
 Városfejlesztési hatástanulmány és környezeti vizsgálat tartalma 
1. Visszatekintés és állapotfelmérés 

legalább 15-20 évre visszamenő bemutatás, ismertetés Szentendre Város fejlődésének alap 
paramétereit illetően (térben és időben):  
- demográfiai fejlődés,  
- intézményi fejlődés (iskolák, óvodák, egészségügyi intézmények, közintézmények) azok 

kapacitásai tekintetében, 
- városi infrastruktúra fejlődés (utak, közművek hossza, terhelés növekedése), 
- közlekedés szerkezeti összetételének és volumenének változása (turizmus, városlakók), 
- zöldfelületi fejlődés,  
- környezeti és zajterhelési mutatók (aktualizálva, levegőminőséggel együtt), etc.  
Meg kell vizsgálni, hogy egyes terhelések hogyan növekedtek a szentendrei vonzáskörzet Szentendrén 
lecsapódó terhelésével. 
Ki kell mutatni, hogy az intézményi fejlődés és infrastrukturális ellátottság változása hogyan változott 
a terheléshez képest. 

2. A város jelenleg meglévő - hatályos szabályozás szerinti - beépítési kapacitásainak vizsgálata 
(belterületi ingatlanok felmérése beépíthetőségi és ingatlanforgalmazási szempontból): 

- A már most is beépíthető telkek számbavételével készüljön felmérés arról, hogy további 
átminősítés nélkül összesen hány ingatlanon, hány lakóház és lakható üdülő építhető a városban.  

- A felmérés egészüljön ki a város Dunakanyar-körúton kívül elhelyezkedő ingatlanjainak tulajdoni 
vizsgálatával: szentendrei és nem szentendrei, magán vagy cég tulajdon megosztásban. 

- Meg kell vizsgálni, hogy a következő tíz évben a belterületi ingatlanok (lakások is!) várható 
értékesítése milyen további lakosságnövekedést eredményez és annak milyen hatása van az 
intézményi (közoktatási, egészségügyi, stb.) és fizikai infrastruktúrára, a város költségvetésére 
valamint az életminőségi, környezeti feltételekre. 

- A „kontroll nélküli” benépesülés okozta terhelésnövekedés és infrastruktúrafejlesztési igény 
meghatározása mellett készüljön gazdasági elemzés azok ütemezésére, javaslat az érintettek 
bevonására. 

3. Fejlesztési kapacitás és a fejlesztések hatásának vizsgálata ütemezett belterületbe vonás mellett:  
A lakóterületi fejlesztésre kijelölt öt területegység 2 évenkénti belterületbe vonásának hatásvizsgálata. 
A hatások vizsgálata az idő függvényében az egyes fejlesztési egységek belépése ütemezésében 
készüljön, térjen ki különösen 
- a bevont területek autóforgalmának gyűjtőutakra és 11-es útra gyakorolt hatására,  
- az építkezések munkahelyteremtő hatására (közművek, utak, házak, zöldterületek létesítése), 
- önkormányzati vagyongazdálkodási vizsgálatra (a város ingatlan vagyona nő, fejlesztési területen 

lévő önkormányzati ingatlanok), 
- városi adóbevételek várható alakulására (köztük építmény adó bevétel), 
- a városban jelentkező bérlakás építési teherre (amennyiben nem lehet a városlakóknak/utódaiknak 

saját telkükön építkezni) 
is. 
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4. Gazdasági és megtérülési számítások 
A belterület bevonások fenntartási (működési) költségeinek és szükséges beruházási igényeinek elemzése 
az alábbi szempontokra is tekintettel: 

- gazdasági-intézményi elemzés az oda költözők várható életkorának figyelembe vételével  
- közúti beruházási igény és annak becsült összege külön vizsgálva a fejlesztési területek belső 

úthálózatát (melynek beruházása az ingatlantulajdonosok feladata, megvalósulását követően 
fenntartása az önkormányzat feladata) és a városi gyűjtőútak, 11-es út, stb. fejlesztési 
szükségességét (elemezve a szükségesség okát, mekkora a lakófejlesztésből adódó többletteher, s 
mekkora az alapvető – lakóterületi fejlesztéstől független – fejlesztési igény) 

- a közművek  többletkapacitásának (szennyvíz, hulladék stb) lehetőségének felmérése és szükséges 
bővítés beruházási igénye 

- a működési költségek számításakor igényelt a költségnövekedési prognózis, 
- externáliák elemzése és költségbecslése (a többlet terhelésből adódó költségek az övezeteken 

kívül) 
- az önkormányzat által szükséges beruházások nettó jelen érték számítása, a szükséges új hitelek 

újabb kamatterheinek megjelenítése 
- szükséges a 2. pontban említett belterületi lakosságnövekedésből adódó terhek párhuzamos 

megjelenítése, nem lehet önmagában a bevonandó területek hatását vizsgálni és értelmezni 
- felmérés készítése arra vonatkozóan, hogy ma ebben a régióban mennyibe kerül egy négyzetméter 

terület teljes infrastruktúrájának EU normák szerinti megépítése és kialakítása, ebből mekkora 
hányadot vállalnak a közszolgáltatók és mekkora teher hárul a lakosságra. Számítás készítése, 
hogy normál úthálózat mellett egy-egy telek tulajdonosára az adott 5 területen mekkora költség 
hárul, ha önerőből kell kiépíteni a teljes infrastruktúrát. (Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 
nem vesz részt a bevonandó területek közterületi infrastruktúrájának megépítésében és 
finanszírozásában, hanem azokat csak elkészült állapotban, térítésmentesen átveszi. Az utak, 
járdák, terek és a teljes közművesítés (víz, villany, gáz, csatorna, távközlés) a telek-tulajdonosokat 
terheli, mekkora ennek becsült költsége.) 

A fejezett térjen ki a szükséges fejlesztési intézkedések és a belterületbe vonás összefüggéseire, azaz 
amennyiben nincsenek lakóterületi fejlesztések, az mennyiben módosítja a meglévő városi fejlesztési 
szükségességet, illetve amennyiben vannak lakóterületi fejlesztések, azoknak milyen, nem a közösség 
által finanszírozandó fejlesztési hozadéka van. 

4. Környezetvizsgálat:  
- Minden egyes fejlesztési területet állat-és növénytani vizsgálata   a teljes vegetációs időszakon át (májustól szeptemberig, teljes botanikai, zoológiai fajlista, 

védett, fokozottan védett, natura 2000 jelölő fajok előfordulása, egyedszáma, területi sűrűsége, 
Natura 2000 jelölő társulások, védett, indikátor fajok élőhelyeinek, egyedeinek lehatárolása, 
összességében térképi megjelenítéssel)  a területek ökológiai kapcsolatainak vizsgálata (zöld folyosók létrehozása/megőrzése 
érdekében szerves kapcsolattal az érintetlen külterületekkel). 

- a városi alacsony belterületi zöldfelületi mutatója összességében történő növelésének vizsgálata a 
fejlesztési területekkel, pl. közpark elhelyezés indokoltságának vizsgálata.  

- a területek tájképi értékének vizsgálata, elemzése (akár látványképekkel - előtt-után)  
- levegőminőség romlás és a zajterhelés növekedés vizsgálata, ezek csökkentésére irányuló 

beruházási igényeket becslése 
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5. Externália vizsgálat:  

- a teljes város lakosságára háruló externáliák, azaz a többlet terhelésből adódó költségek vizsgálata, 
kiemelten a Kálvária út és Sztaravodai út terhelésének növekedésére, amelyek több övezet 
forgalmát is levezetik 

- vizsgálandó a következő 10 évre vonatkozóan a belterületi, a bevonásra kijelölt külterületi 
valamint a vonzáskörzeti növekvő terhelés együttes hatása a város intézményi, környezeti és 
költségvetési helyzetére tekintettel  vizsgálandó, hogy Szentendre vonzáskörzetének párhuzamos növekedése milyen további 

terheket ró a városra.   becsülendő az átmenő forgalom növekedése, az abból fakadó további terhelés (intézményi) és 
környezetszennyezés   készüljön becslés ennek okozott káráról, valamint a szükséges, ezeket csökkentő intézkedések 
költségéről.  

- a térségben (Szentendre dél, Pomáz kelet, Budakalász nyugat, Békás észak) várható iparfejlesztés 
is további közúti forgalmat generál. Ennek hatását is becsülni kell, a forgalmi torlódások 
számításához 

- az autóforgalom növekedés és az új lakóterület fűtése miatt megnövekedő légszennyezés 
egészségügyi hatásbecsülése. A levegőszennyezés hatásának és pénzügyi kárának meghatározása 
az ún. hatás-útvonal módszer alapján (a módszert az ExternE program során dolgozta ki az 
Európai Közösség Környezetvédelmi Főosztálya)  

- lehetőség szerint az externáliák költségének vizsgálatán belül ki kell térni a természetes 
biodiverzitás csökkenésére, a talaj pusztulására, a természetes vizek károsodására a szén-dioxid 
raktározásra valamint az externális gazdasági hatásokra a beruházás során.  

 
 


