilisszentkereszti szurdok (ahol az országos kéktúra útvonal is áthalad), valamint a Nagy-Kevély 
hegy – kedvelt kirándulóhelye a fővárosi lakosságnak. Szentendre a Pilisbe irányuló kirándulások 
kapuját jelenthetné, jelenleg azonban kevéssé intenzív e szerepköre, a túrák legfeljebb csak érintik 
a városhoz tartozó Dömör-kapu és Lajos-forrás térségét (a pilisi túrák kiindulási pontját Pomáz 
jelenti). A természeti adottságok, kirándulási, kerékpározási lehetőségek mellett Pomáz, 
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Pilisszentkereszt, Csobánka, Pilisszentlélek, Pilisszentlászló és a környező további települések 
soknemzetiségű kultúrájukkal, hagyományaikkal (pl. szerb emlékek, szlovák nemzetiségi tradíciók), 
szakrális és kulturális értékeikkel (pl. templomok, szakrális emlékhelyek, kastélyok, kúriák, 
gyűjtemények), valamint történelmi momentumaikkal (pl. római kori emlékek) is kapcsolódhatnak a 
szentendrei térségi kínálathoz.  

Szentendre és Pomáz Város Önkormányzata rendszeres egyeztetést folytat a lehetséges közös 
projektekről, beavatkozásokról. A középtávú együttműködés fő területei lehetnek a két város, 
valamint a további pilisi települések között: 

o Kirándulóhelyek integrált fejlesztése 

o Kerékpáros útvonalhálózat, kerékpáros szolgáltatáskör integrált fejlesztése 

o Ökoturisztikai együttműködések 

o Nemzetiségi hagyományokra építő együttműködések 

o Kulturális, történelmi és szakrális örökségre építő együttműködések 

o Pomázzal a közös közigazgatási határ mentén gazdasági (ipar) célú fejlesztési 
együttműködés is lehetséges, a beépítés jogszabályi korlátozásainak feloldásával (jelenleg 
mezőgazdasági művelési ágban szereplő területek találhatók itt) 

 A 11-es úton északra haladva Leányfalu és Tahitótfalu, a Szentendrei-szigeten Szigetmonostor, 
Kisoroszi kedvelt üdülőhelyek, a természeti adottságokra építve a vízparti üdülések, kirándulások, 
kerékpáros túrák, lovas programok helyszíneként (elsősorban kisebb, alacsonyabb kategóriájú 
létesítményekkel, szálláshelyekkel – üdülőtelepek, kemping, major, ifjúsági szállás, stb.). Leányfalu 
településsel gyakorlatilag egybenőtt Szentendre, de annak alvótelepülés jellege miatt nem jelentős 
a gazdasági és fejlesztési kapcsolat. Bár a Szentendrei-sziget légvonalban mindössze néhányszáz 
méterre található Szentendrétől keletre, a Duna másik oldalán, közúti megközelíthetősége csak 
Tahitótfalun (Tildy-hídon) keresztül lehetséges. Emellett kompjárat segítségével juthatunk el ide. Ez 
a terület elsősorban az aktív és ökoturizmus (vízi és kerékpáros túrák, kirándulások, lovas 
programok, stb.) szempontjából kapcsolódhat Szentendréhez a meglévő útvonalakon keresztül, 
illetve a vízi és kerékpáros kapcsolatrendszer fejlesztésével, illetve a római birodalom határát 
jelentő katonai-védelmi vonal, a Limes állomásaiként fűzhetőek fel az egyes települések. Emellett 
lehetőség rejlik a gasztronómiai értékek közös hasznosításában is. 

Szentendre és a fenti települések között rendszeres egyeztetés folyik a lehetséges közös 
projektekről, beavatkozásokról. A középtávú együttműködés fő területei lehetnek: 

o Kerékpáros útvonalhálózat, kerékpáros szolgáltatáskör integrált fejlesztése 

o Vízi turizmus integrált fejlesztése, térségi vízi útvonalak és vízi turisztikai-közlekedési 
szolgáltatások kialakításával, fejlesztésével 

o További aktív turisztikai kínálathoz kapcsolódó együttműködések fejlesztése (pl. lovas 
útvonalak) 

o Ökoturisztikai együttműködések 

o Limes állomásainak integrált fejlesztése, tematikus útvonalak és programcsomagok 
kialakítása; további, történelmi értékekre épülő turisztikai termékek fejlesztése 

o Gasztronómiai értékek összekapcsolása, integrált fejlesztése (pl. szigeten megtermelt 
termények árusítása Szentendrén, gasztronómiai fesztiválok promóciója, közös 
gasztronómiai események szervezése) 

o Szennyvízhálózat integrált fejlesztése Leányfaluval együttműködve 
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 A Visegrádi hegység térsége is kapcsolódhat Szentendréhez, a Pilishez hasonlóan elsősorban a túra- 
és kerékpáros utakra, ökoturisztikai programokra alapozva. Visegrád a térség leglátogatottabb 
turisztikai célpontja. Népszerű kirándulóhely, régészeti és történelmi jelentősége is kiemelkedő. A 
római erőd, a Fellegvár, a Királyi Palota, a Salamon-torony országos vonzerőértékkel bíró turisztikai 
célpontok. Emellett számos egyéb kulturális érték színesíti a város kínálatát. Télen a Nagyvillám 
Sípálya vonzza a látogatókat. A Termálhotelnek köszönhetően a város vendégéjszakaszámát 
tekintve is élen jár a térségben. 

Szentendre és Visegrád Város Önkormányzat rendszeres egyeztetést folytat a lehetséges közös 
projektekről, beavatkozásokról. A középtávú együttműködés fő területei lehetnek: 

o Kerékpáros útvonalhálózat, kerékpáros szolgáltatáskör integrált fejlesztése 

o Vízi turizmus integrált fejlesztése, térségi vízi útvonalak és vízi turisztikai-közlekedési 
szolgáltatások kialakításával, fejlesztésével 

o Kirándulóhelyek integrált fejlesztése 

o További aktív turisztikai kínálathoz kapcsolódó együttműködések fejlesztése (pl. lovas 
útvonalak) 

o Ökoturisztikai együttműködések 

o Kulturális, történelmi és szakrális örökségre építő együttműködések 

 Szentendre számtalan szállal kötődik jelenleg a fővároshoz: Budapest a szentendrei lakosság 
legfőbb oktatási, szórakozási, munkavállalási célterülete, de a fővárosi lakosok is szívesen 
látogatnak el Szentendrére szabadidős céllal. Amellett, hogy Szentendre ki kíván törni alvóvárosi 
szerepköréből, egy hatékonyabb együttműködés kialakítása a fővárossal nagyban elősegítheti 
középtávú társadalmi, gazdasági céljainak elérést. A kooperáció lehetőséges fő területei: 

o Kerékpáros útvonalhálózat, kerékpáros szolgáltatáskör integrált fejlesztése 

o Vízi turizmus integrált fejlesztése, térségi vízi útvonalak és vízi turisztikai-közlekedési 
szolgáltatások kialakításával, fejlesztésével 

o Kulturális, történelmi örökségre építő együttműködések 

Összességében tehát megállapítható, hogy az egyes települések vonatkozásában, illetve térségi szinten is 
számos lehetőség mutatkozik az együttműködésre, a kooperáció kiterjesztése, intenzitásának javítása – 
elsősorban az aktív outdoor (kerékpáros, vízi), öko- és kulturális turisztikai termékfejlesztésben, a térségi 
vízi közlekedés fejlesztésében – jelentős hozzáadott értéket jelenthez a városfejlesztési célok 
megvalósításában. 

A járási együttműködés mechanizmusai: 

 Rendszeres kapcsolattartás a szomszédos települések önkormányzatai között: 

o Személyes kapcsolattartás formális és informális csatornákon keresztül 

o Rendszeres kapcsolattartás elektronikus csatornákon keresztül  

o Legalább félévente egyszer kerekasztal találkozók, workshopok, illetve egyéb egyeztetések 
szervezése 

 Közös felmérési, tervezési feladatok megvalósítása (hivatal munkatársainak rendszeres 
együttműködése által) 

 Közös pályázati tevékenység előkészítése és megvalósítása 

 Közös projektmegvalósítás (egyértelműen definiált feladat- és felelősségi körök szerint, egy 
projektvezető kijelölésével, közös projektmenedzsment szoftver alkalmazásával) 
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 Marketingtevékenység (pl. közös sajtótájékoztatók szervezése, sajtóanyagok készítése, online és 
offline cikkek és beszámolók megjelentetése, stb.) 

Tágabb együttműködési lehetőségek 

Tágabb értelemben is több lehetőség mutatkozik tematikus programcsomagok kialakítására, akár 
nemzetközi tematikus útvonalakhoz kapcsolódva: 

 A Duna, mint vízi útvonal felfűzi a Duna-parti településeket, így Szentendrét is, egy nemzetközi 
útvonal részeként. 

 Az EuroVelo 6 európai kerékpáros útvonal Nantes-tól indulva Svájc, Németország, Ausztria, 
Szlovákia, Magyarország, Szerbia, Bulgária érintésével Romániába érkezik, legnépszerűbb része a 
Duna menti kerékpárút. 

 A Limes a Római Birodalom védelmét szolgáló szárazföldi határvonal volt, amelynek magyarországi 
szakasza a Duna-mentén húzódott. Dunabogdány (Cirpi, Castrum Cirpi), Visegrád (Pone Navata), 
Szentendre (Ulcisia Castra), Budakalász, Dunakeszi és Óbuda (Aquincum). A Limes 2009 óta szerepel 
a magyar világörökségi várományos helyszínek listáján „A római limes magyarországi szakasza – A 
Ripa Pannonica néven, A Római Birodalom határai” nevű nemzetközi sorozathelyszín tervezett 
kiterjesztéseként. 

 A kreatív, környezetbarát ipari tevékenységek nemzetközi partnerségekben új lendületet 
kaphatnak, új értékkel gazdagodhatnak, akár nemzetközi tematikus útvonalakhoz és 
kezdeményezésekhez, pályázatokhoz is kapcsolódhat a város. 

 A művészeti együttműködések, nemzetközi művészeti kooperációk jelentős szerepet játszhatnak 
Szentendre ismertségének növelésében és imázsépítésében, akár nemzetközi tematikus 
útvonalakhoz és kezdeményezésekhez, pályázatokhoz is kapcsolódhat a város. 

8.4 Monitoring rendszer kialakítása 
A monitoring rendszer feladata és módszertana 

A monitoring rendszer feladata a városfejlesztési feladatok folyamatának, előrehaladásának nyomon 
követése. A monitoring rendszer kialakításának célja tehát, hogy feltárjuk, adott időpontban hol tart a 
városfejlesztési folyamat, milyen eredményeket értünk el, hol vannak elmaradások és esetleges kockázatok, 
és milyen kiegészítő intézkedésekre van szükség ezen kritikus pontok feloldásához, a terv szerinti 
megvalósítás folytatásához. 

A hatékony monitoring rendszer fő ismérvei: 

 Rendszeresség: a hatékony monitoring tevékenység beépül a városfejlesztés folyamatába, így 
folyamatosan naprakész információt szolgáltat a teljesítményértékeléshez. 

 Strukturáltság: a hatékony monitoring tevékenység nem ad hoc módon, hanem előre 
meghatározott rendszer szerint működik, átfogva a szervezet teljes működését. 

 Döntéstámogatás: a monitoring tevékenység célja, hogy olyan releváns és naprakész információkat 
állítson elő, amelyek segítik a megalapozott döntéshozatalt a kritikus pontokban. 

 Rugalmasság: a jó monitoring rendszer tervezett keretek között zajlik, de rugalmasan igazodik a 
változó feltételekhez, körülményekhez is, így dinamikus rendszerként értékelhető. 

A monitoring tevékenység kialakításának feladatai az ITS szempontjából: 

 A városfejlesztési folyamat hatékonyságának értékelése: a városfejlesztési folyamatba épített 
monitoring tevékenység a szervezeti, működési mechanizmusokat, folyamatokat értékeli, feltárja az 
esetleges szűk keresztmetszeteket, problémákat, kritikus pontokat. 
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 A városfejlesztési tevékenység eredményességének értékelése: a városfejlesztés eredményességét 
a kitűzött célok eléréséhez kapcsolt indikátorok mutatják, az indikátorok teljesülésének vizsgálata 
ezért a monitoring tevékenység kiemelt eleme. 

A monitoring tevékenység lehet folyamatos, illetve egyedi értékelés: míg előbbi folyamatos adatgyűjtést, 
értékelést, elemzést jelent, addig utóbbi meghatározott időpontokban vizsgálja az előrehaladás aktuális 
állását, számszerűsíthető értékeit. A folyamatos monitoring tevékenység így elsősorban a városfejlesztési 
folyamatot értékeli, míg az eredményességet jelző indikátorok célértékeinek vizsgálata egyedi értékeléshez 
kötött. 

A monitoring rendszer kialakítása az előző támogatási időszak tapasztalatai alapján is igen lényeges: a 
végrehajtási eszközök és monitoring intézkedések hiányára is visszavezethető ugyanis az előző időszak 
kevéssé eredményes (a kitűzött célokat, tervezett projekteket csak kisebb mértékben megvalósító) 
városfejlesztésének. 

A monitoring rendszer működtetési mechanizmusainak meghatározása 

A monitoring rendszer működtetéséhez szükséges alapvető feltételek: 

 Felelős kijelölés: a monitoring rendszer eljárásrendjeinek kialakításáért, a rendszer működtetéséért 
az ITS projektkoordinátor felelős, szükség szerint bevonva ebbe a polgármesteri hivatal illetékes 
munkatársait, illetve a városvezetést is. 

 Monitoring rendszer kialakítása: az ITS koordinátor vezetésével kialakításra kerül a monitoring 
rendszer, kidolgozásra kerül a működést szolgáló belső eljárásrend a szükséges információs- és 
adatáramlási modellekkel, mechanizmusokkal, a feladat- és felelősségi körök kijelölésével. 

A monitoring rendszer felépítésének fő lépései, részfeladatai: 

o Monitoring rendszer céljainak pontos meghatározása (mit akarunk mérni?)  

A monitoring rendszer alapját az éves cselekvési tervek jelentik, amelyek rögzítik adott 
évben megvalósítani tervezett célfeladatok, ezek időbeli ütemezését is. A tevékenységek 
előrehaladása ezen célokhoz viszonyítva értékelhető. 

o Monitoring mutatók meghatározása (mivel akarjuk mérni ezeket?) 

 Számszerűsíthető mutatók meghatározása 

 Nem számszerűsíthető mutatók meghatározása  

o Adatigény meghatározása (hogyan akarjuk mérni ezeket?) 

 Szükséges adatok körének meghatározása (milyen adatokra, milyen időközönként 
van szükség) 

 Rendelkezésre álló adatbázisok feltárása (milyen adatok érhetők el már jelenleg is) 

 További szükséges adatbázisok meghatározása (milyen szükséges adatok nem 
állnak rendelkezésre jelenleg és hogyan gondoskodunk ezek beszerzéséről) 

 Adatbázis struktúra kialakítása (lehetőség szerint szoftvertámogatással) 

o Feladat- és felelősségi körök meghatározása (ki méri ezeket?) 

 Információgyűjtésben résztvevő szervezeti egységek, szereplők meghatározása 

 Feladat- és felelősségi körök hozzárendelése a résztvevőkhöz 

o Monitoring mutatók előállítása (milyen módon állítjuk elő ezeket?) 

 Időbeli ütemezés 

 Adatok információáramlási rendjének kialakítása (adatszolgáltatás rendje) 

 Adatfeldolgozás módja, eszközei (adatok feldolgozása, számítási képletek) 
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 Monitoring mutatók előállítása 

o Monitoring tevékenység eredményeinek feldolgozása (hogyan kezeljük az eredményeket?) 

 Negyedéves értékelő beszámoló készítése 

 Éves teljesítményértékelő beszámoló készítése (összevetve az éves cselekvési 
tervben foglalt célokkal az elért eredményeket; valamint értékelve az ITS célok 
megvalósulásának előrehaladását) 

 Belső eljárásrend kidolgozása az értékelések megfelelő szintű kezeléséről (pl. 
vezető testület elé terjesztés, képviselőtestület elé terjesztés rendje) 

o Visszacsatolások (milyen utánkövetés szükséges?) 

 Következő évi tervezés  

 Tervezés szükség szerinti módosítása 

 Kockázatelemzések készítése 

 Kockázatkezelési, válságmenedzsment forgatókönyv készítése 

 Monitoring adatok közzététele: a partnerek számára az önkormányzat a monitoring 
adatok visszacsatolását tervezi. Ennek tervezett feladatai közé tartozik az általános 
tájékoztatási tevékenységen túl (ld. 8.2 fejezet): a monitoring adatok közzététele a 
városfejlesztési oldalon; féléves rendszerességgel tájékoztató anyagok készítése és 
megküldése a monitoring / értékelési tevékenység eredményéről a városi email 
adatbázisban szereplőknek, valamint ezen anyagok közzététele a városfejlesztési 
oldalon; évente legalább egy alkalommal lakossági fórum szervezése az ITS 
előrehaladásáról; megvalósított létesítmények esetében lakossági / vállalkozói nyílt 
nap szervezése. 

 Technikai feltételek biztosítása:  

o Projektmenedzsment szoftver: az online és offline módban is használható 
projektmenedzsment szoftver nagy segítséget nyújt a többszereplős folyamatok 
koordinációjához, hiszen ezzel a feladatok, határidők és teljesítések egy helyen kezelhetők 
(eltérő hozzáférési jogosultságok mellett) 

o Belső IKT rendszer fejlesztése, hozzáigazítása az igényekhez: a szükséges 
rendszerfejlesztések, szoftverbeszerzések az informatikai igények szerint történnek meg 

1) Rendszeres, folyamatba illesztett értékelés 

A városfejlesztés folyamatainak, hatékonyságának nyomon követését a hivatali munkába illesztett 
folyamatos monitoring tevékenység szolgálja.  A rendszeres, folyamatba illesztett értékelés működése a 
polgármesteri hivatali működés napi rutinjának részét kell, hogy képezze.  

Feladatai: 

 Adatbázisok kialakítása, működtetése 

 Információk folyamatos gyűjtése, feldolgozása, kiértékelése 

 Releváns és aktuális információk biztosítása a monitoring rendszer felelősének 

 Szükséges további adatgyűjtések meghatározása és lefolytatása 

 Adatok feldolgozása, kiértékelése, értékelő jelentések készítése 

 Szükséges intézkedések meghozatala 
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Használt információforrások: 

 Szekunder adatbázisok: a hivatal, illetve a közreműködő szervezetek mindennapi működésének 
részét képező információforrásokból számos olyan adat, statisztika kérhető le, amelyek rendszeres 
feldolgozásával és kiértékelésével a városfejlesztési feladatok és azok eredményessége is nyomon 
követhető. 

Témakör Mutatók Adatforrások 

Turisztikai 
fejlesztések 
hatékonysága, 
eredményessége 

 Vendégszám 

 Vendégéjszakák száma 

 Tartózkodási idő 

 Külföldi / belföldi vendégek 
részaránya 

 Szálláshelyek kötelező 
adatszolgáltatása 

 IFA nyilvántartás 

 Attrakciók látogatószáma, látogatókör 
összetétele 

 Rendezvények látogatószáma 

 Szolgáltatások népszerűsége 
 
 
 
 

 Múzeumi statisztikai adatok 
(kötelező adatszolgáltatás) 

 Jegy- és bérletpénztári nyilvántartás 

  Értékesített szolgáltatások bevételi 
nyilvántartása 

 Mobilapplikációk letöltési adatai 

 Turisztikai vállalkozások száma 

 Turisztikai vállalkozások teljesítménye 

 Vállalkozási regisztrációs adatok 

 Adónyilvántartások (IFA, IPA) 

Vállalkozásfejlesztés 
hatékonysága, 
eredményessége 

 Vállalkozások száma 

 Vállalkozások összetétele (méret, 
ágazat, gazdálkodási forma, stb.) 

 Beruházások nagysága 

 Vállalkozási regisztrációs adatok 
(cégeljárás, helyi  

 Adónyilvántartások (IFA, IPA) 

 Ingatlan nyilvántartás, 
ingatlankataszteri adatok 

 Kiadott építési engedélyek, 
telepengedélyek nyilvántartása 

 Kiadott területfoglalási engedélyek 
 

 Gazdasági aktivitás 

 Munkanélküliség 

 Foglalkoztatási, munkaerő-
nyilvántartási adatok 

 Álláskeresői juttatások 

Humán 
közszolgáltatások 
fejlesztésének 
hatékonysága, 
eredményessége 

 Lakónépesség száma 

 Állandó népesség száma 

 Népesség összetétele 

 Hatósági, okmányirodai 
nyilvántartások (lakcímbejelentés, 
születési anyakönyvi kivonat, 
házassági anyakönyvi kivonat, stb.) 

 Sport-, kulturális és közösségi 
létesítmények látogatottsága 

 Bevételi adatok (jegy- és 
bérletpénztári nyilvántartás) 

 Oktatási-nevelési létesítmények 
igénybevétele 

 Oktatási-nevelési intézmények 
színvonala 

 Létszámadatok, beiratkozottak 
száma és összetétele (pl. hatókör) 

 Pedagógusi létszámnyilvántartás 

 Továbbtanulási arány, PISA felmérési 
eredmények 

 Intézmények rangsora 

 Önkormányzati intézmények 
energiaköltségeinek csökkenése 

 Lakások energia-racionalizációja 

 Energiaszámlák 

 Távfűtőmű eredményei 

 Lakásfenntartási célú támogatások 
nyilvántartása 

 Szociálisan rászoruló lakosság 
létszáma 

 Fogyatékkal élő lakosság létszáma 

 Szociális ellátórendszer 
nyilvántartásai (igénybevevők 
száma, kiadások) 

 Szociális intézmények kihasználtsága 
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Témakör Mutatók Adatforrások 

 Lakosság egészségtudatossága 

 Lakosság egészségi állapota 

 Szűrőprogramon résztvevők száma 

 Egészségügyi ellátórendszer 
igénybevételei adatai, statisztikái 

 Közszolgáltatások igénybevételi adatai  Ügyfél-nyilvántartási rendszer 
adatai, statisztikái 

Környezeti, 
infrastrukturális 
beavatkozások 
hatékonysága, 
eredményessége 

 Közlekedési módváltás 

 Közösségi közlekedés használata 

 Közlekedési környezetterhelés 

 Parkolók kihasználtsági adatai, 
parkolási nyilvántartások 

 Közösségi közlekedés használati adat 

 Baleseti statisztikák 

 Levegőtisztasági mérési eredmények 

 Lakásállomány nagysága, összetétele, 
komfortfokozata 

 Bérlakás programban résztevők száma 

 Műemlékvédelem 

 Építéshatósági nyilvántartások 

 Kiadott lakásépítési és használatba 
vételi engedélyek (magán- illetve 
beruházási célú) 

 Bérlakás nyilvántartás 

 Ingatlankataszteri nyilvántartás 

 Műemlék építéshatósági 
nyilvántartások 

 Közműszolgáltatásokba bekapcsolt 
lakások aránya 

 Közműszolgáltatások kapacitásai 

 Épített közművek nagysága 

 Közműnyilvántartások 

 Építési-műszaki naplók 

 Természeti értékek állapota 

 Védelem alá vont természeti értékek 
száma 

 Természetvédelmi nyilvántartások 

 Önkormányzati rendeletek 

37. táblázat: Szekunder adatok 
Forrás: saját szerkesztés 

 Primer adatok: a szekunder forrásokból nem hozzáférhető adatok pótlására primer adatgyűjtés 

indokolt, pl.: 

Témakör Mutatók Adatforrás 

Turisztikai fejlesztések 
hatékonysága, 
eredményessége 

 Vendégelégedettség 

 Költési adatok 

 Turisztikai vállalkozások, 
intézmények eredményessége 

 Kérdőíves felmérés 

 Szakmai interjúk, workshopok 
turisztikai attrakciók, vállalkozások 
vezetőivel 

Vállalkozásfejlesztés 
hatékonysága, 
eredményessége 

 Vállalkozások elégedettsége 

 Vállalkozói környezet, támogató 
háttér értékelése 

 Vállalkozói fórumok, kerekasztal 
beszélgetések 

 Kérdőíves felmérés 

 Szakmai interjúk és workshopok 

Humán 
közszolgáltatások 
fejlesztésének 
hatékonysága, 
eredményessége 

 Lakosok elégedettsége 

 Intézmények működése kvalitatív 
szempontból 

 Kérdőíves felmérés 

 Lakossági fórumok, közmeghallgatás 

 Panaszláda 

 Online lakossági 
véleménynyilvánítási lehetőségek 
(pl. online fórum) 

 Szakmai interjúk, workshopok 
intézményvezetőkkel 

Környezeti, 
infrastrukturális 
beavatkozások 
hatékonysága, 
eredményessége 

 Egyéni közlekedés alakulása 

 Környezeti állapot 

 Épített környezet állapota 

 Forgalomszámlálás 

 Környezettisztasági mérések (pl. 
zajmérés, levegőtisztaság mérés) 

 Műemlékek, épületállomány 
szakértői felmérése, értékbecslés 

38. táblázat: Primer adatgyűjtés lehetőségei 
Forrás: saját szerkesztés 
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2) Indikátorok 

A városfejlesztés eredményességének mérését az egyedi értékelésen alapuló indikátorrendszer biztosítja. 
Az indikátorok számszerűsítik a legfontosabb fejlesztési célokat, megmutatva az előrehaladás adott 
időpontbeli állását. 

Az indikátorok meghatározása során az ún. SMART kritériumok figyelembevétele szükséges, azaz akkor jó az 
indikátor, ha 

 specifikus (Specific), 

 mérhető (Measurable), 

 elérhető (Achievable), 

 reális (Realistic) és 

 időalapú (Time-based). 

Az ITS-hez kapcsolódóan az alábbi kétféle indikátortípust alkalmazzuk: 

 Output indikátor: adott tevékenység konkrét kimenetét mutatja (pl. szálláshely létrehozása) 

 Eredmény indikátor: a projekt eredményeként elért változást mutatja (pl. vendégéjszakák 
számának növekedése a szálloda beruházás hatására) 

Az alábbi fejezet a fő célokhoz igazodó indikátorokat – valamint azok adatforrásait és mérési gyakoriságát – 
tartalmazza, részben a fő támogatási forrást jelentő VEKOP indikátorkészletéhez igazodva, részben saját, 
projekt-specifikus mutatók meghatározásával. 
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Kulcsindikátorok 

A kulcsindikátorok célja a városfejlesztés átfogó céljának eredményességmérése, a kulcsindikátorok tehát a városfejlesztés kiemelt céljaihoz illesztve kerültek 

meghatározásra: 

 Az önkormányzat saját bevételeinek növekedése: a város forráshiányos helyzete miatt alapvető fontosságú a városfejlesztési célok 

megvalósíthatósága érdekében az önkormányzati saját bevételek növelése. A saját bevételek alakulása a középtávú városfejlesztés eredményességének 

kulcsfontosságú mérőszáma, amely magában foglalja a középtávú gazdaságfejlesztési (IPA bevételek), turizmusfejlesztési (IFA bevételek) beavatkozások 

teljesítményét, az intézmények és közszolgáltatások korszerűsítésére, fejlesztésére vonatkozó beavatkozások eredményességét (pl. energiaszámlák 

csökkenése, bevételek növekedése). 

 Lakosság elégedettségének növekedése: egy város legfontosabb végcélja a lakosság megtartása. A városfejlesztési beavatkozások a lakosság 

életminőségére, életszínvonalára nagy hatást gyakorolnak, így ezen beavatkozások eredményességét a lakosság elégedettségének alakulásával lehet 

leginkább mérni. A várossal, városvezetéssel kapcsolatos elégedettség mellett a mérés különböző részterületek teljesítményértékelésére is szolgál (pl. 

elégedettség az egészségügyi ellátással, városképpel, stb.). 

 Megvalósított beruházások értéke: az épített környezet minőségének, a városi közszolgáltatások színvonalának javítására fordított beruházások értéke 

egyértelműen jelzi az ezeken a területeken végzett beavatkozások eredményességét. 

 Rendezvények, közösségi programok száma: a közösségépítést, a kulturális, művészeti, turisztikai szerepkör erősítését szolgálják a különböző 

rendezvények és programok. A nagyobb létszámú események száma jelzi a szentendrei lakosok közösségi életben való részvételének alakulását, 

városhoz, helyi közösséghez való kötődésük erősödését, a városi programok turisztikai vonzerejének alakulását is. 

 

Indikátorok típusa Alkalmazott indikátor Kiinduló érték 
(2013) 

Célérték 
(2023) 

Adatok forrása Adatfelvétel 
gyakorisága 

Kulcsindikátor Önkormányzati saját források éves nagysága 500 millió 
Ft/év 

900 millió 
Ft/év 

Önkormányzati költségvetés (IPA, IFA 
bevételek, intézményi források, stb.) 

Évente 

Kulcsindikátor Lakosság elégedettsége n.a. (felmérés 
szükséges) 

4 (1-5 
skálán) 

Kérdőíves felmérés Kétévente 

Kulcsindikátor Megvalósított városi új beruházások kumulált 
értéke 

0 Ft 6 milliárd 
Ft 

Pályázati támogatási források Évente 

Kulcsindikátor 50 fő feletti rendezvények, közösségi programok 
éves száma 

2 db/év 10 db/év Programnaptár, városi, intézményi 
adatszolgáltatás 

Évente 

39. táblázat: Kulcsindikátorok 
Forrás: saját szerkesztés 
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Tematikus indikátorok 

Az alábbiakban a 4 fő stratégiai célkitűzés szerint csoportosítva mutatjuk be a középtávú városfejlesztés indikátorait: 

1. Stratégiai cél: Aktív, összetartó, igényes helyi társadalom 

Indikátorok típusa Alkalmazott indikátor Kiinduló érték 
(2013) 

Célérték 
(2023) 

Adatok forrása Adatfelvétel 
gyakorisága 

Eredményindikátorok 

VEKOP indikátor Korszerűsített szűrővizsgálatokban részesülők 
aránya 

10% 13% Egészségügyi Intézmények 
adatszolgáltatása (regisztráció) 

Évente 

Projekt-specifikus Óvodai gyermeklétszám alakulása 840 fő 940 fő Intézményi adatszolgáltatás 
(beiratkozottak száma) 

Évente 

Projekt-specifikus Lakosság elégedettségének javulása a városi 
humán közszolgáltatásokkal 

n.a. (felmérés 
szükséges) 

3,5 (1-5 
skálán) 

Lakossági kérdőíves felmérés 
részeként 

Kétévente 

Projekt-specifikus Városi rendezvényeken, programokon 
rendszeresen résztvevők száma 

3000 fő 5000 fő Intézményi adatszolgáltatás Évente 

Projekt-specifikus Felnőttképzésbe bevont lakosok számának 
növekedése 

n.a. (felmérés 
szükséges) 

5% Oktatási intézmények, képzőhelyek 
adatszolgáltatása (beiratkozottak 
száma) 

Évente 

Output indikátorok 

VEKOP indikátor Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

0 fh 100 fh Oktatási intézmények 
adatszolgáltatása (alapító okirat) 

2016. 09. hótól 
évente 

Projekt-specifikus Korszerű, integrált elektronikus egészségügyi 
nyilvántartó rendszer 

0 db 1 db Kedvezményezetti adatszolgáltatás 2017-től évente 

Projekt-specifikus Sürgősségi ügyeleti ellátás időbeli kiterjesztése 
(óraszám alakulása) 

10 óra/nap 24 óra/nap Kedvezményezetti adatszolgáltatás 2020-tól évente 

Projekt-specifikus Újonnan kialakított, korszerű közösségi tér 0 db 1 db Kedvezményezetti adatszolgáltatás 2020-tól évente 

Projekt-specifikus Karitász-ház létrehozása 0 db 1 db Szociális intézmény adatszolgáltatása 2019-től évente 

Projekt-specifikus Új vagy korszerűsített sportlétesítmények száma 0 db 2 db Kedvezményezetti adatszolgáltatás 2020-tól évente 

Projekt-specifikus Újonnan épített illetve átalakított bérlakások 
száma 

0 db 50 db Önkormányzati adatszolgáltatás 
(használatbavételi engedély) 

2020-tól évente 

Projekt-specifikus Iskolarendszeren kívüli képzések éves száma 5 db/év 8 db/év Oktatási intézmények, képzőhelyek 
adatszolgáltatása (beiratkozottak 
száma) 

2019-től évente 

Projekt-specifikus Kihelyezett gyakorlati képzésben résztvevő helyi 
vállalkozások száma 

0 db 6 db Oktatási intézmények, képzőhelyek 
adatszolgáltatása 

2019-től évente 

40. táblázat: Tematikus indikátorok - Társadalom (Forrás: saját szerkesztés) 
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2. Stratégiai cél: Karakteres arculatú, környezettudatos város 

Indikátorok típusa Alkalmazott indikátor 
Kiinduló érték 

(2013) 
Célérték 
(2023) 

Adatok forrása 
Adatfelvétel 
gyakorisága 

Eredményindikátorok 

VEKOP indikátor A megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiség a teljes bruttó energia-
fogyasztáson belül 

5% 10% KSH adatszolgáltatás  Évente 

VEKOP indikátor Napi utazások esetén fő közlekedési eszközként 
gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési 
módot választók részaránya  

40% 43% Agglomerációs forgalomszámlálás Kétévente 

Output indikátorok 

VEKOP indikátor Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények 
hossza 

6 km 13 km Önkormányzati adatszolgáltatás 2016-tól évente 

VEKOP indikátor Forgalomcsillapított övezetek száma 1 db 2 db Önkormányzati adatszolgáltatás 2016-tól évente 

Projekt-specifikus Akadálymentesített közintézmények száma 9 db 13 db Önkormányzati adatszolgáltatás 2016-tól évente 

Projekt-specifikus Energiaracionalizásban érintett közintézmények 
száma 

1 db 5 db Önkormányzati adatszolgáltatás 2016-tól évente 

Projekt-specifikus Megújított, rehabilitált városi területek nagysága 1 ha 4 ha Önkormányzati adatszolgáltatás 2016-tól évente 

41. táblázat: Tematikus indikátorok - Környezet (Forrás: saját szerkesztés) 

 

3. Stratégiai cél: A város működéséhez nagyobb mértékben hozzájáruló helyi gazdaság 

Indikátorok típusa Alkalmazott indikátor 
Kiinduló érték 

(2013) 
Célérték 
(2023) 

Adatok forrása 
Adatfelvétel 
gyakorisága 

Eredményindikátorok 

Projekt-specifikus IPA bevétel alakulása 1144,9 millió Ft 
(2014) 

1700 millió 
Ft 

Önkormányzati adónyilvántartás Évente 

Projekt-specifikus Működő vállalkozások számának alakulása 2810 db (2012) 2900 db Önkormányzati telephely nyilvántartás Évente 

Projekt-specifikus Helyben foglalkoztatottak száma 8762 fő (2011) 9200 fő KSH Évente 

Projekt-specifikus Bruttó hozzáadott érték változása 21389 millió Ft 
millió Ft (2012) 

22244 millió 
Ft 

KSH Évente 

Output indikátorok 

Projekt-specifikus Helyi vásárlási kedvezményeket biztosító kártya 
programban résztvevő vállalkozások száma 

0 db 60 db Önkormányzati adatszolgáltatás 
(regisztrációs adat) 

2017-től évente 

Projekt-specifikus Inkubátorházak száma 1 db 2 db ÉMI adatszolgáltatás 2020-tól évente 
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Indikátorok típusa Alkalmazott indikátor 
Kiinduló érték 

(2013) 
Célérték 
(2023) 

Adatok forrása 
Adatfelvétel 
gyakorisága 

Projekt-specifikus Napenergia-hasznosítást népszerűsítő 
nemzetközi programok száma 

1 db 2 db ÉMI adatszolgáltatás 2019-től évente 

Projekt-specifikus A történelmi városközpontban új funkcióval 
ellátott önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

3 db 15 db Önkormányzati adatszolgáltatás 
(ingatlan nyilvántartás) 

2019-től évente 

42. táblázat: Tematikus indikátorok - Gazdaság (Forrás: saját szerkesztés) 

 
4. Stratégiai cél: Gazdasági-társadalmi szerepkörét harmonikus módon erősítő turizmus és kultúra 

Indikátorok típusa Alkalmazott indikátor 
Kiinduló érték 

(2013) 
Célérték  
(2020) 

Adatok forrása 
Adatfelvétel 
gyakorisága 

Eredményindikátorok 

VEKOP indikátor A javuló természetvédelmi helyzetű közösségi 
jelentőségű élőhely-típusok aránya  

0% 5% Természetvédelmi nyilvántartás Évente 

Projekt-specifikus IFA bevétel 8,118 millió Ft 30 millió Ft Önkormányzati adónyilvántartás Évente 

Projekt-specifikus Városi vendégéjszakák száma 14,056 v.éj 40,000 v.éj Szálláshelyi kötelező adatszolgáltatás 
(IFA bevételi nyilvántartás / KSH) 

Évente 

Projekt-specifikus Tartózkodási idő 2,13 nap 3 nap Szálláshelyi kötelező adatszolgáltatás 
(IFA bevételi nyilvántartás / KSH) 

Évente 

Projekt-specifikus Múzeumi látogatók száma 276,239 fő 350,000 fő Múzeumi statisztikai adatok (EMMI 
kulturális statisztikai adatbázis) 

Évente 

Output indikátorok 

VEKOP indikátor A természetvédelmi helyzet javítása érdekében 
tett intézkedések által érintett élőhelyek 
kiterjedése 

0 ha 15 ha Kedvezményezetti adatszolgáltatás 2018-tól évente 

Projekt-specifikus Szálláskapacitás 805 fh 1000 fh Működési engedély nyilvántartás, KSH 
statisztika 

2016-tól évente 

Projekt-specifikus Legalább 4* minőségi színvonalú szállodai 
kapacitás 

44 fh 200 fh Működési engedély nyilvántartás, KSH 2016-tól évente 

Projekt-specifikus A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 
nemzetgazdasági ágazatban működő 
vállalkozások aránya 

4% 6% Vállalkozások regisztrációs 
adatbázisa (önkormányzati 
adónyilvántartás / KSH) 

2016-tól évente 

Projekt-specifikus Városi turizmusfejlesztési koncepció és 
városmarketing terv megléte 

0 db 1 db Elkészült tanulmány Egyszeri (2016) 

Projekt-specifikus Új, minőségi turisztikai termékek száma – 10 db Pályázati-projektfejlesztési 
dokumentáció 

2016-tól évente 

43. táblázat: Tematikus indikátorok - Turizmus (Forrás: saját szerkesztés)  
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9. MELLÉKLETEK 
1. Partnerségi egyeztetéseken résztvevők listája 

2. Részletes SWOT elemzés 

 


