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I. BEVEZETÉS 
A 2019-ben mandátumot kapott városvezetés Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és 

városfejlesztő programja több prioritást is megfogalmazott annak érdekében, hogy Szentendre 

– megőrizve identitását és hagyományait –továbbra is élhető kisváros maradjon. Az elérni 

kívánt célok közül a program négy fő pontja a lakosokat leginkább érintő problémák voltak. A 

11-es főút közlekedési anomáliájának megoldása, a lakosságszám növekedésének lassítása, az 

itt élők bevonása az őket érintő fejlesztési döntésekbe és az átláthatóság megteremtése olyan 

alapvető igények, amik mellett nem lehet elmenni a településfejlesztési, városműködtetési 

tevékenység során.  

A városvezetés legfőbb célját, hogy biztosítsa a lakóinak a magas minőségű 

életkörülményeket és vállalkozóinak a vonzó működési környezetet Szentendre nehezített 

pályán tudja elérni.  

 A koronavírus járvány szerteágazó gazdasági és szociális következményei, valamit a 

rendeleti kormányzás egyes intézkedései által meghatározott nehéz helyzetben állítottuk össze 

azt a gazdasági programot, ami a jelenlegi városvezetés tevékenységének sorvezetője. Az 

anyag részletesen beszél azokról a fejlesztési irányokról, elképzelésekről, amik meghatározzák 

az elkövetkező évek munkásságát. Az eredményesség a saját gazdálkodásból származó és az 

elérhető külső anyagi forrásoktól függ.  

Szentendre város vezetése arra törekszik, hogy a mindenkori kormányzati és a 

kormányzat által befolyásolt támogatási eszközrendszerből minél nagyobb részt tudjon 

igénybe venni céljai megvalósítására. Fontos ez azért, hogy a város ne essen ki évekre a 

fejlesztési sodorvonalból és ne legyen egyhelyben állásra kárhoztatva.  

A gazdasági program megalkotásának jogszabályi háttere 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § –

az önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban a következőket írja elő: 

(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, 

fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. 

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a 

célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel 

összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó 

figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, 

színvonalának javítását szolgálják. 

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel 

összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának 

javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő 

hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző 

ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését 

követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni 

vagy módosítani. 
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Fontos megjegyezni, hogy a jogszabály, ami a Gazdasági Programot előírja más 

önkormányzati finanszírozási környezetre készült. Az önkormányzatok gazdasági és 

szabályozási szabadsága lényegesen és számszerűsíthetően csökkent az elmúlt időszakban. 
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II. RÖVID HELYZETÉRTÉKELÉS 

A fenti helyzetértékelés a „Szentendre Város Önkormányzata Integrált 

Településfejlesztési Stratégia -(2015. május)” c. anyag felhasználásával készült.  

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... 

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.  

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. Az utóbbi évek lakópark építési hullámának 

eredményeként a város lakossága ugrásszerűen megnőtt. A lakóparkok építése során nem 

került fejlesztésre sem az intézményi-, sem az út-, sem pedig a közműinfrastruktúra, ami mára 

nem kevés problémát okoz az itt élőknek. A kvalifikált lakosság egy főre eső jövedelme (az 

átlagosnál jobb vagyoni-jövedelmi helyzetnek köszönhetően) magas, ennek ellenére a helyi 

költés alacsony szintű. A jelenleg érvényben lévő jogi szabályozás miatt furcsa paradoxon, 

hogy a magas jövedelmű lakosságnak szegény önkormányzata van.  

Fontos társadalmi jellemző a kisebbségek nagy száma. A városban több egyház is 

képviselteti magát (római katolikus, baptista, református), 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. A lokálpatriotizmus – elsősorban a mikroközösségek szintjén – jelen van.  

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. Az 

elmúlt években gazdaságilag fejlődött a város, amit az adóbevétel növekedés mutat, bizonyítva, 

hogy Szentendrében van gazdasági fantázia és nincs az alvóváros szerepre kárhoztatva. A mai 
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városvezetés arra törekszik, hogy a gazdasági profilváltást (innovációs gazdaság) 

megalapozza. Olyan gazdasági környezet létrehozása a cél, ahol a „nagyadózó” vállalkozások 

is megtalálják számításukat. 

A városban a munkanélküliségi ráta alacsony, ennek fő oka a fővárosba vagy más 

településekre ingázó munkavállalók magas aránya. 

Szentendrén az intézményi ellátottság jónak mondható. Kiterjedt intézmény- és 

ellátórendszerével a város térségi és megyei szintű közfeladatokat is ellát (pl. megyei hatókörű 

múzeum, könyvtár működtetése). Közigazgatási, közszolgáltatási szempontból Szentendre 

jelentős települése a térségnek. Megtalálhatóak a városban gyermekintézmények, 

kormányhivatal, középiskolák, szakrendelő, bíróság, rendőrkapitányság, tűzoltóság stb. 

Megoldandó feladat a közterületek és a közintézmények komplex akadálymentesítése (a 

fizikai mellett az IKT akadálymentesítés is szükséges, pl. vakok és gyengénlátók számára 

hangos jelzőlámparendszer). 

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. Az idén 

elfogadásra került az a rendelet, ami szabályozza a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz elszállítását. A csapadékvíz elvezetésének jelenlegi műszaki megoldása nem 

megfelelő; a belvárosban egyesített rendszerű csapadék- és szennyvízhálózat van (jelenleg 

zajlik a szétválasztását célzó beruházás); 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. 

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) 

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. 
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III. PÉNZÜGYI ÉS ADÓPOLITIKA 

Finanszírozás 

A Város „finanszírozása” a mindenkori költségvetési rendelet keretein belül történik. A 

törvényi kötelezettségeknek megfelelően összeállított költségvetés bevételi oldalának 

összetétele az állami működési források (30%), adóbevételek (26%), saját működési bevételek 

(17%), fejlesztési célú állami támogatások (10%) és az ingatlanértékesítések (7%). 

Az állami működési források adatszolgáltatásokon alapuló kalkulációk eredményeként 

határozódnak meg, mely értékek a Magyar Államkincstár felülvizsgálatai során változhatnak. 

Mivel ezek a ténylegesen igénybe vett kötelező feladatellátások szerinti adatokon alapszanak, 

befolyásolni nem áll módunkban. Az értékek tervezhetőségét a pontos, alapos adatszolgáltatás 

segíti elő, melyre az intézményvezetők különös figyelmet fordítanak. 

A kötelező feladatellátás meghatározó hányadát az önkormányzat a saját bevételeiből 

finanszírozza. Az állami „normatíva” nem elegendő az alapfeladatok ellátására. A város 

megfelelő színvonalon való működtetéséhez a saját bevételek folyamatos növelésére van 

szükség. A közhatalmi bevételekre irányuló központi intézkedések nagyban befolyásolják a 

város működését, ezért fontos, hogy a pénzügyi kitettséget csökkentsük.  

A likviditási gondok megelőzésére Szentendre 1 milliárd forint folyószámlahitellel 

rendelkezik, aminek a felhasználását a szakbizottság folyamatosan figyelemmel kíséri. 

Bevételek alakulása 

Az adóbevételek a 2020. évtől visszamenőleg az elmúlt években 5-10%-os növekedést 

mutattak. A 2020-as év 20%-os csökkenése elsősorban a világjárvány okozta kormányzati 

intézkedések következménye, miszerint a gépjárműadó most már teljes egészében az állami 

kasszába folyik, illetve a helyi iparűzési adó decemberi előfeltöltési kötelezettség eltörlése, ami 

az érintetteknek könnyebbségként jelent meg a 2021. évi központi költségvetési törvényben. 

2021. évben a mikro-, kis- és középvállalkozások számára a helyi iparűzési adó mértéke 2%-

ról 1%-ra csökkent, mely intézkedés mérsékli az érintett vállalkozások terheit, de nagyobb 

mértékben csökkenti a város költségvetési bevételeit.  

A gazdasági válság sújtotta ágazatok között az idegenforgalom és a vendéglátás nagyban 

meghatározza Szentendre belvárosában tevékenykedő vállalkozások jövedelmezőségét. Sajnos 

ezek a hatások negatívan befolyásolják még az elkövetkezendő évek iparűzési adóbevételét, 

ezért ebben az adónemben, amennyiben nem változik a vállalkozások összetétele, nagy 

növekedésre nem számíthatunk.  

A városra a sok kis- és középvállalkozás a jellemző, nagyadózóból kevés van. A 

közeljövő egyik fontos feladata, hogy pontos képet kapjunk arról, hogy egy-egy nagyadózó 

betelepülése a városban milyen mértékben befolyásolja az adóbevételeket.  

Az önkormányzatnak évente adatot kell szolgáltatnia a Magyar Államkincstár felé az 

iparűzési adóerő-képesség alapjául szolgáló helyi iparűzési adóalapról és az annak 1,4%-át 

jelentő iparűzési adóerő-képességről. Az önkormányzati finanszírozási rendszerben a helyi 

iparűzési adó szerepe és jelentősége megnőtt, mert az iparűzési adóerő-képesség a szolidaritási 

hozzájárulás alapja. A város helyi iparűzési adóerő-képessége növekedésének a központi 

támogatásokból való részesedés igénybevétele során negatív hatásai is lehetnek. 

Az adórendelet és az alkalmazott adómértékek felülvizsgálata aktuális és 

elengedhetetlen. Megfontolandó elsősorban az építményadó, valamint a kommunális adó 

korrekciója, másrészt az adóztatási rendszer újragondolása (pl. m² alapú sávos adóztatás), ezzel 
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növelve adóbevételeinket, és fékezve a városba az új lakók beáramlást. Az adórendelet 

korrekciója arra is módot ad, hogy kidolgozásra kerüljön a szentendrei fiatalok 

otthonteremtésének segítése. Érdemes végig gondolni, hogy milyen lehetőség kínálkozik új 

adónemek, vagy adóként behajtható hozzájárulási formák bevezetésére. Fontos az adófizetői 

magatartás és hajlandóság növelése, az új beköltözők mielőbbi bevonása az adózók körébe és 

az üdülőövezeti építményadó felülvizsgálata. 

Törekedni kell arra, hogy több olyan cég telepedjen meg a városban, ami nagyadózói 

minőségében biztonságot nyújt az iparűzési adóbevételek tervezésében. 

A saját bevételeink között szerepelnek az önkormányzati tulajdonú helyiségek és lakások 

bérleti díjainak bevételei. A vagyonrendeletben meghatározottak szerint alakulnak a bérleti 

díjak, melyek felülvizsgálatát a piachoz igazítandó rugalmasságot szükséges lehet kialakítani. 

Az új Vagyongazdálkodási koncepció elfogadásával lehetőség nyílik a belváros bérlakásainak 

másfajta hasznosítására, ezáltal magasabb összegű bevétel realizálására. 

A közterülethasználati díj a Covid-19 járvány miatt hozott kormányzati intézkedés 

feloldásával újból a város bevételeit gazdagíthatja, bár nem nagy összegű az adóbevételeinkhez 

képest, mégis elengedhetetlen Szentendre működésének biztosításában.  Szabályozása 

rendeletben történik. 

A parkolási bevételek növelésének lehetősége jelenleg függ a kormányzati 

intézkedésektől. A város lakóinak ingyenes parkolási lehetőségét jelképes regisztrációs díjjal 

helyettesítjük. Meg kell vizsgálni a parkolási bevételek növelésének módját. Amennyiben 

szükséges átszervezéssel el kell érni, hogy költséghatékonyabb módon kerüljön elvégzésre a 

feladat. 

A parkolási feladatok ellátásának racionalizálásával, új parkolófelületek bevonásával, a 

rendelet és díjtételek felülvizsgálatával az ebből a tevékenységből származó saját bevétel 

növelésére tehetünk szert. 

Az egyéb közterületi szabályok betartatása, rendészet jelenléte növeli a lakosok 

biztonságérzetét és nem mellesleg bevételt jelentenek a város büdzséjébe. Ennek 

kiszélesítésében segítséget jelent a bírságok kiszabására alkalmazott szoftver, melynek 

folyamatos fejlesztése lehetővé teszi az elkülönített díjkiszabásokat. Bevezetésre került a 

kerékbilincs alkalmazása a tilos helyeken való parkolás szankcionálására. Mind erre a Pest 

Megyei Rendőrfőkapitányság felhívása és a hétvégi turizmus emelkedése miatt volt szükség. 

A kerékbilincs alkalmazása új bevételi lehetőséget jelent a városnak. A cél a belvárosban lévő 

hétvégi szabálytalan parkolások megszüntetése.  

A bírságok befizetésének aránya 75%-os, ami 1 hónapig érkezhet be hozzánk, sajnos 

ezután a Rendőrség bevételét képezi. 

A bírságok kiszabásának és felhasználásának szabályozását törvény írja elő, így azok 

elsődleges célja nem a bevételszerzés, hanem a szabálytalanságok elkerülése. 

A fejlesztésekhez, beruházásokhoz anyagi forrásokra van szükség. A saját bevételeink a 

nagyobb projektek finanszírozására nem elegendőek. Hazai és Európa Uniós pályázati 

pénzekre is szükség van egy-egy terv megvalósulásához. Már az elmúlt években is minden 

jelentősebb városi fejlesztés pályázati források bevonásával tudott megvalósulni, ezért 

rendkívül fontos, hogy ne csak az önkormányzat, hanem cégeink, intézményeink is fordítsanak 

kellő figyelmet a pályázatok figyelésére. 

Pályázati lehetőségek figyelésével a Városfejlesztési Iroda munkatársai foglalkoznak, 

minden megjelenő, számunkra elérhető pályázatra jelentkezünk.  
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A városvezetés fontosnak tarja az itt élők bevonását a fejlesztésekbe. A városrészi 

költségvetés mellett tovább folytatódik a korábban népszerű 1+1 program, ami lakosi 

forrásokat von be a fejlesztések megvalósulásába. A program széleskörű kommunikációja 

rendkívül fontos, ezzel is érdekeltté téve az itt élőket a lakóhelyük fejlesztésében, környezetük 

szebbé, élhetőbbé tételében. 

Az adóhátralékok, egyék kintlévőségek kezelése 

A bérleti díjak, kiadott engedélyek díjainak behajtására fél évente egyenlegközlőket 

küldünk, folyamatosan felülvizsgáljuk a követeléseink összetételét megtesszük a szükséges 

intézkedéseket, hogy az eseteként több éven túli kintlévőségeinket behajtsuk.  

Az önkormányzatnak komoly anyagi érdeke fűződik ahhoz, hogy a betervezett 

adóbevételek maradéktalanul teljesüljenek és a hátralékokból is minél nagyobb hányad 

befizetésre kerüljön. Ennek a célnak a megvalósulása esetén gazdálkodási szempontból 

nagyobb mozgásteret kap az önkormányzat, hiszen a befolyó pénzeket akár működésre, akár 

beruházásra lehet fordítani. 

Az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett adó, az adók módjára behajtandó 

köztartozás, valamint a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás (tartozás) 

fennállása esetén az önkormányzati adóhatóság végrehajtási eljárást indíthat. A végrehajtási 

cselekmények sorrendjét, időpontját az adóhatóság törvényi keretek között maga határozza 

meg. 

Az önkormányzatot illető adóbevétel hatékony beszedése az Adóiroda munkatársai 

munkájának függvénye, ezért érdekeltségi rendszer (rendelet) került elfogadásra. 

A rendelet céljával összefüggésben fontos kiemelni, hogy az önkormányzat biztos 

bevételi forrását az adóbevételek képezik, ezért minden eszközt és lehetőséget fel kell tárni és 

használni ahhoz, hogy a város saját bevételeinek jelentős részét képező helyi adókra vonatkozó 

bevallások/adatbejelentések teljes körűek és valós adattartalmúak legyenek, az előírt adók és 

díjak befizetésre, valamint a hátralékok minél nagyobb arányban behajtásra kerüljenek. 

Költségek alakulása és a várakozások 

A kiadások tekintetében fő cél, a város biztonságos működése. A külső nehézségek 

ellenére törekedni kell a financiális egyensúly megteremtésére úgy a működési, mint a 

beruházási területen.  

Az intézmények kötelező feladat ellátására és az önkormányzati tulajdonú cégek 

működésére átadott támogatási összegeket reális szinten kell tartani. A fenntartható, takarékos 

gazdálkodásra való ösztönzés elengedhetetlen eleme a mindenkori költségvetés tervezésének. 

Racionalizálni szükséges a városban zajló kötelező és szabadon vállalt feladatellátás 

struktúráját, amihez fontos a cégek saját bevételeinek növelése. 

A városi honlapot és facebook oldalt a helyi vállalkozók számára is elérhetővé kell tenni, 

természetesen hirdetési felületként felajánlva, bevételnövelő szándékkal. 
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IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS 

Ingatlanvagyon kezelése 

A Gazdasági Program egyik meghatározó, markáns eleme, hogy hogyan gazdálkodunk 

az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok alkotta vagyonelemekkel. 

A felelős vagyongazdálkodás alapja egyrészt a felsőbb szintű jogszabályokon alapuló 

helyi végrehajtás rendelkezéseit tartalmazó helyi vagyonrendelet (Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati 

vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 9/2018. (III.26.) - módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt - önkormányzati rendelete), másrészt egy olyan 

vagyongazdálkodási koncepció, mely az önkormányzat fő célkitűzéseivel, városfejlesztési 

stratégiájával összhangban van, s alkalmazkodik a változó körülményekhez. 

Az elmúlt években az önkormányzati vagyongazdálkodás a 2008-ban elfogadott 

Vagyongazdálkodási Koncepció és annak 2011. évi felülvizsgálatában megfogalmazottak 

mentén zajlott. 

Elkészült az önkormányzat fő célkitűzéseivel, városfejlesztési stratégiájával 

összhangban a változó körülményekhez alkalmazkodni tudó új Vagyongazdálkodási 

Koncepció. A városvezetés a koncepció elfogadása előtt társadalmi vitára bocsátja az anyagot. 

Az önkormányzati vagyon jellegzetessége, hogy nincs reális értéken nyilvántartva, nincs 

biztosítva az automatikus újraelőállítása, használati értékének megőrzése, nem támaszthatók 

vele szemben hozamelvárások, piaci értéket csupán korlátozottan képez. 

A vagyongazdálkodás magában foglalja a meglévő vagyon kezelését, működtetését, jogi 

formáinak megválasztását, a vagyonhasznosítást (értékesítését, bérbeadását), a 

közszolgáltatások ellátását. 

A kötelező feladatok mellett az önkormányzat maga határozza meg, hogy a lakosság 

igénye alapján, illetve anyagi lehetőségeitől függően mely feladatokat, milyen mértékben és 

módon lát el (pl bérlakásállomány nagysága és bérbeadás formái). Az önkormányzatnak a 

vagyon használata során biztosítania kell, hogy a rendelkezésre álló vagyon hatékonyan, 

célirányosan, a legjobb minőségben szolgálja a közszolgáltatások ellátását. 

Az önkormányzati vagyon funkciója kettős: egyrészt és mindenekelőtt-infrastruktúrát 

biztosít a törvényben előírt kötelező, illetve önként vállalt önkormányzati feladatok 

ellátásához, másrészt bevételt teremt az önkormányzat számára, amely részben ebből fedezi a 

közszolgáltatás költségeit. Ezen alapszik az önkormányzati vagyon törvény szerinti felosztása 

is: a forgalomképtelen vagyon funkciója az infrastruktúra biztosítása, míg a forgalomképes 

vagyon funkciója a bevételteremtés. A korlátozottan forgalomképes vagyon pedig mindkét 

célra szolgál (elsősorban infrastrukturális célja van, azonban a közfeladatok ellátása 

szempontjából nélkülözhető vagyon az alapfeladatok sérelme nélkül bérbeadás útján 

hasznosítható). Az önkormányzati vagyon nyilvántartásának két pillére a számviteli 

nyilvántartások és az ingatlan-vagyonkataszter.  

A koncepcionális elképzelések kialakítása érdekében szükséges a vagyonelemek pontos 

ismerete, azok műszaki állapotának, értékének és jogi helyzetének felmérése. 

A vagyongazdálkodás tervezhetősége miatt az üzleti vagyonnak hozamtermelőnek kell 

lennie, mert erre a forrásigény is készteti az önkormányzatot. Ezek a források jó esetben a 

vagyongazdálkodás keretei között – felhalmozásra, felújításra – kerülnek felhasználásra, 

rosszabb esetben felemészti őket a működési költségvetés, hiszen az önkormányzatok 
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gazdasági gondjai (forráshiány) kezelésének két általános megoldása a kiadási szükségletek 

csökkentése vagy a bevételek növelése vagyonhasznosítási – értékesítési – többletbevétel 

útján. A jelenlegi városvezetés célkitűzése, hogy működési céllal nem értékesít vagyontárgyat. 

Az ingatlan eladásból származó bevételt beruházásra, fejlesztésre költi. 

Fentiek miatt vizsgálandó egy önálló fejlesztési, felújítási alap létrehozása, amely az 

elkülönülő és hatékonyabb vagyongazdálkodás pénzügyi megalapozásához vezet, hogy az 

ingatlan értékesítésből befolyt összeget ne eméssze föl a működési költségvetés, hanem 

jövedelemtermelésre alkalmas belvárosi ingatlanok felújításra fordítódjon. 

Az értékesítésből történő forrásszerzés viszonylag rövid idő leforgása alatt nagyobb 

mértékű bevételt eredményez, hosszú távon mégsem tekinthető megbízható bevételi forrásnak, 

mivel az önkormányzat más célra, feladatellátásra le nem kötött vagyona véges, frekventált 

helyen és kiváló piaci adottságokkal rendelkező ingatlanok száma egyre fogy. Az értékesítésre 

alkalmas állomány egyre szűkül (köszönhetően többek közt az önkormányzat kötelezően 

ellátandó feladatai ellátásához szükséges intézménybővítésnek is). Ezért elengedhetetlen annak 

deklarálása, hogy az eladott vagyonból származó pénz egy részét az önkormányzat működési 

költségvetése nem élheti fel.  

Cél az aktív vagyongazdálkodás. 

Az aktív vagyongazdálkodás fogalma nemcsak a városi ingatlanok értékesítését, vagy 

más módon való hasznosítását jelenti, hanem – ha egy adott cél megkívánja – akár a vásárlást 

is. Például városi alközpontok kialakításához, vagy akár kisebb fejlesztésekhez is szükség lehet 

új vagyonelem megvételére. Az aktív vagyongazdálkodás témakörébe tartozik a vagyonértékű 

jogokkal való gazdálkodás, ennek a rendszernek a kialakítása fontos feladata az elkövetkező 

időszaknak. 

Az új Vagyongazdálkodási Koncepció készítése során az önkormányzati ingatlan 

adatbázis összetételének áttekintése és elemzése szükséges. Az új Vagyongazdálkodási 

Koncepció azon alapvetése, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos aktív szerepet játszhatna 

a meglévő ingatlanállomány fejlesztésében és hasznosításában más érdekek/vállalkozások 

bevonása mellett, (vagy pl. a Főtéri Kereskedőház, esteleg a HBPMK épületének átfogó 

rekonstrukciója) mind olyan szervezeti struktúrát és szakmai tudást, tapasztalatot igényel, 

amivel jelenleg a hivatal nem rendelkezik. A Vagyongazdálkodási Koncepció megvalósítása 

során érdemes végig gondolni azt a modellt, amivel a fejlesztés sikeresen véghezvihető. 

Egyrészt vannak azok a forgalomképtelen vagyonelemek, amik a város működését, az 

együttélés kereteit adják. Jellemzően a közterületek, ahol a város közösségével együttműködve 

kívánjuk meghatározni, hogyan szolgálhatják legjobban a közösséget. Melyek felújítása kapjon 

prioritást, egyrészt szakmai, másrészt lokális tettre készség, gazdasági erő szempontjának 

figyelembevételével (1+1, városrészi költségvetés). Amennyiben nem áll rendelkezésre 

központi támogatás, illetve pályázati forrás, mekkora önerő fordítható rá, az egyéb vagyon 

bevételek erre fordítandók-e inkább a város működése érdekében? Mik lehetnek a döntési 

szempontok? Kiemelten fontos a jelen gazdasági és politikai környezetben a tervezési fázis. 

Abban az időszakban, amikor nincs pénz kivitelezésre, tervezéssel kell készülni a jövőre, 

egyrészt összekovácsol a közös cél megfogalmazása/megtalálása, kitűzése, másrészt erőt képez 

a megvalósításhoz, akár a lépésenkénti haladáshoz. 

Másrészt meg kell találni azokat a kulcsingatlanokat, melyek megtartása és működtetése 

folyamatosan bevételt tud hozni a városnak („fejős tehén” ingatlanok). A „felesleges” 

vagyonelemek értékesítését követően a város nem fog tudni rendszeresen a mindenkori 

költségvetéshez értékesítésből származó bevételt biztosítani, ami a működésre fordítható, 
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pedig az elmúlt évek tapasztalata az, hogy e nélkül egy város működésképtelen, 

fejlődésképtelen. 

Szükséges az ingatlanok pozicionálása. Ezen ingatlanok termővé fordításának költségeit 

és annak forrását, valamint megvalósíthatóságát (megtérülését) kell elsőként meghatározni. 

Melyből egy ráfordítási igény áll össze. Majd áttekinteni, melyek azok a nem kulcsfontosságú 

vagyonelemek, melyek értékesíthetők, melyek értékesítési bevételeit a „fejős tehén” ingatlanok 

termelésbe állításához kívánjuk felhasználni. 

Vizsgálandó továbbá melyek azok a holt ingatlanok, amik csak Csipkerózsika álmot 

alszanak, s a kreativitás és együttműködés eszközével hasznosíthatók. Talán ilyen lehet a 

kőhegyi, vagy nem út célú mezőgazdasági ingatlanaink, amikkel eddig nem foglalkoztunk, 

mert nem láttunk bennük kellő potenciált, hozamlehetőséget, ugyanakkor nem értékesítjük, 

mert félő, hogy magántulajdonba kerülésük fokozná a városfejlesztési nyomást, hasonlóan az 

üdülő övezetekhez (Pismány ← Szarvashegy ← Kőhegy változás). 

További lehetőség a szabályozás eszközével történő ingatlangazdálkodás, melyhez jogi 

eszköz a településrendezési szerződés jogintézménye. Egyes nem önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlanok (területek) fejlesztésében is kulcsszereplő lehet az önkormányzat. Ilyenek 

egyrészt a szabályozási tervben lehatárolt nem teljes körű szabályozással érintett területek a) 

Belváros területrészen, b) Pap sziget területrészen, c) Kéki bánya városrészen a volt Izbégi 

laktanya területén, d) a volt szovjet laktanya területén a területek, ahol fejlesztési programjára 

alapozott teljes körű részletes szabályozás elkészítéséig a kialakult környezethez való 

illeszkedés, vagy a kialakult meg nem változtatható állapot megtartása a követelmény (a 

kialakult állapottól eltérő hasznosítása, beépítésének megváltoztatása fejlesztési programra 

alapozott telepítési tanulmánytervben meghatározottak szerint szabályozandó.) Másrészt a 

szerkezeti tervben fejlesztési területként jelölt Csicserkó és Egres út alatti vegyes intézményi 

terület, változással érintett beépítésre szánt (feltételhez kötött) fejlesztési terület, ahová a 

városban helyet nem találó fejlesztési szándékok terelhetők. 

Fontos a vagyongazdálkodás újragondolása a turisztikai alapvetésekhez illeszkedve, a 

belvárosi funkcióváltások figyelembevételével, a belváros önkormányzati tulajdonban lévő 

szolgáltató, kulturális és lakás-ingatlanai használatának, hasznosításának felülvizsgálata. 

Fel kell mérni a piaci keresletet, mire lehet igény a lakófunkción túl, és ezek hogyan 

vonzhatók, serkenthetők helyben, alkalmas–e rá a terület, illetve mit követően lenne rá 

alkalmas. 

Szentendre bérlakás állománya a környező, illetve a hasonló jellegű településekéhez 

képest különösen magas, jelenleg 276 db (az elmúlt 5 évben kismértékben csökkenő), melyből 

115 db található az Belvárosban. A bérbeadás jogcímét tekintve ebből 77 lakás szociális (ahol 

39 lakásban szociális és 38 lakásban emelt bérleti díj kerül megfizetésre), 7 lakás közérdekű, 

11 lakás piaci lakásbérlet, és 20 lakás áll üresen. A 115 lakásból 61 lakásbérleti szerződés régi 

típusú, határozatlan idejű szerződés. A belvárosi bérlakások tekintetében a korábban 

megfogalmazott cél szerint a szociális lakásbérletek száma csökken. Vannak lakások, melyek 

más célú hasznosítás szándéka miatt kerültek kiürítésre. Az egyéb okból (pl. elhalálozás) 

történt megürülést és lakásfelújítást követően a lakás már nem szociális alapon kerül 

bérbeadásra. Piaci lakáspályáztatás esetén több esetben a bérlőtől várt el a felújítás (részben 

bérbeszámítással). Tekintettel a fő tengely, Kossuth Lajos - Dumtsa Jenő - Bogdányi utcák 

menti ingatlanok felújítási szándékára számos ingatlanban (Dumtsa 12., Kossuth 4., Petőfi 2.) 

jelenleg üresen álló lakások vannak, melyek műszaki állapota általában nem teszi lehetővé a 

rendeltetésszerű használatot, az üresen állás miatt műszaki állapotuk fokozatosan romlik. Több 
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ingatlan homlokzat és tetőfelújítására vonatkozó építési engedélyezési tervek állnak 

rendelkezésre. 

A bérlakás állomány jelentős csökkentése nem célzott, ugyanakkor fontos a Belvárosban 

lévő ingatlanállomány megújítása, s a hosszú távú hasznosítási mód megtalálása, mely 

funkcióváltás esetén bérlakásszám csökkenést eredményez. Az ily módon kieső bérlakások 

pótlása használtlakás vásárlásával vagy új lakások építésével lehetséges, amennyiben 

önkormányzati bérlakás építésére pályázati forrás lesz elérhető. A szociális lakásbérleteket az 

egyéb, nem belvárosi lakásokban biztosítjuk. 

A mostani pandémiás helyzetet követően Szentendre ugyanúgy változás előtt áll, mint a 

filoxéra vész után, amikor gazdasági erejét veszítve gyümölcsfa telepítésbe kezdett s a helyi 

vasútvonal kiépítést követően fővárosközeli kiránduló célponttá vált. De gondolhatunk olyan 

városmeghatározó változásokra is, mint a szerbek betelepülése, a Régi Művésztelep létrejötte 

vagy a szocialista kultúrpolitika által létrehozott kismúzeumi hálózatra és a Skanzen ide 

telepítésére. 

A Vagyongazdálkodási Koncepció készítése során érdemes felmérni a partneri külső 

szereplőket. 

Az utóbbi időben sokan gondolkoznak Szentendre szállásfejlesztésében, az elmúlt 

időszakban megvalósult a Bükkös Hotel & Spa fejlesztése, új szállásszolgáltatás a Dunakavics 

Boutique Apartman és a Péter Pál templom melletti ingatlanban, az Önkormányzat 2020-ban 

felkérte a TDM-et a Városi Vendégházban szállásszolgáltatásra a városi vendégvárás mellett, 

a szobák berendezése pályázati pénzből megújult. Új magántőkés szállodafejlesztési 

szándékok vannak a Duna korzó 4.-Bogdányi 17., a Duna korzó 9. (Kék ház), a Bercsényi 2-4. 

(Rózsaszín ház) ingatlanokon, megakadt a Waterfront szállodafejlesztése, megújulásra vár a 

volt REK (Regionális Környezetvédelmi Központ) ingatlan és a volt Danubius szálló. 

Hasznosításra vár a Sziget utca végén lévő termálkút vize is. Ebben a tőkehiányos időben 

fontos a befektető partner, de egyúttal kockázatos is. Ki kell alakítani egy minősítési rendszert, 

ami alapján meghatározható, hogy ki lehet az önkormányzat befektetési partnere. 

Szentendre lakónépessége az országos átlagnál magasabb jövedelmi viszonyok között 

élő, jellemző a lokálpatriotizmus, a szolgáltatásokkal szembeni magas elvárás, a növekvő 

szabadidő eltöltés igény és igényszint, mind a természetben, mind városi környezetben 

(Belvárosban). A helyi lakosság számára nyújtandó bővülő kínálat a városunkba látogatók 

részére is vonzó célponttá teheti Szentendrét, a slow life, slow turizmus, a szabadidő tartalmú 

vendégvárás helyszíneként. 
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V. VÁROSÜZEMELTETÉS 

Az utak, járdák, az épített környezetünk, a zöldfelületek állapota, ezek karbantartása 

fontos a városvezetés számára, amely együttműködő partnernek tekinti és érdemben bevonja a 

város életét befolyásoló döntésekbe a szentendrei polgárokat. Igyekszünk úgy tekinteni a 

városra, mint a saját otthonunkra: ahogy rendben és tisztán tartjuk, fejlesztjük a saját portánkat, 

úgy kell rendben és tisztán tartani, fejleszteni a városunkat is. Ehhez azonban nélkülözhetetlen 

a városlakók közreműködése is, ahogy az évszázadokon át – jogszabályi előírások nélkül is – 

megszokott volt. 

Átfogó utca felújítási programmal sokkal olcsóbb 10-15 éves időtartamra tervezve 

felújítani a leromlott állapotú aszfaltos utcákat, mint folyamatosan kátyúzni. Célunk erre forrást 

találni, mert egy jól végig gondolt program folyamatos megvalósítása összességében olcsóbb, 

mint a sok százmilliós útjavítási költség. A felújítások előtt minden szükséges esetben egyezteti 

kell az érintett közműszolgáltatókkal annak érdekében, hogy még az útfelújítás előtt végezzék 

el a szükséges közművezetékek cseréjét, kiváltását, ne a frissen elkészült utat bontsák fel 

néhány hónap múltán. 

Területhasználat, infrastruktúra, a város növekedése, építési szabályzata 

A közművek, az úthálózat és a humán infrastruktúra mennyisége és állapota nem tudta 

követni az elmúlt évtizedek népességnövekedését – csak az utóbbi 5 évben kb. négyezerrel 

növekedett Szentendre lakossága.  

„A DMRV Zrt. működési területének egyik meghatározó és leginkább frekventált része 

Szentendre és a Pilisi Medence, mely terület az elmúlt évtizedek során jelentős 

településszerkezeti változáson ment át. Ennek eredményeképpen a lakosságszám jelentősen, 

közel 100 ezer fővel növekedett, mely tendencia megjelent a vízigényekben is. A korábban 

kiépített regionális vízellátó rendszerek ma már kapacitásaik határán működnek. Az egyre 

növekvő vízigények a nyári csúcsidőszakban időnként meg is haladják azokat, mely helyzetek 

kezelése jelen kiépítettséggel csak vízkorlátozással kezelhető. Ilyen helyzetek a jövőben is 

előfordulhatnak, amennyiben nem történik olyan műszaki fejlesztés, mely a regionális vízellátó 

rendszer teljesítményének növelésére irányul. Fentieket mérlegelve a DMRV Zrt. a Duna 

Jobbparti Regionális Vízellátó Rendszer vízellátásának javítására koncepciótervet készíttetett, 

mely a rendszer hosszútávú, üzembiztos működését célozza. Az elvi engedélyezési szintű 

tervet 2020. márciusában benyújtották az illetékes vízügyi hatóságnak, valamint a beruházás 

megvalósításához szükséges forrás felkutatásán dolgoznak. A DMRV Zrt. a tulajdonosi 

joggyakorló, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter felé jelezte, hogy 

amíg a koncepciótervben szereplő kapacitásbővítő fejlesztések nem valósulnak meg, addig a 

távlatban igényelt vízmennyiségeket, meglévő felhasználók vízigényének kielégítését nem 

tudják vállalni. 

A bölcsődék, óvodák és általános iskolák alsó tagozatai túlzsúfoltak, ahogy a 

rendelőintézet, a háziorvosi ellátás és a fogorvosi ellátás is túlterhelt. Mindennek egyik kiváltó 

oka a különböző családtámogatások (CSOK, babaváró hitel, otthonfelújítási támogatás, stb.) 

által gerjesztett ingatlanfejlesztői nyomás, melyet az országos építésügyi jogszabályok 

maximálisan kiszolgának, sőt olyan, újabb és újabb jogszabályok születnek, melyek a 

települési önkormányzatok építésügyi szabályozási mozgásterét szűkítik, a rendelkezésre álló 

hatékony eszközöket elveszik. 2016. óta a 300m2-nél nem nagyobb lakóházak építéséhez már 

nem szükséges építési engedélyt kérni, hanem ún. egyszerű bejelentéssel lehet ezeket építeni. 

Az építési törvény alapján az egyszerű bejelentések esetén a helyi építési szabályzatot (SZÉSZ-

t) – néhány alap paramétertől eltekintve – nem kell betartaniuk az építtetőknek. Már ez 

önmagában megkérdőjelezi az önkormányzat építésügyi szabályozásának hatékonyságát. 
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Célunk a SZÉSZ olyan irányú módosítása, mely ezt a lakásépítési volument képes valamelyest 

visszafogni, fékezni azt. Az elmúlt egy év alatt számos olyan jogszabályt hozott a kormányzat, 

ami e célunk elérését nehezíti: 

 2020. március 1-től az építéshatósági hatáskör átkerült a kormányhivatalokhoz. 

 2020. december 30-tól már nem csak 300m2 alatti lakóházak építhetőek egyszerű 

bejelentéssel, hanem akár 1000m2 és 6 lakás nagyságig társasházak is. Így ezen 

építkezések során sem kell már betartani a SZÉSZ jelentős részét. 

 az építési engedélyek előtt a polgármester által kiadandó településképi vélemény 

korábban vétót jelentett: vagyis, ha a polgármester nemlegesen döntött, nem 

lehetett kiadni az építési engedélyt. 2021. január 1-től az építéshatóságnak már nem 

kötelező figyelembe vennie a nemleges településképi véleményt, mérlegelheti az 

abban foglaltakat, és akár ennek ellenére kiadhatják az építési engedélyt. 

 2021. január 1-től a műemléki jelentőségű Belvárosunkban épülő épületeket már 

nem az önkormányzat által működtetett helyi tervtanács véleményezi, hanem a 

megyei kormányhivatal által működtetett területi tervtanács. 

 2021. április 22-től az önkormányzat a SZÉSZ-ben lakás és üdülő építése esetén 

egynél több gépkocsi elhelyezési kötelezettséget már nem írhat elő, miközben 

tudjuk, hogy itt az agglomerációban egy háztartásban átlag min. 2 autót használnak. 

Ennek ellenére igyekszünk megtalálni azokat a jogi, szabályozási eszközöket, amelyek 

még az önkormányzat rendelkezésére állnak, és alkalmasak a lakásépítés volumenének 

csökkentésére. Munkánkat nehezíti, hogy az országos jogszabályok számos ponton nincsenek 

összhangban, és így kijátszhatóak: pld. a házszámokra vonatkozó előírások, a társasház 

alapításra vonatkozó jogszabályok és az építésügyi szabályok. Sürgető lenne az egyes területek 

jogi szabályozásai közötti összhang megteremtése, mely az önkormányzati kompetencián 

túlmutató kormányzati feladat. 

A néhány hónapja megnyitott otthonfelújítási támogatás kizárólag lakás vagy lakóépület 

esetében vehető igénybe. Az üdülő területeken állandó lakóhellyel rendelkezők felől egyre 

nagyobb a nyomás a lakóövezetté történő átminősítés érdekében. Ez számos ok miatt nem 

támogatható: 

 az agglomerációban 2019. novemberétől úgy szigorították a lakóövezetté minősítés 

feltételeit, ami Szentendre esetében gyakorlatilag teljesíthetetlen feltételeket szab: 

teljes közmű az egész területen, az üdülőövezetek felé menő utak és járdák 

teljeskörű kiépítése, aszfaltozása, csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése, 

valamint annak igazolása, hogy az átminősítés következtében a 11. sz. főúton nem 

keletkezik többlet terhelés. 

 a lakóövezetté történő átminősítés még jobban megkönnyítené az ottani 

építkezéseket, hiszen akkor már ezeken a területeken is építési engedély nélkül, és 

a különböző lakásépítési támogatásokat igénybe véve sokkal könnyebben lehetne 

építkezni, mely egyértelműen a lakosságszám növekedésével járna. 

Gátat kell szabni tehát a mérték nélküli lakosságszám növekedésnek, ugyanakkor 

támogatni az egészséges növekedési folyamatokat, melynek alap feltétele az infrastruktúra 

fejlesztése. 

A város infrastruktúrájának fejlesztése mindennél fontosabb. Ebben a városvezetés aktív 

felelősségvállalására és tevékeny kezdeményezőkészségére van szükség. Kormányzati, 

valamint uniós források bevonásával, valamint a fejlesztések haszonélvezőinek anyagi 

hozzájárulásával kell megvalósítani ezeket a beruházásokat. 
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A világ más részein, piacgazdaságokban elfogadott módszer, hogy a közpénzből közcélú 

fejlesztések révén a magáningatlanok értékében bekövetkező értéknövekedést valamilyen 

formában visszajuttatják a köz javára, hogy azokból újabb közcélú fejlesztések 

valósulhassanak meg (betterment), hiszen a közpénz alapvetően nem arra szolgál, hogy 

magánvagyonokat gyarapítson, hanem a köz javát szolgáló fejlesztésekre, a közszolgáltatások 

biztosítására. Sajnos Magyarországon a mai jogrend nem ismeri ezt az elvet, így itthon a 

közcélú fejlesztések fedezetének megteremtése jellemzően csak önkormányzati, állami, vagy 

pályázati forrásból biztosítható. A lakossági teherviselés kevéssé jellemző. Ez utóbbinak egyik 

példája az útépítések terén már jól működő 1+1 pályázati rendszer. Keressük annak a módját, 

hogy a tömeges lakásépítéseket megvalósító építési vállalkozók, beruházók ne csak a 

haszonból részesedjenek, hanem a szükséges infrastruktúrafejlesztésből is vegyék ki részüket. 

Az építkezések egyéb módszerekkel, pld. forgalomtechnikai eszközökkel is fékezhetők, 

kényelmetlenebbé tehetők. 

Az egyesített (csapadék- és szennyvíz) csatornahálózat megkezdett szétválasztását 

folytatni kell, hogy a Dunába ne ömöljön többé szennyvíz a Postás strand felett. Ennek 

részeként 2020. őszén elindult „Belvárosi csapadékvíz elvezető csatorna” beruházás, amely a 

Bogdányi utat és környékét érinti. Ennek révén az egyesített rendszerű csatorna terhelése 

csökkenni fog. 

A teljes szentendrei Dunapart (a Dera-pataktól a Határcsárdáig) funkcióit újra kell 

gondolni és szakaszokra bontva, ahol mód van rá, közösségi tervezéssel kell dönteni a 

fejlesztéseiről. A Duna korzó északi folytatásaként, a Czóbel-sétányon át elérhetővé kívánjuk 

tenni a Pap-szigetet, ezzel bekapcsolva ezt a hangulatos területet is a város vérkeringésébe. Így 

a belvárosi Korzóról egyedülálló módon rövid sétával két városi, mégis természetközeli 

zöldfelület is elérhetővé válhat. Ezzel összefüggésben ki kell dolgozni a Pap-sziget rekreációs 

célú használatának koncepcióját és szabályozását – összhangban a természetvédelmi 

szempontokkal. 

Ki kell használni a Duna közelségét: támogatni azon tevékenységeket és vállalkozásokat, 

amelyek a vízi sportokra és a szabadidő komplex eltöltésére építenek, élővé téve a Duna és a 

Város kapcsolatát. 

Ki kell alakítani a Dunával a közvetlen kapcsolatot: pld. kiülős lépcsők kialakításával, 

víziszínpad felállításával. 

Ismét „sikké” kell tenni a lakosok körében a Duna és a Duna-part használatát: célunk 

élénk vízisportélet megteremtése, újjáélesztése, együttműködve többek között a Magyar 

Kajak-Kenu Szövetséggel. Ennek keretében hamarosan megkezdődik a Pap-szigeti csónakház 

felújítása. 

A Pap-sziget közelében lévő állami tulajdonú ingatlanok, a REC és az ahhoz kapcsolódó 

területek alkalmasak lehetnek akár a termálvíz hasznosítására alapozva szállodafejlesztésre is. 

E tekintetben is katalizátor, közvetítő szerepet tölthet be a beruházás elősegítése érdekében. 

Beruházások és egyéb fejlesztések 

A városban történő beruházások és fejlesztések a befolyt adóbevételekből 

ingatlanértékesítésből, célzott támogatásokból, pályázati lehetőségek segítségével 

valósulhattak meg a korábbi években. A pályázati lehetőségek mellett az ingatlanállomány 

fejlesztésére, felújításokra bérlőkkel kötött megállapodásokkal bérbeszámítás lehetőségével 

került sor. A városban a lakosság számának és a beépítések ütemének növekedése miatt az 

épületek, közterek, utak, valamint a közművek állagromlása gyorsabb, így a szükséges és 

elmaradhatatlan karbantartások helyett a fejlesztési elképzelések megvalósítása is időszerűvé 
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vált. A fejlesztési igényeknek csak egy része tartozik önkormányzati kompetenciába. A víz- és 

csatornahálózat tovább nem halogatható felújítása az állami tulajdonú DMRV Zrt. hatásköre, 

míg a városon áthaladó országos közutak a Magyar Közút NZrt. kezelésében vannak.  

A város útjainak felújítására kialakított 1+1 -es rendszerben lakossági erővel a költségek 

felére csökkenthetők az önkormányzat szempontjából, azonban éves szinten csak 5-15 db út 

felújítása lehetséges, melynek egy része valójában csak karbantartás jellegű. Célszerű 

létrehozni egy u.n útfelújítási alapot, amit a behajtással kapcsolatos díjakból, vagy azok egy 

részéből töltenénk fel és az utak állapotának javítására fordítanánk.  

A pandémiás helyzetben az adóbevételek és a bérleti díjak elmaradása, valamint az egyes 

pályázatok önerő részének nagysága nagy mértékben szűkítette a 2021 évi beruházások és 

fejlesztések megvalósításait, így elsősorban csak a legszükségesebb karbantartások elvégzése 

célozható. A város üzemeltetését a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. végzi, így az 

önkormányzat tulajdonában lévő épületek karbantartását, utak, csapadékvíz elvezetők 

karbantartását, javítását, a zöldfelületek karbantartását, a téli síkosságmentesítést, kisebb 

beruházásokat, felújításokat, hulladékgazdálkodást és a parkolási rendszer üzemeltetését.  

A szükséges karbantartási feladatok mellett a város fejlesztésének minél szélesebb 

körben való végrehajtása, pályázatok, befektetők keresése, együttműködések, fejlesztési 

társaságok létrehozása a beruházások megvalósulása érdekében.  

Új bevételi forrásokat és partnereket kell találni, a beruházások és a fejlesztések 

megvalósításához. A pályázati rendszerekben való indulásra folyamatosan készülni kell, ahhoz 

elő kell készíteni a szükséges dokumentációkat, terveket. Az Integrált Településfejlesztési 

Stratégia (ITS) felülvizsgálatáról megszületett a döntés. Az új Vagyongazdálkodási koncepció 

és az ITS dokumentumok alapján a fejlesztési elképzeléseket tervezetten kell végrehajtani – 

összhangban a készítés alatt lévő Pest Megye Területfejlesztési Programjával, mely a később 

kiírandó EU-s pályázatok alapjául is szolgál. A meglévő tervdokumentumokat elő kell 

készíteni, felülvizsgáltatni, aktualizálni a pályázati anyagokhoz, egyéb esetben újakat kell 

készíttetni a beruházások műszakilag és jogilag is megfelelő módon való végrehajtásaihoz. 

A város pénzügyeit gondos gazda módjára kell kezelni, az egyes beruházásokra 

beérkezett ajánlatokat összességében kell értékelni. A beruházások során valódi 

versenyeztetéssel kell kiválasztani a kivitelezőket. 2020. őszén ennek szellemében elkészült a 

város új Beszerzési Szabályzata, mely elválasztja egymástól a beszerzési folyamat egyes 

szereplőit, döntési jogköreit. 

Pozíciójából adódóan kiemelt terület a HÉV-végállomás és az autóbusz-állomás 

környéke. Az állomások a megforduló utasok jelentős száma miatt minden tekintetben nagy 

potenciált rejtenek, azonban ezt most a sem funkcióiban, sem a várossal való kapcsolatában, 

sem a közterek minőségében nem megfelelő terület nem tudja kellően kihasználni.  

A városvezetőknek évtizedek óta vágya a Volánbusz- és a HÉV-állomás megújítása, a 

kistérségi központnak megfelelő színvonalú intermodális csomópont kialakítása. Ennek 

megvalósítása csak a kormányzati szereplőkkel (MÁV-HÉV, Budapest Fejlesztési Központ - 

BFK, Volánbusz) együttműködve, valamint magántőke részvételével képzelhető el. A 

projektnek aktualitást, ám reményeink szerint hatalmas lökést is adhat az a szomorú esemény, 

hogy 2021. április 7-én leégett az állomásnál lévő SPAR áruház. Az áruház újjáépítése és egy 

lehetséges fejlesztés érdekében elkezdődtek a tárgyalások az érintett szereplőkkel. 

A BFK elkezdte az H5 HÉV felújításának előkészítését, tervezését, melyet kiemelt 

beruházássá nyilvánítottak. Ennek során jeleztük a döntéshozóknak, hogy a végállomás 

környékén a kulturált és elégséges számú parkolási lehetőséget meg kell teremteni – elsősorban 

a már eddig is közlekedési területként használt ingatlanok igénybevételével. Így javasoltuk egy 
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mélygarázs építését a Volánbusz pályaudvar alatt, vagy a közelben -akár a VSZ NZrt. 

telephelyén- egy parkolóház felépítését.  

Közlekedés 

Mindannyian a saját bőrünkön érezzük, hogy a város jelenlegi közlekedési rendszere és 

forgalmi rendje már elérte, csúcsidőben túl is lépi a kapacitásának maximumát.  

A probléma két részre osztható.  

Egyrészt a Belvárosban megjelentek a különböző közlekedési módok konfliktusai és a 

parkolási nehézségek. Súlyosbítja ezt, hogy a legtöbb közintézmény itt helyezkedik el. Azon 

kell dolgozni, hogy a több intézménynek is helyet adó Belvárosból ezen közintézményeket ki 

tudjuk telepíteni a város más részeire, ezzel ott alközpontokat létrehozva. Ezáltal a Belváros 

forgalmi terhelése, valamint a parkolási igény is jelentősen csökkenhetne.  

A belváros teljes közlekedését és közlekedésbiztonságát újra kell gondolni egyeztetve a 

belvárosi lakosokkal: az intézményeink nagy része a belvárosban van, autós megközelítésük 

rengeteg plusz környezeti terhet jelent a jelenlegi észszerűtlen forgalomszervezés. 

A másik sarkalatos kérdés a 11-es út szentendrei szakaszán áthaladó forgalom, ami a 

reggeli és délutáni órákban folyamatos dugót eredményez, elrabolva sok-sok hasznos órát az 

életünkből. Ráadásul ezek nem csak a hétköznapokon okoznak kellemetlenséget, hanem 

márciustól novemberig a hétvégéken is. Ezen elviselhetetlen terhelés nagyobb része a 

hétköznapi áthaladó forgalomból és a hétvégi fővárosi kiránduló forgalomból tevődik össze.  

A város közlekedését nagymértékben befolyásolják természeti adottságai. A várost 

észak-dél irányban a 11-es sz. főút választja ketté, kelet-nyugat irányban patakok és gyűjtőutak 

futnak rajta keresztül, kelet felől pedig a Duna folyó határolja. A 11-es sz. főút napi forgalma 

egy autópálya forgalmával egyenértékű. A várostól északabbra elhelyezkedő települések 

lakosai Szentendrén keresztül jutnak el a fővárosi munkahelyükre, ezért a reggeli órákban dél 

felé, az esti órákban pedig észak felé megnövekedik és sokszor torlódik a forgalom. A 11-es 

sz. főúthoz kapcsolódik a város összes gyűjtőútja is, melyeket a belső úthálózat csak kevés 

helyen köt össze, így a keresztirányú forgalom is a 11. sz. főúton bonyolódik – tovább terhelve 

azt: állandóak a torlódások. A város nem rendelkezik elkerülő úttal, így a 11. sz. főútnak nincs 

alternatívája, mely havária helyzetben megoldhatatlan feladatot jelent, a Dunakanyar 

közlekedése ellehetetlenül.  

Minden mindennel összefügg: a közösségi közlekedés fejlesztése, az áteresztőképesség 

növelése, a kerékpározás mértéke, vagy éppen a lakosság számának növekedése – mind-mind 

hatást gyakorol a többi tényezőre is. Az alapoktól újra kell gondolni a város teljes 

közlekedését: a teljes város forgalomtechnikai rendszere átfogó felülvizsgálatra szorul. Nem 

tartható a jelenlegi gyakorlat, mikor ad hoc módon, kisebb területeken, nem rendszerbe 

illesztve születnek forgalomtechnikai döntések és beavatkozások. 

Az áteresztőképesség növelése és egyéb autósforgalmat csökkentő intézkedések együttes 

alkalmazása lehet csak megoldás. A koncepció megalkotásához elengedhetetlen a kiindulási 

állapot megismerése is, majd az új koncepció végrehajtása. A helyzet kezelését előkészítendő 

2020-ban lakossági közreműködéssel elkészíttettük a 11. sz. főút komplex forgalomvizsgálatát 

és forgalmi modellezését.  

A forgalom szimulációs modelleket hazánkban is egyre szélesebb körben alkalmazzák a 

tervezésben, hiszen a modellparaméterek megfelelő beállításával olyan helyzeteket is 

vizsgálhatunk, elemezhetünk, amelyek kiépítésére még nem került sor. A mikroszkopikus 

forgalmi modellező eljárások segítségével a rendszerben megjelenő járművek viselkedése 

leírható, előre megbecsülhető a hálózat teljesítőképessége különböző intézkedések 
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végrehajtása esetén. Az összes jármű mozgása egyedileg szimulálható és minden egyes jármű 

viselkedése folyamatosan modellezhető a szimuláció időtartama alatt. A járművek mozgását a 

felépített hálózaton érvényben lévő közlekedési szabályok (jelzőtáblák, jelzőlámpák stb.) 

alapján szimulálják a modellek. 

Az érintett modellezési terület – a Szentendrén átvezető 11. sz. főút átvezetési szakasza 

és környezete – esetében a mikroszkopikus modellezési eljárások egy, a jelenlegi állapotra 

kalibrált forgalmi modell segítségével, lehetőséget biztosíthatnak az egyes beavatkozások 

hatásainak előre becslésére, illetve a beavatkozások időbeli ütemezésének kialakítására, 

pontosítására. Mindezek mellett a modell által szolgáltatott animációk segítséget biztosíthatnak 

az egyes beavatkozások lakosság felé történő kommunikációjában, illetve a közösségi tervezés 

megvalósításában. 

Ennek a problémának a megoldása nemcsak túlmutat a város teljesítőképességén, de 

alapvetően nem is önkormányzati feladat, ezért kormányzati és uniós támogatásra is szükség 

van. 

Megvizsgáljuk, hogy milyen műszaki megoldásokkal érhető el a város szövetének 

egységesítése, melyet most kettészel a 11-es út és hogy hogyan csökkenthető a nemzetközi 

szállítmányozási forgalom rajta. 

A kormány néhány hónapja döntött a 11. sz. főút Szentendre átkelési szakaszának 

felújításáról. A 11. sz. főút felújítását a Magyar Közút NZrt. koordinálja, melyhez az 

önkormányzat igyekszik megadni minden szakmai támogatást: a rendelkezésre álló útépítési 

terveket (Rózsa u. Egres u-i csomópont, Liliom és Telep utcai gyalogátkelőhely) és elkészült 

forgalomtechnikai szakvéleményeket, forgalommodellezést átadjuk, az abban foglaltak 

beillesztését kérjük a tervezés során. A Rózsa utcai csomópont kialakítása miatt igénybeveendő 

honvédségi területek megszerzése érdekében a szükséges lépéseket megtettük. 

Jelen felújítás keretében nagyobb volumenű, vagy éppen hazánkban szokatlan, innovatív 

megoldások (pld. változtatható irányú forgalmi sávok (RLS) alkalmazása adott útszakaszon 

csúcsidős forgalom és nagyszabású események forgalmának szabályozása) bevezetésére a 

beruházó sajnos nem mutatott fogadókészséget. 

Alapjaiban kell újragondolni a városon belüli közösségi közlekedést. A helyi 

tömegközlekedés a hegyvidéki területekre nem terjed ki, pedig itt is jelentős számú lakosság 

él. Ennek sokszor nem csak annak költségvonzata az akadálya, hanem a nem elégséges 

közterületszélességek, mely az elmúlt évtizedek átgondolatlan településfejlesztésére is 

visszavezethető.  

Sűrűbb járatokra van szükség, esőbeállókkal, buszöblökkel, kiépített és megvilágított, 

védett gyalogos megközelítési útvonalakkal/járdákkal. A városi elektromos kisbuszok 

segíthetnek a városi közintézmények megközelítésében. 

Javasolt bevezetni egy városi iskolabusz rendszert, az oktatási intézmények 

környezeténél történő rövid idejű megállóhelyek kialakítását („kiss & ride”). Kezdeményezni 

szükséges az összes érintett fél (rendőrség, iskolák, szülők és bizonyos esetben diákok, Magyar 

Közút) részvételével a városi iskolák környékén reggelente uralkodó közlekedési káosz 

csökkentését célzó közös gondolkodást. 

A megépülő új skanzeni tájegység tovább növeli a Skanzen már így is évi 250 ezres 

látogatószámát. A látogatók döntő többsége közúton közelíti meg a Szabadtéri Néprajzi 

Múzeumot. Halaszthatatlan feladat megoldani a Skanzen biztonságos gyalogos és kerékpáros 

megközelítését, valamint a Skanzen és a Belváros, mint két legfőbb turisztikai attrakció 

összekötését. 
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Fejleszteni kell a kerékpáros infrastruktúrát, és úthálózatot, kerékpártárolókat 

építeni, önszerelő eszközöket telepíteni. 

Ösztönöznünk kell a kerékpáros turizmust kiszolgáló infrastrukturális beruházásokat. 

A kerékpárutak a Duna partján és külterületi részen találhatóak. A kerékpár tárolási 

lehetőségek korlátozottak. 

Az elkészült városi kerékpárút hálózat folyamatos megvalósításán dolgozunk: a 

kerékpárút építésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségeken indulunk, az ahhoz kapcsolódó 

beruházásokat segítjük. Az ezekhez kapcsolódó egyéb beruházások akár magántőke 

részvételével is megvalósulhatnak: kerékpáros pihenőpont, büfé, szervizállomás. 

P+R és B+R parkolókat szükséges kialakítani. 

Szükséges a meglévő kerékpárutak felújítása, karbantartása, kerékpáros pihenőhelyek 

kialakítása (pad, esővédelem, árnyékolás, ivókút, szemetes stb.) 

Gyerekbaráttá kell formálni Szentendrét: járdákat építeni, figyelni útjaink állapotára, 

biztonságos tereket alakítani, hogy Szentendre valóban járható legyen babakocsival, 

kerekesszékkel, „gyermekjárművekkel”. 

Újra kell gondolni a gyalogos közlekedési hálózatot, és megszüntetni a folytonossági, 

valamint a közlekedés-biztonsági hiányosságokat, maradéktalanul betartva az 

akadálymentesítésre vonatkozó kötelezettségeket. Az akadálymentesítés egyaránt fontos a 

kerekesszékesek, a kismamák, idős vagy betegséggel küzdő polgáraink számára is.  

A Duna, mint közlekedési folyosó nem működik, pedig jelentős potenciál lehet benne 

akár a Budapestre történő munkába járás, akár a Dunakanyarba áramló hétvégi turistaforgalom 

terén. 

A MAHART-tal és más hajózási szolgáltatókkal együttműködve közös gondolkozást 

kezdeményezünk a dunai vízi közlekedés fejlesztési lehetőségeiről.  

Parkolás 

Szentendre jelenlegi – díjfizetéshez kötött – parkolási rendszere a 11. sz. főút és a Duna 

által határolt terület többségét fedi le. A terület egy része védett övezetként működik – behajtás 

csak engedéllyel lehetséges. A díjfizetés 27 db, tíz évet meghaladó korú – a mai adóügyi 

előírásokat teljesíteni nem képes – parkolóautomatákkal történik. A parkolásgazdálkodás 

segítségével a közterületeken egyidejűleg kell kezelni a honos lakók gépkocsi tárolási igényét, 

a területen működő vállalkozások szállítási/parkolási szükségleteit, a különböző 

rendezvényekhez kapcsolódó parkolásokat, illetve az idegenforgalom igényeit, továbbá a 

szentendrei honosságú lakossági személygépjárművek ingyenes várakozását. A tárolóhellyel 

nem rendelkező honos lakók, illetve a vállalkozások többségének igénye a „védett” övezetben 

korlátozottan biztosítható. A közterületi parkolásgazdálkodásba bevont 839 db. 

parkolóhelynek (II. és III. zóna) kell(ene) biztosítani a lakossági, a turisztikai és egyéb 

várakozási igények kielégítését. A 839 parkolóhely éves kapacitása (minden nap 09-20 óra 

közötti időtartamot figyelembe véve) mintegy 3,3 millió óra. Ebből a 2018 évi adatok alapján 

a turisztikai felhasználás 575.000 óra, az egyéb felhasználás 103.500 óra. Bérlettel rendelkezők 

1.000.000 órát használhatnak el. A mozgáskorlátozott engedéllyel rendelkezők, illetve a 

29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet 8.§-ában várakozási díj megfizetése alól felmentett 

(pl. „zöld” rendszámú. stb.) járművek által elhasznált idő 200.000 órára becsülhető. 

Összességében éves átlagban a rendelkezésre álló parkolási kapacitás 56%-a került 

felhasználásra. Természetesen a foglaltság rendkívül szélsőséges. Turisztikai időszakban a 

hétvégi foglaltság meghaladja a 100%-ot. Munkanapokon, egyes területeken a munkába járó 
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és az ügyintézési forgalom szintén meghaladja a rendelkezésre álló kapacitást. 

Elgondolkoztató, hogy 2018-hoz képes 2020-ban megkétszereződött a bérlettulajdonosok 

száma! 

A parkolással kapcsolatos feladatok a következőek: 

 Helyi lakosság gépjárműveinek elhelyezése;  

 A működéshez szükséges szállítási igények kielégítése;  

 A hivatásforgalom, illetve az ügyintézői forgalom biztosítása;  

 Egyéb egyedi mentesítések, rendezvények, közterületfoglalások stb.  

 Szentendrei illetőségű, nem honos gépjárművek ingyenességének feltételekkel 

való biztosítása   

 Turisztikai, látogató forgalom megfelelő biztosítása. 

Fontos feladat 

 A jelenlegi működő parkolás-gazdálkodási eszközök technikai korszerűsítése 

(automaták cseréje).  

 A jelenlegi parkolásgazdálkodási rendszer technikai korszerűsítése (rendszám 

alapú fizetési rendszer, új automaták beszerzése).  

 Új – rendszám alapú – parkolási rendszer létrehozása.  

 Városkártyával összekötött új – rendszám alapú – parkolási és kamerás 

ellenőrzési rendszer létrehozása. 

Városrészi költségvetés és közösségi tervezés 

A városszépítéshez a partnerséget komolyan kell venni, mert a város szépítése nem megy 

a lakók bevonása nélkül – és jó példával a szentendrei önkormányzatnak kell elől járnia. 

Önkéntes akciókat kell szervezni, és arra kérni a polgárokat, hogy segítsék, gondozzák ők is a 

városrészüket, utcájukat. Ösztönözni és támogatni kell a helyi közösségek kialakítását. Az 

önkormányzatnak segítenie kell a közösségeket. 

Nem csak a városszépítésbe kell bevonni a szentendreieket: minden kisebb léptékű, helyi, 

városrészi beruházás során valódi közösségi tervezéssel kell véglegesíteni az elképzeléseket. 

A nagyobb léptékű beruházások során pedig lehetőség szerint a szentendrei polgárok szakmai 

és érdekvédő csoportjait bevonva kell dönteni. 

Az egyes városrészeken a fejlesztéseket a lakossági és a képviselői jelzések, valamint a 

költségvetésbe tervezetteknek megfelelően végzi folyamatosan a Hivatal. A belvárosi, Duna-

parti városrészre aránytalanul nagyobb összegű fejlesztések jutnak, miközben az egyéb 

városrészekben rendre maradnak el a kisebb fejlesztések is.  

A központtól távol eső városrészeket is fejleszteni szükséges. Hosszútávon szükségessé 

vált új alközpontok kialakítása, intézmények kihelyezése és fejlesztése, bővítése, közösségi 

terek létrehozása, a megközelíthetőség megfelelő biztosítása. A különböző városrészekben 

arányosan szükséges fejlesztéseket végezni, melybe a lakosságot is be kell vonni. A 

városrészeken élők igényeinek évenként való kérdőívekkel való felmérése és az igények 

alapján a fejlesztések előkészítése az erre elkülönített költségvetési keretből, ezért „Városrészi 

költségvetést” kell bevezetni, melynek alapja a helyben befizetett építményadó. A 

városrészekben lakó polgárok döntik el, hogy a városrészi költségvetést mire és milyen 

ütemezéssel költse el város. 

Az úgynevezett „városrészi költségvetés” keretében, amely 2021. évben elindult, meg 

lehet valósítani a valódi igény alapú beruházásokat az egyes városrészekben. 
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Digitalizáció és IT stratégia, smart city (“okosváros”) 

A jelenlegi térinformatikai rendszert felhasználóbarátabbá kell fejleszteni. Lakossági 

használatának elterjedésével csökkenthető a hivatali ügyintézők leterheltsége, hiszen számos 

információt a lakosok ezen keresztül önállóan is elérhetnek majd. Így pld. egy adott területre 

bökve a felület megjeleníti a rá vonatkozó építési szabályzatot, a különféle mutatókat, a téli 

útüzemet, a szemétszállítás és a házhoz menő szelektív szállítás időpontjait, a körzeti orvost, a 

legközelebbi patikát. 

Fokozatosan Okos Város („Smart City”) megoldásokat kell bevezetni különböző 

területeken (közvilágítás, közútkezelés, energiahatékonyság, közlekedésszervezés, 

szemétkezelés, logisztika, szennyvízkezelés…stb.), melynek eredményeképpen a város 

erőforrásait hatékonyabban, egymást erősítve használhatjuk fel. Ennek végső soron erőforrás 

megtakarítás lesz az eredménye. 

A téli útüzemeltetéshez nyilvános, az aktuális útvonalat élőben követő alkalmazást 

készíttetünk, melyből kiderül az utak és utcák tisztítottsága, járhatósága. 

A város működtetéséhez az informatikai eszközök fejlődésével mára elengedhetetlenné 

vált azok alkalmazása a lehető legtöbb csatornán.  

A város honlapja mellett most van fejlesztés alatt az a mobiltelefonos applikáció, amely 

bővített tartalommal és lehetőséggel segítené a programokról való tájékozódást, miközben a 

legtöbben annak használatát részesítik előnyben. 

A városban mobiltelefonnal való fizetések, tájékozódások, programok keresésének 

lehetőségeit bővíteni szükséges. A korábban a város által kihelyezett QR kódokat frissíteni 

kell, mert nem működnek.  

Az üzlettulajdonosok egy része vezette csak be az ingyen wifi rendszert vagy a 

mobiltelefonnal való fizetést. A köztereken, fontosabb központi városrészekben sincs ingyen 

wifi, nem lehet az utcán tölteni a telefont, így előfordulhat, hogy kellemetlen helyzetbe kerül a 

városba látogató személy. 

Az önkormányzat hivatalában jelenleg még mindig előnyben részesítik az ügyfelek a 

személyes ügyfélfogadást és a papír alapú postai küldeményeket, bár ezen a pandémia miatt 

elmúlt egy évben sok változás történt: az ügyfelek is kénytelenek voltak az elektronikus 

ügyinézési és kommunikációs formákat igénybe venni a hivatali ügyinézéshez. A hivatal 

működésében az iratok digitalizálása folyamatos, a kérelmek, a levelek E-mail, E-panasz, ASP 

rendszereken is megküldésre kerülnek az ügyintézők részére.  

Az okosváros szellemében szükséges a mobilitást applikáció készítésével segíteni, ami a 

városlakók és a városba érkezők részére egyaránt hasznos és friss információkat kell, hogy 

tartalmazzon.  

Az információáramlást segítő ingyen wifi és töltőpontokat kell kiépíteni, meggyőzni a 

vendéglátóhelyeket azok szükségességéről és alkalmazásáról. 

Cél a hivatallal való kommunikáció és ügyintézés gyorsabbá gördülékenyebbé tétele az 

eszközök fejlesztésével, amely segíti a város működését. 

Mobil applikáció létrehozása és karbantartása, amely 

 lehetőséget ad a hibabejelentésekre,  

 segít megtalálni okospadot, 
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 tartalmazza városi gyorshíreket, a város forgalmi térképét, a város turisztikai 

térképét, főbb nevezetességeivel, alapinformációkat: hivatali elérhetőségekről, 

intézmények elérhetőségeiről 

 tájékoztatást ad a szolgáltatói szüneteltetések helyéről és idejéről, a szelektív 

gyűjtések rendjéről, a szelektív gyűjtőszigetek helyéről, a közvécék helyéről, a 

helyi időjárási állapotról, az aznapi városi rendezvényekről, azokról való 

értesítés lehetőségével, jelenlévők számával, a parkolóhelyek helyéről és áráról, 

az útlezárásokról,  

 alkalmas kérdőívezésre. 

Környezetvédelem 

A város az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődött és alakult át. Nagy kiterjedésű 

területeket építettek be, az egykori gazdasági, természeti területekből. Az urbanizáció előtt a 

tájat a hegylábi részeken levő erdők, a völgyekben található vízfolyások, valamint az azokat 

kísérő ligetek, illetve a sík területeken a rétek, mocsarak határozták meg. 

A városiasodás következtében az erdőket nagyrészt kiirtották, helyükön szőlő, majd 

gyümölcstermelés kezdődött, a mocsaras területeket korábban kaszálták, legeltettek, 

mostanában inkább feltöltik, beépítik, a vízfolyásokat szabályozták. Az egykor nagy 

kiterjedésű erdőssztyepp mára visszaszorult. Jelenleg az erdősültségi arány a kül- és belterület 

viszonylatában kb. 40 %. 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek a településen a Belvároson 

kívül a helyi és országosan védett és nem védett természeti területek is. 

Korunk legnagyobb kihívása a klímaváltozás, melyre már most, időben fel kell 

készülnünk. Ebben a városvezetésnek is kiemelt szerepe van, mert a szemléletváltásnak 

motorja és élenjárója kell legyen. Mindannyiunk érdeke, hogy az előttünk álló kihívásokra 

közösségünk erejével reagáljunk, a várható következményeket közös erővel csökkentsük. 

Az egészséges környezet biztosításához kiemelt cél a kiváló adottságú természeti 

környezet megőrzése a jövő nemzedéke számára. Az egészséges környezetet úgy tudja 

biztosítani a város, ha az épített és a természeti környezet értékeinek megóvása, a tájkép és a 

tájszerkezet harmóniája mellett, valamennyi városrészben létrejönnek a funkcionáló, 

biológiailag aktív közösségi zöldfelületek és rekreációs zöldterületek.  

A környezet alakításában különös gondot kell fordítani a klímaváltozás következtében 

előálló rendkívül aszályos és szélsőségesen csapadékos időszakokra. A városépítészeti, 

építészeti és kertépítészeti módszerekkel mérsékelni/fokozni kell a csapadékvizek fogadását 

visszatartását, majd hasznosítását oly módon, hogy a város lakosságát érő klimatikus terhelések 

mérséklődjenek. Fontos a zöldterületek megtartása, fejlesztése, hiszen ezek segítenek az 

élhetőbb mikroklíma kialakításában 

Klímabarát városszerkezet alakítására kell törekedni, melyben meghatározó jelentősége 

van a különböző területhasználati formák arányainak és térbeli rendszerének. 

A 2021-ben kidolgozott közép- és hosszútávú helyi klímastratégiát, és az abból fakadó 

alkalmazkodási stratégiát folyamatosan alkalmazni kell. A stratégia általános adaptációs, 

szemléletformálási, klímatudatossági célkitűzéseket fogalmazott meg, melyhez a költséget, a 

finanszírozási forrást és az ütemezést is megjelölte a 2030-ig tartó időszakra. A 

klímastratégiában foglaltak nyomon követése elengedhetetlenül fontos a végrehajtás során 

felmerülő nehézségek, hiányosságok mielőbbi korrekciójának érdekében. Szükséges a 

stratégiai tervezés során, a tervezés – végrehajtás – ellenőrzés - visszacsatolás ciklushoz 
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kapcsolódva a kitűzött célok megvalósulását nyomon követni, a kapcsolódódó intézkedések 

hatékonyságának alakulásáról adatokat gyűjteni es ezeket értékelni.  

Szakmai csatornákat kiépítve kell dolgozni a Klímabarát Települések Szövetség 

részeként. 

A környezet védelme érdekében faültetési programokat kell szervezni, melyhez 

felajánlásokat is várhat a város. Hagyományt lehet teremteni a megszületett gyermek, vagy 

unoka részére ültetett köztéri fákból. A helyi rendeletben szabályozott fakivágási engedélyhez 

kapcsolódó fapótlási kötelezettség alapján a befolyt díjakból bővíteni kell a meglévő 

zöldfelületeket és rendszeresen el kell végezni a köztéri fásításokat.  

Az építési tevékenységek során a hivatalnak utólag sajnos nincs hatásköre ellenőrizni a 

zöldfelületre vonatkozó építésügyi előírások betartatását, azonban tekintettel arra, hogy azt az 

építési engedélyhez, vagy bejelentéshez kell csatolnia az építtetőnek, (zöldfelület jelölése, 

fásítási terv) így az épület használatbavételekor teljesítenie szükséges az abban foglaltakat, 

melyet az illetékes hatóság ellenőriz. 

Szükséges egy olyan fakataszteri felmérés, valamint faültetési és gazdálkodási koncepció 

elkészítése, melyben évekre előre látjuk, hogy hol fognak 5-10-15 éven belül elöregedni a fák. 

Időben kell melléjük ültetni csemetét. Fontos a fasorok, parkok, zöldtetők és zöldfalak 

kialakítása.  

Át kell tekinteni a SZÉSZ-ben és a településképi rendeletében a zöldfelületek 

kialakítására vonatkozó előírásokat. Frissíteni kell a zöldfelületi katasztert, amely pontosan, 

naprakész adatokat nyújt a város területén megtalálható összes zöldfelület helyéről és 

minőségéről. A zöldfelületek minőségi fejlesztése érdekében be kell vezetni lakossági 

(közösségi) zöldfelület tervezést. Előtérbe kell helyezni a minőségi zöldfelületek kialakítását, 

mert így fog igazán működni az önkormányzat által előírt szabályrendszer betartatása is. A már 

meglévő lakóparkok esetében – ahol szükséges és lehetséges – bátorítani kell a különböző talaj- 

és falfelületek zöldnövényzettel történő betelepítését, borítását. Kapcsolódó specifikus cél: a 

„Kompakt város” formálása, a domboldalak további beépülésének korlátozása a táji és 

természeti környezet megóvását szolgálja.  

A csapadékvizek kezelésével kapcsolatban azok minél nagyobb mértékű visszatartása 

és a telken belüli hasznosításának ösztönzését kell célul kitűzni. Az áteresztő szilárd burkolatok 

építését kell preferálni nemcsak a városi beruházások során, hanem a családi házas övezetekben 

is. A teljesen zárt – nem vízáteresztő – térburkolások mértékét csökkenteni kell, így a lejjebb 

fekvő területeken kevesebb víz áll meg vagy okoz eróziót. 

Esővízgyűjtési programmal fel kell hívni a lakosság figyelmét a csapadékvíz 

visszatartására és hasznosítására a zöldterületek fenntartásában. Ezzel párhuzamosan városi 

záportározókat kell létesíteni, így az aszályos időszakokban felhasználható lesz az a 

vízmennyiség, amely előtte nagy tömegben, egyszerre, rövid időn belül esik a városra. 

Nagyobb figyelmet kell fordítani a helyi természetvédelmi területek kezelésére, 

(ideértve a helyi védett területeket), melyhez állapotvizsgálatok szükségesek. A szentendrei 

természetes élőhelyeket rehabilitálni, fenntartani, gondozni szükséges és fenntartható módon 

használni. Fontos gyepként fenntartani a gyepterületeket, védeni a vizes élőhelyeket, 

ösztönözni a természetes gazdálkodást. 

Megfelelő hulladékgazdálkodás érdekében a használt olaj gyűjtésére további átvevő 

pontokat kell kialakítani. Folytatni kell a szelektív hulladék gyűjtését, ismertetve a lakosság 

részére annak útját a kukától az újra hasznosításig. Ezzel párhuzamosan felül kell vizsgálni a 
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városi hulladékkezelési koncepciót, a szelektív-, a zöldhulladék és a lomtalanítás rendszerét, 

fenntartva és segítve az ezzel kapcsolatos civil akciókat.  

Be kell vezetni a szentendrei iskolákban és egyéb intézményekben a szelektív 

hulladékgyűjtést. Be kell vezetni a városi közintézményekben a csomagolásmentességet, és 

egyéb környezetbarát megoldásokat. Ösztönözni és támogatni kell, hogy óvodáink zöld 

óvodákká, iskoláink tudatos, ökoszemléletű iskolákká váljanak. Tankerteket és iskolai 

tanösvényeket, méh- és madárbarát kerteket kell kialakítani, iskolai környezettudatos 

programokat és fenntarthatósági napokat szervezni. Előtérbe kell helyezni a környezeti 

nevelést, segíteni a pedagógusokat abban, hogy a környezeti nevelés során kézzelfogható 

élményt tudjanak nyújtani a szentendrei diákok számára.  

Folytatni kell a közösségi komposztálásra való felhívást és komposztáló edények 

biztosítását. A programot tovább kell fejleszteni és ki kell terjeszteni a városi 

közintézményekre is.  

Az illegális hulladékok visszaszorítása érdekében a szemléletformálást a közösségi 

szemétszedések szervezésével, hulladék kommandó létrehozásával kell támogatni, melyben az 

önkormányzat, a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság és civil közösség is együttműködik. 

Kutya ürülék gyűjtő szemetesek és zacskók kihelyezésével kell segíteni a szemléletváltozást. 

A médiában cigaretta csikkek eldobása ellen irányuló kommunikációt kell folytatni. 

Lehetőséget kell adni a lakosság részére új közösségi kertek létrehozására, és/vagy a 

meglévők bővítésére.  

Tovább kell javítani a város épületeinek energiahatékonyságát, a szigetelésen túl a 

közintézmények teljes körű energiahatékonyságát meg kell oldani (napelem, víztakarékos 

rendszerek, szennyvíz-újrahasznosítás). A város középületeinek energetikai korszerűsítésének 

éves terveihez el kell készíteni azok energetikai tanúsítványának vizsgálatait. 

(nzeb.thorium.software) 

A lakossági fűtéskorszerűsítést tájékoztatással, menedzseléssel és folyamatos 

információnyújtással kell segíteni. 

A fenntarthatóságért a lakosságot különböző szemléletformáló tájékoztatókkal, az 

elérhető lakossági pályázatok összegyűjtésével, kommunikálásával (honlap, közösségi média). 

Környezetvédelmi szempontok szerint felül kell vizsgálni a közterületi téli 

síkosságmentesítést.   

Az élővizek védelmében a csapadékvíz befolyóknál hulladék, zsír és olajfogó műtárgyak 

kihelyezését kell biztosítani.  

Felül kell vizsgálni a 11-es főút környezetét és zöld buszmegállók kialakítását kell 

preferálni. 

Az 1+1 programot ki kell bővíteni egyéb zöldfelületi vagy környezetvédelmi projekt 

megvalósítására. 

Be kell vezetni a máshol már bizonyított biológiai szúnyoggyérítést a légi kémiai 

szúnyoggyérítés helyett. 

A fenti célok megvalósítását a város mindennapi működésének során be kell építeni. 

Minden más területet érintő szabályozást a környezetvédelem figyelembevételével kell 

meghozni. Az elkövetkező időszakban anyagi forrás, pályázati úton található a 

környezetvédelmi, klímastratégiai célok megvalósítására. A város klímastratégiájának 

megalkotásával elhárult az akadály az hazai és uniós pályázati pénzek elérésében. 



Gazdasági Program 2020-24. 

28 

A fenti gazdaságélénkítő és klímavédelmi lépések együttes alkalmazásával Szentendre 

városa ún. Átalakuló Várossá válik (www.atalakulo.hu).  
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Közbiztonság 

Szentendrén 2020-ban 458 bűncselekményt követtek el, 15,6 %-kal kevesebbet, mint 

2019-ben. 2010 óta ez a legalacsonyabb érték. 2014 óta (1199 bűncselekmény) folyamatos 

csökkenés tapasztalható, melyben 2019-ben volt egy kisebb emelkedés, de a 2020-as adatok 

már a 2018-as értéket sem érték el. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2019-

hez képest 50%-kal emelkedett. Ez az elmúlt 10 év legmagasabb adata. A bűncselekmények 

száma összességében csökkent, a lakosság száma növekszik, így a bűnügyi fertőzöttség is 

csökkent közel 17%-kal. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 16%-kal növekedett, de 

még így is ez az elmúlt 11 év második legalacsonyabb értéke. Az emelkedés a lopások 

megszaporodására vezethető vissza (108-ról 148-ra emelkedett). A kiemelt bűncselekmények 

közül a testi sértések száma 6-ra, a garázdaságok száma 13-ra csökkent, amelyek az elmúlt 

évtized legalacsonyabb számai. A lakásbetörések száma megduplázódott (2019-ben 22 eset 

volt, a tavalyi évben 48), de összességében évek óta csökkenő tendenciát mutat ez a 

bűncselekményi kategória is. 2020-ban a csalások és a sikkasztások száma drasztikusan 

megemelkedett, míg korábban az „unokázós”, vagy építkezésekkel, befektetésekkel 

kapcsolatos csalások voltak többségben, a pandémia miatt a csalások jellemzően online térben 

valósultak meg fiktív webáruházakhoz, hamis apróhirdetésekhez vagy a magányos, 

bezárkózott emberek kihasználásához kapcsolódóan. A nyomozáseredményességi mutató 

60,2%, amely a megyei átlaggal azonos.  

A közlekedésbiztonsági helyzetre is hatással volt a koronavírus világjárvány, sokan 

otthonról dolgoztak, így hétköznapokon a forgalom érezhetően csökkent. A hétvégéken 

azonban családok ezrei keresték fel a környék népszerű kirándulóhelyeit, emiatt komoly 

közlekedési problémák alakultak ki. A személyi sérüléses balesetek száma nem változott 

érdemben az előző évekhez képest, 41 ilyen baleset volt Szentendrén 2020-ban. Halálos baleset 

nem volt, 17 esetben súlyos, 24 esetben pedig könnyű sérüléseket szenvedtek a baleset 

elszenvedői. Az év során egyetlen ittasan okozott baleset történt, utoljára 7 éve volt ilyen 

alacsony ez a szám. Szentendrén működik a polgárőrség, és a Szentendrei Rendészeti 

Igazgatóság, amelyek a rendőrséget rendszeresen segítik a munkájában. 

A közbiztonságra térségi szinten szükséges együttműködni. A különböző rendvédelmi 

szerveknek az együttműködése továbbra is fontos. A polgárőrséget, valamint a rendőrséget 

támogatni szükséges. 

Lakhatással és lakhatási támogatással kell segíteni a rendőrségi állomány feltöltését és 

megtartását. A városi rendészet mellé élő, állandó, aktív kapcsolatot kell kiépíteni a szentendrei 

rendőrséggel és a városban működő polgárőrséggel. Bővíteni kell a már meglévő 

kamerarendszert. Mobil kamerák kihelyezésével kell fejleszteni a meglévő eszközöket. 

Újra kell szervezni és újra kell gondolni a közterületi kamerák működtetését, a 

felügyeletét a Szentendrei Rendőrkapitánysággal közösen. 

Hatékonyabb közterület-felügyeletet kell működtetni, amit tervszerű járőrözési rend 

kialakításával minden városrészt aktívan ellenőriz. 
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VI. TURIZMUS, VÁROSMARKETING, 

KULTÚRA 

Turizmus 

Szentendre Város Turisztikai Koncepció-terve 2021.04.28. alapján 

A 2020-21-es pandémia szinte teljesen eltüntette Szentendre klasszikus értelemben vett 

turisztikai keresletét. A város életében nagy jelentőségű turizmus is összeomlott, legalábbis az 

a formája, ami a korábbi években domináns volt. A drasztikus változások reflektorfénybe 

állították a turizmus problémáit, és felvetették annak igényét, hogy a város meghatározza a 

turizmus számára megfelelő formáit, irányait, volumenét. 

A most kiélesedő problémák nem újkeletűek, már évek óta folynak a viták a nyári szezonban 

a városra zúduló tömegturizmus kezelésének lehetőségeiről. Bár a turizmus-szektor várhatóan 

leghamarabb csak 2022-ben fog regenerálódni, új jelenségként a lezárások időszakában a 

hétvégi városlátogató forgalom a korábbiakhoz hasonló megterhelést jelentett a város és a 

városlakók számára.  

A város különleges helyzetet élvez, illetve ezzel párhuzamosan szenved el, ugyanis nincs 

olyan másik város ma Magyarországon, amely vendégforgalmi szempontból igazán 

összevethető lenne Szentendrével. 

A városvezetés fő ambíciói a városba látogatókkal kapcsolatban: 

 A helyi identitás erősítése 

 Élhetőség/életminőség javítása 

 A helyi gazdasághoz való hozzájárulás erősítése 

 Helyi vállalkozások/lakosság dinamizálása 

 Látogatóforgalom (szám, tevékenység, összetétel, költés) átalakítása 

A koncepció egyértelműen meghatározza, hogy Szentendre, mint turisztikai, szabadidős 

célterület a továbbiakban főként a turizmus következő formáit részesíti előnyben: 

 kreatív 

 kulturális és örökség, 

 lassú, 

 városlátogató turizmus. 

A pandémia lehetőséget ad arra, hogy az eddigiek tapasztalataiból kiindulva egy más 

megközelítést és célrendszert képviseljen az önkormányzat, amelynek alapkérdését és 

peremfeltételeit az elkészült turisztikai koncepció tartalmazza. 

A megalkotott koncepció irányaiban és tartalmában alkalmas arra, hogy az önkormányzat 

folytassa a Magyar Turisztikai Ügynökséggel az együttműködésre vonatkozóan korábban 

megakadt egyeztetéseket, illetve új alapokra helyezze Budapest Brand Zrt-vel történő 

együttműködést. 

Fontos mindez azért, mert igazán égető, rövid távon elvégzendő feladat a Kereskedőház 

rekonstrukciója, amihez az elnyert pályázati forrás visszafizetésére kényszerült az 

önkormányzat. Az épület állapota oly mértékben rossz, hogy ha nem kezdődik meg a közel 

jövőben a rekonstrukció veszélybe kerül a megmentése. 

Nem lehet elmenni a másik nagy attrakció mellett sem, ami a Castrum feltárását, 

turisztikai hellyé való alakulását jelenti. Évek óta várat magára ez a projekt. Új célközönséget 
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vonzana városba és azt a célt, is elérnénk vele, hogy térben terjesszük ki az attrakciók 

elhelyezkedését. 

Harmadiknak emelem ki a Dunakorzó felújítási projektjét. A Belváros megújításához 

szervezesen hozzátartozik a régóta húzódó, több tervezési ráncfelvarráson átesett projekt. 

Mindhárom fejlesztés kivitelezéséhez – nagyságrendjük miatt - külső forrásbevonásra 

van szükség. 

Turizmusról beszélve nem mehetünk el a méltán híres Skanzen turisztikai szerepe mellett 

sem, bár a város a skanzeni sikerből nem sokat profitál. Az együttműködés szorosabbá fűzése 

a cél, amire meg kell találni azokat a formákat (pl. közös programcsomagok), amik a 

Skanzenbe látogatók számára Szentendrét is láthatóvá teszi. 

Tavaly kapta meg a város az Európai Örökség címet. „A bizottság méltatása szerint 
Szentendre jellegét a határokon átnyúló politikai és kulturális kapcsolatok hatásai alakították. 

Fejlődésében a kulturális örökség nagy szerepet játszott és lehetővé tette számára, hogy hídként 

működjön kelet és nyugat kulturális területei, a Balkán és a Kárpát-medence, valamint a 

katolikus és ortodox kereszténység között.” Az Európai Örökség cím használható eleme a 

városmarketingnek, az elismerés Szentendre hírnevét öregbíti.  
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Városmarketing 

A városmarketing két irányba kell, hogy kialakuljon. Egyfelől feladata az adott város 

népszerűsítése azzal a céllal, hogy ideális mennyiségű és összetételű utazót vonzzon. Másfelől 

ki kell szolgálni az adott városban élők igényeit. A városmarketing ezeken felül úgy is 

megtervezhető, hogy üzleti beruházásokat és aktivitást vonzzon a városba. 

A sikeres városmarketing stratégiák a helyi turisztikai ipar fellendülése mellett a helyi 

lakosság érdekeit szolgálják, valamint segítik a város hírnevének növelését és javítását, vagy 

lehetővé teheti más megvilágításban való megjelenését. 

A városmarketing hasznos és fontos, mert elősegítheti város népszerűsítését a 

versenytársakkal szemben, felhívva a figyelmet egyedi tulajdonságaira és plusz értékeire. 

Rendező elvet biztosít a helyi programok, a városi események, a kultúra és a gazdasági 

szereplők érdekeinek összehangolására és a várossal kapcsolatos várakozások irányításával 

biztosítja a hosszú távú prosperitást. 

Szentendrén is szükséges lenne a 2024-ig tartandó ciklusban kialakítani egy 

városmarketinget végző szervezetet, egységet. 

A jelenleg készülő Turisztikai és Vagyongazdálkodási koncepció mellett, az ITS 

felfrissítése, az elkészítendő Szentedre Brand Stratégia és jelen Gazdasági Program, szolgálnak 

megfelelő inputtal, egy korszerű – a várost, polgárait és a hozzánk látogatók érdekeit is 

figyelembe vevő, városunk fenntartható fejlődését segítő, városunknak konkrét hasznot nyújtó 

– városmarketing tevékenység kialakításához. 

A Szentendrén működő kulturális intézmények és turisztikai részleg, integrálva az 

Önkormányzat további cégeivel és intézményeivel megfelelő koordináció mellet fontos 

erőforrásait jelentik a városmarketingnek. 

Folyamatos támogatást és konzultációs lehetőséget jelentenek a városi civil szervezetek. 

A helyi vállalkozókkal való koordináció is erős lába kell, hogy legyen a tevékenységnek. 

A szentendrei városmarketing feladatát, egyrészt az általános városmarketing 

feladatokból, másrészt a helyi feladatok meghatározásával lehet kialakítani.  

Az általános meghatározáshoz megfelelő kiindulásnak tartjuk Papp-Váry Árpád és 

Piskóti István szakemberek rövid cikkét, mely a Márkamonitor Szaklapban jelent meg 2018 

novemberében  

A Szentendre specifikus városmarketing alapelvek, célok és működés rövid, közép és 

hosszú távú kialakítását pedig egy erre dedikált folyamatban, szakemberek bevonásával, 

magyar és nemzetközi „jó példák” figyelembevételével javasoljuk kialakítani. 

Szervezeti formáját tekintve a városmarketing lehet a Szentendrei Kulturális Központ 

keretén belül működő részleg, de lehet az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.-

hez hasonlóan egy különálló önkormányzati tulajdonú cég is, mely szervezet külső piacra is 

képes szolgáltatásokat nyújtani. Így, az általános hasznon túl, konkrét bevételt is képes 

generálni az önkormányzat és a város számára. 

Elképzelésünk szerint a szervezet kiindulásként 2 vagy 3 asszisztens és 1 vezetőt 

foglalkoztat. 
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Kultúra 

A kultúra érték, identitásőrző, közösségformáló és megtartó erő. A város eltérő 

közösségeinek, társadalmi csoportjainak eltérő igényeire épített programok nemcsak élhetőbb 

és fenntarthatóbb városhoz vezethetnek, hanem egy hatékonyabban működő, kevésbé 

megosztott közösséghez is. Világos távlatok nélküli, ötletszerűen szervezett és bizonytalan 

alapokra épülő események összessége körül nem alakulhat ki széleskörű társadalmi 

támogatottságú szentendrei kulturális jövőkép. 

Szentendre csodálatos földrajzi fekvésével, a maga történelmi múltjával, építészeti 

örökségével, pezsgő, sokszínű kulturális életével kiemelkedő turisztikai forgalmával egészen 

kivételes adottságú település, és minden tekintetben ennek megfelelő, figyelmes, hozzáértő 

törődést érdemel. Szentendre kis utcái, hangulatos sikátorai sok látogatót vonzanak 

városunkba, ahol a magyar kultúra és épített örökség mellett fellelhető a görög, a szerb, a 

dalmát, a szlovák és a német jelenlét is.  

A szentendreiek, a városvezetők, a kultúra és a közművelődés területén tevékenykedők 

közös felelőssége, hogy nyitottak legyenek és felismerjék a folyamatosan változó kulturális 

szokásokat, a változó igényeket és mindezek figyelembevételével megőrizzék Szentendre 

város kulturális örökségét.  

Szentendre kulturális és turisztikai erőforrásai, művészeti hagyományai kiemelt értéket 

képviselnek. Ám pusztán az értékek támasztotta büszkeség nem vonz több látogatót a városba, 

és az itt lakók sem ettől érzik fontosabbnak identitásuk ápolását. Hiszen hagyományai, 

kulturális értékei másoknak is vannak, s a települések, a különböző kulturális események és 

fesztiválok között hatalmas küzdelem folyik azért, hogy magukra tereljék a befektetők és a 

források fölött rendelkező döntéshozók figyelmét, megnyerjék a turistákat és magukhoz 

vonzzák a lehetséges nézőket, látogatókat.  

Az önkormányzat a városban zajló kulturális tevékenységét a cégein, intézményein 

keresztül fejti ki. Az új vezetők kiválasztásával új elképzelések mentén formálódik Szentendre 

kulturális élete. A kisvárosi jelleg megőrzése, a kulturális programok egy részének a város 

magjából való kiszervezése, a kulturális eseményeken keresztül a szentendrei lakosság 

megszólítása, a kulturális hagyományok megőrzése, a helytörténeti oktatás folytatása mind, 

mind azok az elképzelések, aminek szem előtt tartásával képzeli a városvezetés a kulturális élet 

megújítását Szentendrén. 

A fenntartható, hatékony feladatellátás érdekében strukturális átalakítás történt a 

Ferenczy Múzeumi Centrumon belül és folytatódik ez a folyamat a Szentendrei Kulturális 

Központ Nonprofit Kft. és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft összevonásával, a 

Szentendrei Teátrum önállósításával. 

A járvány idején a kulturális tevékenység átkerült az online térbe, mintegy új lehetőséget 

biztosítva a „normális” időszakra is. A kultúrával foglalkozó városi szakemberek felismerve a 

rosszban rejlő lehetőséget, olyan társadalmi csoportokhoz juttatták el az eseményeket, akikhez 

a hagyományos módon nem, vagy csak nagyon kis mértékben tudták volna. Ennek hatása – 

reményeink szerint – érződik majd a személyes programokon. 
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VII. OKTATÁS, SZOCIÁLIS SZFÉRA, 

EGÉSZSÉGÜGY 

Köznevelés 

Szentendrén egy bölcsőde látja el a 3 év alatti gyermekek gondozását, míg 8 

önkormányzati fenntartású óvoda gondoskodik a 3-6 éves korú kisgyermekek neveléséről. A 

köznevelési terület szabályozottsága rendkívül szigorú, a leggyakrabban használt jogszabályok 

a következők: 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet, 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (Gyvt.), 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.).  

Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde 

A bölcsőde épülete 1978-ban épült. 2008-ban egy Európai Uniós pályázat kapcsán a 

bölcsőde bővítésére került sor. Ennek köszönhetően jelenleg 160 gyermek napközbeni ellátását 

tudja biztosítani. A működési engedélye is 160 gyermek ellátásáról szól. A gyakorlatban 

azonban 160 főre nem lehet feltölteni a létszámot, mivel vannak olyan szakmai előírások, 

amelyeket kötelező betartani. (Pl. egy kisgyermeknevelő maximálisan hét kisgyermek 

gondozását, nevelését láthatja el. 

A csoportban, ha van két évet be nem töltött gyermek, akkor csak hat gyermeket láthat 

el egy kisgyermeknevelő. 

Minden gyermek számára kötelező három négyzetméter biztosítása egy csoporton belül. 

A bölcsődének négy olyan csoportja van, ahol emiatt eleve csak kisgyermeknevelőnként hat 

gyermeket lehet ellátni. Ezt nem lehet túllépni. 

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket is fogad a Bölcsőde. Számukra az egészséges 

csoportban, teljes integrációban tudják a nevelésüket-gondozásukat biztosítani. Egészséges 

bölcsődei csoportban egy vagy két sajátos nevelési igényű gyermek helyezhető el. A sérült 

gyermek ellátása két egészséges gyermek gondozásához szükséges személyi feltételek 

biztosításával oldható meg, így a maximum csoportlétszám nyolc fő.) 

A felsorolt szempontok figyelembevétele mellett általában 140-142 gyermeknek tudják 

biztosítani a bölcsődei ellátást. 

A bölcsődébe folyamatos a jelentkezés, a felvételi kérelmeket az intézményvezető bírálja 

el, egyeztetve a védőnői hálózattal. Hátrányos helyzetű gyermeket soron kívül felvesznek 

akkor is, ha éppen telt létszámmal működnek.  

Csak szentendrei lakosok gyermekei nyernek felvételt a bölcsődébe.  

A jelenlegi 160 férőhely most még elegendőnek tűnik. Azonban, ha várható, hogy 

emelkedik a városba költöző fiatal családok száma, akkor már nem tudnak minden igényt 

kielégíteni.  
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A tapasztalatok azt mutatják, hogy nagy igény lenne egy speciális csoport létrehozására. 

Ha azonban a jelenlegi intézményben alakítanának ki egy ilyen lehetőséget, akkor – a 2021-es 

év adatai alapján – 28 család kérelmét kellene elutasítani. 

Az épület állapota a korához képest jónak mondható. Kisebb-nagyobb átalakítások 

szükségesek, amiknek egy része elkezdődött az elmúlt években (pl. az 1978-ban épített 

fürdőszobák felújítása), egy részük várat még magára. Az intézmény vezetője 14 pontban 

foglalta össze az elkövetkező évek karbantartási- felújítási feladatait, amit az elérhető források 

függvényében tud ütemezni a város vezetése. (A Püspökmajor Bölcsőde fejlesztési terve a 

mellékletek között megtalálható.) 

A bölcsődében ideális lenne egy mozgásfejlesztő szoba kialakítása is. Mivel már szabad 

terület nincs, így az egyik épület tetőterének a beépítésére lenne a megoldás erre a célra.  

A mozgásfejlesztő helyiséget, szakember irányításával olyan családok is igénybe 

vehetnék, akik nem rendelkeznek bölcsődei jogviszonnyal.  

Ez a bölcsődének egy olyan alapellátáson túli szolgáltatása lenne, ami bevételi forrást is 

jelentene. Összhangban a város azon törekvésével, hogy fenntartható módon tudja 

finanszírozni a kötelező és saját maga által vállalt feladatellátást, az önkormányzati támogatás 

csökkentése érdekében érdemes a fejlesztési elképzelést a mindenkori költségvetés 

összeállításánál figyelembe venni.  

A bölcsőde gondnok az idén nyugdíjba ment. Új munkaerő felvételére nem került sor. A 

gondnoki feladatokat ezentúl a VSZ NZRT látja el, ugyanúgy, ahogy az összes önkormányzati 

óvoda gondnoki feladatait. Végig kell gondolni, hogy a többletmunkával, csökkentett 

létszámmal milyen szervezéssel látható el ez a feladat.  

Szentendre Városi Óvodák 

Szentrendrén a lakosság korösszetétele (sok a kisgyermekes család) miatt számos 

önkormányzati, egyházi és magán óvoda működik. A város fenntartásában 8 tagóvoda van, 

mintegy 1000 gyermek ellátására biztosított létszámmal. Elsősorban szentendrei lakcímmel 

rendelkező gyermekeket vesznek fel az intézményekbe, de csekély számban vannak más 

településről bejárók is, akiknek a szülei Szentendrén, általában köznevelési, közoktatási 

intézményben dolgoznak. 

Az elmúlt időszakban az SNI-s (sajátos nevelési igényű gyermek) és BTMN-es 

(beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek) gyermekek száma nőtt, az 

autisták száma emelkedett. És bár jelenleg elegendő az óvodai férőhely az összes óvodáskorú 

gyermeknek, a fenti tény - a nevelés szigorú szabályai miatt – további férőhelyek bevonására 

ösztönzi a városvezetést. 

A városban működő egyházi és magán fenntartású óvodák segítséget nyújtanak a 

jelentkező többletigény elhelyezésében (lassan befejeződik a református óvoda bővítése, 

nemsokára elkezdődik a katolikus óvoda új épületének kivitelezése), így ezen a területen a 

közeljövőben további fejlesztés nem szükséges. 
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Feladatellátási hely 

megnevezése 

Alapfeladat 

megnevezése 

Maximális 

gyermeklétszám 

Létszám a 

2020/2021. 

nevelési évben 

1 
Szentendre Városi Óvodák  

(Óvoda Központ) 

óvodai 

nevelés 

50 
46 

2 
Szentendre Városi Óvodák Bimbó 

úti Tagóvodája 

óvodai 

nevelés 

72 
72 

3 
Szentendre Városi Óvodák Hold 

utcai Tagóvodája 

óvodai 

nevelés 

168 
135 

4 
Szentendre Városi Óvodák Izbégi 

Tagóvodája 

óvodai 

nevelés 

77 
60 

5 

Szentendre Városi Óvodák 

Püspökmajori lakótelepi 

Tagóvodája 

óvodai 

nevelés 

150 

122 

6 
Szentendre Városi Óvodák 

Szivárvány Tagóvodája 

óvodai 

nevelés 

178 
128 

7 
Szentendre Városi Óvodák 

Vasvári Pál úti Tagóvodája 

óvodai 

nevelés 

150 
101 

8 
Szentendre Városi Óvodák Egres 

úti Tagóvodája 

óvodai 

nevelés 

120 
101 

Összesen (fő): 965 765 

A szentendrei óvodák magas szakmai színvonalon látják el tevékenységüket. A 

tagóvodák programjai a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, mozgásra, a környezet 

tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a népi kultúra átadására, ápolására 

épül. Olyan életfeladat teljesítésére orientál, amelyben a gyermekek megtanulnak eligazodni a 

környezetükben, megtanulnak beszélni, tevékenykedni, együttműködni, magatartásformákat 

elsajátítani. Mindezt jól szervezett tevékenységgel, nevelői segítséggel, a mindennapi élet 

feltételeivel és eszközeivel biztosítják. 

Az óvodák biztosítják a Szentendrén élő, különböző problémákkal küzdő gyermekek 

speciális fejlesztését, akiknek erre a szakemberek véleménye szerint szükségük van. A 

fejlesztések egyénre szabottak, fejlesztési terv alapján történnek, ugyanakkor minden egyéb 

tevékenység továbbra is az óvodai tevékenységek keretén belül biztosítottak. 

A tagóvodák épületei (az Egres úti Óvodát kivéve), bár folyamatosan karban vannak 

tartva, nem a legmodernebbek. Szinte nincs olyan köztük, ami nem igényel kisebb, vagy 

nagyobb felújítást. Az egyesített óvodavezető által az elkövetkező évekre összegyűjtött 

felújítási feladatokat a város az anyagi forrásainak függvényében tudja ellátni. A 

karbantartásnak azon tételei, ami a biztonságos feladatellátást veszélyezteti prioritást élveznek. 

Ilyen például a Vasvári Óvoda tetőszerkezetének felújítása, ami nem tűr halasztást. A 

beruházásanyagi fedezetét állami forrásból igyekszik biztosítani az önkormányzat.  Ugyancsak 

elsődlegesek a szakhatóságok által előírtak (mint, például az épületen kívüli, vagy belüli, külön 

étkezési hulladéktároló helyiség kialakítása).  

A törvényi előírásoknak való megfelelés miatt végig kell gondolni a gondnoki 

feladatellátás mikéntjét. Ezt a feladatot jelenleg a VSZ NZRT megfelelő divíziója látja el, ahol 

az idei évben az emberi erőforrás csökkentésre került.  
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Iskolák: 

Szentendre, mint a szentendrei járás központja továbbra is élen kíván járni az oktatás, nevelés 

területén. Jelenleg 8 általános és 5 középiskola működik a város területén, melyek magas 

színvonalon biztosítják a fiatalság oktatását, nevelését, készségfejlesztését. A regionális 

politika egyik fő alappillére, hogy a fenntartható fejlődésnek, a régió bővülésének legjobb 

módszere a szellemi tőke előállítása, melyet leghatékonyabb és legkézenfekvőbb módon a 

magas színvonalú helyi oktatással érhetünk el. Kiemelkedő cél tehát, hogy az oktatás, nevelés 

nagy hangsúlyt kapjon az ifjúságpolitikai célkitűzések között, beleértve a művészetoktatást, 

illetve a tehetséggondozást. Több intézmény vezetőjével, a helyi diákönkormányzatokkal való 

egyeztetés alapján tapasztalható, hogy a diákok lelkesek, nyitottak szívesen foglalkoznak az 

ifjúságot érintő kérdésekkel, aktívan részt kívánnának venni Szentendre mindennapi életében. 

Cél ezért átfogó, intézményesített kereteket biztosítani a középfokú oktatási intézmények 

diákönkormányzatai számára, hogy megalkothassák és kifejthessék véleményüket az őket 

érintő városi kérdésekben A hagyományos struktúrát az utóbbi években felváltotta az új utakat 

kereső, dinamikus szemléletmód. Új típusú iskolák jöttek létre, új pedagógiai programok 

készültek, új fenntartók léptek színre. A város és a térség lakosságnövekedésének megfelelően 

nőtt az oktatás szerepe is. Mind statisztikailag, mind megítélés szempontjából Szentendrén a 

térségi feladatellátás egyre fontosabbá válik. Fontos a művészetoktatás további erősítése, 

különböző művészeti szakok, művészi ágak bevezetése, ezáltal az infrastruktúra is gyarapodik, 

pl. koncertterem, színházak, klubok, galériák létrehozásával. A másik fő terület a szakképzés 

fejlesztése. A közép- és felsőfokú szakképzés az országos oktatásifejlesztési programban 

kiemelten támogatott terület. Törekedni kell továbbá a művészeti felsőfokú oktatás 

meghonosítására Szentendrén. 

 

Szociális terület 

A városvezetés kiemelt fontosságúnak tartja a hátrányos társadalmi rétegek segítését.  

A feladat komplexitása miatt több intézményt is működtet területén. A hatályos, magasabb 

szintű jogszabályi előírásokon túl, két önkormányzati rendelet is rendelkezik arról, hogy az 

önkormányzat milyen támogatásban részesíti rászorulókat.  

A városvezetés deklarált célja, hogy a szociális ellátási formákat megtartja, az ellátás 

pénzügyi fedezetét a költségvetésében minden évben biztosítja, lehetőségeihez mérten ezt 

a tételt évről-évre növeli. (Az önkormányzat ellátási formáiról bővebb leírás található a 

mellékletben.) 

A városban a szociális terület ellátásával foglalkozó intézmények egyike a Gondozási 

Központ. Feladatai közé tartozik a szociális étkeztetés biztosítása, az idősek és demens betegek 

nappali ellátása házi segítségnyújtás, hajléktalanok éjjeli menedékhelye és nappali melegedő 

üzemeltetése, az anya és csecsemővédelmi, valamint az iskola- ifjúság egészségügyi 

alapellátási feladatok ellátása. Az intézmény ellátási területe Szentendrén kívül kiterjed 

Pilisszentlászló településre is. A gondozási munka lényege a beteg, idős emberek segítése, napi 

ellátása. Cél a családok válláról levenni a terhet, segítséget nyújtani a mindennapokban, az 

aktuális problémák kezelésében. Ezzel együtt fontos feladat, hogy az idősek társas kapcsolatot 

alakíthassanak ki egymással, illetve az Intézmény nagy hangsúlyt fektet az idős emberek 

szellemi, fizikai és mentális gondozására.  

A székhelyépület állapota meglehetősen leromlott. A megnövekedett igények miatt az épület 

mára kicsinek bizonyul. Hosszú távon el kell gondolkodni az intézmény nagyobb, a funkciónak 

jobban megfelelő épületbe való költöztetésének lehetőségén, a bővülő igények magas 

színvonalon való kiszolgálása érdekében.  
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A városban az időskorúak nappali ellátása biztosított, a bentlakásos gondozás egyelőre 

megoldatlan. Az önkormányzat, anyagi források hiánya miatt, nem gondolkozik önállóan 

ezirányú fejlesztésben. Amennyiben fejlesztői igény érkezik, úgy szabályozással tudja segíteni 

a beruházás megvalósulását. 

A rászorulók ellátásában a városban működő kistérségi szintű másik intézmény, a 

Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nyújt segítséget. 

2016. január 1-től a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat jogutódja a 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény, melynek fenntartója a Dunakanyari Család- 

és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás. A Társulás alapítói: Budakalász, 

Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Szentendre, 

Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád, Pilisszentkereszt.  

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény szentendrei székhellyel, 

budakalászi telepirodával, valamint a településeken nyitva álló helyiségekkel rendelkezik. A 

székhely és telepiroda ingatlanjait Szentendre, valamint Budakalász Önkormányzata bocsátotta 

az intézmény rendelkezésére. Az idei évben kerül átadásra Szentendrén az új székhelyépület, 

ami jobban megközelíthető helyen van és a funkcionális céloknak is jobban megfelel. 

A lakosságszám növekedése, főképp a mobilitásból adódó népességszám növekedés, 

megköveteli az önkormányzattól, hogy strukturálisan és stratégiailag alkalmazkodjon ezekhez 

a változásokhoz. Szentendre középtávú feladata, hogy a folyamatosan növekvő lakosságszám 

mellett is kielégíthetőek legyenek a lakosság igényei, szükségletei: pl. óvoda, iskola, 

egészségügyi ellátás. Fontos tényező Szentendre - járás központ- szerepe. Ebből adódóan 

számos olyan szolgáltatás is a feladata, amelyet a térség településeinek polgárai csak itt 

érhetnek el.  

Kiemelten fontos, hogy a település lakossága, továbbá azok a szakemberek, akik 

érintettek a gyermekvédelem területén ismerjék meg a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

feladatát és céljait, hogy visszajelzéseikkel segítsék és specifikussá tegyék a kistérségben, 

valamint Szentendre városában végzett szakmai tevékenységét, ezáltal szerves részévé 

válhassanak egy jól működő jelzőrendszernek. Ugyancsak fontos az intézmény prevenciós és 

szabadidős tevékenysége. A városban évek óta jól működik az önkormányzati szervezésű nyári 

táboroztatás, aminek sikeres lebonyolításában a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat munkatársai is részt vesznek.  

Egészségügy 

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. 

Az alapellátásba tartozik a háziorvosi ellátás, a fogorvosi ellátás, az ügyelet és az iskola-

egészségügy.  

Szentendrén a háziorvosi ellátást feladat-ellátási szerződésekkel biztosítjuk. 9 felnőtt és 

5 gyermekkörzet van, ennek megfelelően 9 háziorvos és 5 házi gyermekorvos van.  

A rendeléseket a felnőtt háziorvosok két helyen, a Bükkös part 27. szám alatti rendelőben 

és a Castrum Centerben látják el. A felnőtt háziorvosok egy része praxisközösséget hozott létre, 

mert együtt korszerűbb, többletszolgáltatásokat nyújtó ellátást szeretnének biztosítani a 

pácienseinek. Magas színvonalú megelőző programokat, személyre szabott prevenciós 

rendelést és célzott tanácsadást is szerveznek a krónikus betegséggel élőknek. 

A gyermekorvosi rendelő a Dunakanyar körút 32. szám alatt van, az épület 

önkormányzati tulajdonban áll. A gyermekorvosok az óvodákban is ellátnak feladatokat. 
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Ügyeleti feladatokat nem vállalnak a háziorvosok, mert az önkormányzatnak külön 

szerződése van az Inter-Ambulance Zrt.-vel 24 órás orvosi ügyelet biztosítására. Az orvosi 

ügyeleti feladatok ellátásáért havonta fizet az önkormányzat az Inter-Ambulance Zrt.-nek 

lakosságszám alapján. 

A fogorvosi feladatokat vegyes körzetekkel (nincs külön gyermek és felnőtt rendelés) 3 

fogorvos látja el, ők a SZEI épületében rendelnek a Kanonok utca 1. szám alatt. 

A fogorvosok sem látnak el ügyeleti feladatokat, a szerződésük szerint Budapesten a 

Szentkirályi utcában van ügyelet. Az iskolafogászati feladatokat külön fogorvos látja el, ő a 

Duna korzó 25. szám alatt rendel.  

Az önkormányzattal szerződésben álló egészségügyi szolgáltatók (orvosok, fogorvosok) 

a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlenül kötnek szerződést, a finanszírozással 

kapcsolatban, így az önkormányzatnak e téren nincs feladata.  

A védőnők, illetve az iskola-egészségügyi szolgálat a Gondozási Központ közfeladat 

ellátási körébe tartozik.  

Az alapellátáson túl a szakorvosi ellátás is biztosított a városban. A rendelőintézetben 

számos szakrendelés és egynapos sebészet is elérhető. A Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményei szakrendelő önállóan gazdálkodó szervezet, a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő által finanszírozott. Az önkormányzat az anyagi lehetőségeit figyelembe véve 

támogatási összeget biztosít az aktuális költségvetéséből.  

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (SZEI) vissza nem térítendő támogatásban 

részesült, a projekt lehetővé tette az Egészségfejlesztési Iroda létrehozását, amely 

egészségmegőrző, prevenciós programokat kínál a járás 12 településének lakosai számára. 

2020. október 1-én letelt a projekt által finanszírozott 2 éves időszak, és a SZEI részeként 

működő járási iroda a fenntartási időszakba lépett. 

Az EFI tevékenység célja a népegészségügyi mutatók javítása, az elkerülhető és fő 

haláloki megbetegedések számának csökkentése, valamint az egészségben eltöltött életévek 

számának növelése.  Ennek érdekében fontos feladat a lakosság edukációján keresztül az 

egészségtudatos magatartás támogatása, fejlesztése. 

1997-ben a város Képviselő-testülete létrehozta az Egészséges Városért 

Közalapítványt az alapító okiratában szereplő célokkal. Az Egészséges Városok projekt arra 

törekszik, hogy elősegítse a városokban lakók, dolgozók fizikai, mentális, szociális és 

környezeti jólétét- azaz minden szinten az egészséges életmód és fenntartható egészség 

hirdetője, támogatója. 

A Közalapítvány az elmúlt évtizedekben számos programot, előadást, szűrést szervezett 

az egészségmegőrzés a megelőzés érdekében. és nagyon sikeresen fejtette ki tevékenységét a 

városban és a környező településeken. 

A városban 6 gyógyszertár található, melyek elhelyezkedése a városrészek 

kiszolgálásában jónak mondható. 

Az intézmények, a Közalapítvány feladatai közé tartozik a pályáztok figyelése, így vonva 

be plusz fejlesztési forrásokat az egészségügyi szolgáltatásba. 

Az egészségügyi ellátás Szentendrén magas színvonalon biztosított. Gondot a növekvő 

lélekszám okozhat az elkövetkező években. Az önkormányzati infrastruktúra felújításra szorul, 

hosszabb távú kitekintésben pedig végig kell gondolni, hogy a belvárosban elhelyezkedő 

intézmények jobban megközelíthető helyre költözzenek, ahol a parkolási lehetőségek is 
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jobbak. A felszabaduló belvárosi ingatlanok hasznosítása új bevételi forráshoz juttathatja az 

önkormányzatot. 
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VIII. HUMÁNPOLITIKA 
A HR stratégiát két szinten célszerű kialakítani városi és szervezeti szinten. A kettő 

szorosan összefügg egymással, tekintve, hogy a Hivatal munkája a város lakosságát szolgálja. 

A járvány miatt jelenleg a munkalehetőségek száma csökkent, a munkaerő a főváros felé 

áramlik. A városhatárban és az ipari területeken lévő nagyobb cégek jelentenek főként helyi 

munkalehetőséget. Bizonyos szakmák terén túlkínálat keletkezett, így nőtt a szakmát 

váltók/váltani akarók száma.  

Ebben a helyzetben szükséges megfogalmazni az elérendő célokat, a „jó itt élni, jó itt 

dolgozni” szlogen alapján. 

Elsődleges és talán a járvány okozta gazdasági válsághelyzetben a legnehezebben 

megvalósítható cél a munkahelyek teremtése. Ehhez új vállalkozások indulását segítő 

környezet kialakítása, illetve a meglévő vállalkozások újraindításának és fennmaradásának 

segítése szükséges. 

Átképzési lehetőségek teremtése a Pest Megyei Kormányhivatala Szentendrei Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztálya együttműködésével. Olyan átképzési lehetőségeket kell 

teremteni, ami a fiatalok számára is vonzó. Fontos a helyi középiskolák tanulói számára 

diákmunka-lehetőséget teremteni, és elengedhetetlen a helyi munkaerő-piaci kereslethez 

igazodó szakképzések indítása.  

Szervezeti szinten elmondható, hogy a COVID helyzet következtében megnőtt a 

munkából ideiglenesen kiesők száma, emiatt a feladatok ellátása sok esetben nehézségekbe 

ütközik. Egyes munkakörök betöltésére különösen nehéz alkalmas jelölteket találni. 

A „jó itt élni, jó itt dolgozni” elv célja, a munkaerő megtartása, a Hivatal munkaerő-piaci 

értékének növelése, vonzóvá tétele a lehetséges munkavállalók számára. 

Mivel nem tudható, hogy a COVID-19 járvány meddig marad velünk, a munkaerő 

megtartásához kiemelt feladat a dolgozók egészségének óvása, megőrzése. Ebben segítséget 

jelentene a rendszeres tesztelés, a védőoltások biztosítása, ami nem önkormányzati szinten 

szervezett feladat. Az otthoni munkavégzés a munkáltató és a munkavállaló szempontjából is 

előnyös megoldás, így ennek lehetőségét – indokolt esetben - továbbra is javasolt biztosítani. 

A kieső kollégák munkájának ellátása plusz terhet ró a munkát végzőkre. A feladatok 

elvégzését nagymértékben elősegítené az informatikai eszköztár (hardverek, szoftverek) 

folyamatos bővítése, újítása, frissítése. Elsődlegesen külső forrásokat, pályázati pénzeket 

érdemes erre igénybe venni. Fontos megtartó munkaerő eszköz a javadalmazás. Itt minimálisan 

a munkabérek reálértékének megőrzése lenne a cél, illetve egy előrelátható növekedés 

mindenképpen munkaerő megtartó hatású. „Normál üzemmódban”, kiszámítható gazdasági és 

politikai környezetben kidolgozható a javadalmazási rendszer. Mint, ahogy az új városvezetés 

a munkaerő megtartásának céljából már az első költségvetés megtervezésénél nagy mértékben 

megemelte a köztisztviselők illetményalapját, versenyképessé téve ezzel a polgármesteri 

hivatal álláshelyeit. Ez a folyamat megtorpant az idei évben a szűkös pénzügyi keretek miatt, 

de az elkövetkező években tovább kell folytatni a rendszer fokozatos bevezetését. 

A munkaerő fejlesztéséhez szükséges feladatok a kulcspozíciók azonosítása, a 

kulcskompetenciák és tudás azonosítása, az egyének képzése, a megszerzett tudás széles 

körben elterjesztése, elérhetővé tétele. 
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A képzési lehetőségek, a megfelelő munkavégzési eszközök és munkafeltételek, az 

egészségmegőrzés érdekében tett intézkedések nemcsak a munkaerő megtartását elősegítő 

motivációs tényezők, de a munkát keresők számára is vonzó tulajdonságokat jelent. 
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IX. SPORT 
A mindenkori önkormányzat alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag 

hasznos funkciójának érvényesülését segítse: 

 egészség megőrzés, betegségmegelőzés  

 Ifjúság erkölcsi nevelése, személyiségformálás  

 mozgásműveltség cselekvésbiztonság fejlesztése  

 közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése  

 szórakozás, szórakoztatás 

 gazdasági vállalkozás 

 sportturizmus elősegítése  

 rekreáció, felnőttek és fiatalok feltöltődése, megújulása kikapcsolódása  

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a az alábbiak szerint tartalmazza a helyi 

önkormányzatok feladatait: 

(1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára: 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 

megvalósításáról, 

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

d) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek 

megteremtését. 

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül támogatja az iskolai 

sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak 

zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését. 

(3) A helyi önkormányzatok – figyelemmel a 49. § d) pontjában foglaltakra is – a sporttal 

kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvényben és más, a sport állami 

támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek. 

(4) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi 

önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal 

kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra 

fordítandó összeget. 

Fentiekből következően Önkormányzatunknak rendelkeznie kell 

 hosszú távú sport fejlesztési koncepcióval, jelenlegi Sportkoncepció 44/2007 

(II.13.) Kt. sz. határozat 

 sportrendelettel, jelenlegi 32/2007. (VI.15.) számú rendelet az Önkormányzat 

testnevelési és sport feladatairól, utolsó módosítás 38/2010. (XII.15.) 

melyek aktualizálása szükséges! 

Az utóbbi években a városi óvodákban megépültek a tornatermek, az egyházi iskolák 

tornaterem (Református Gimnázium 2010) és többfunkciós tornacsarnok (Ferences 

sportcsarnok 2021) beruházásai növelték/növelik a városban a sportlehetőségeket.  
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Sportlétesítmény hálózat 

Az önkormányzat tulajdonában lévő  
 Kőzúzó úti sportpálya (Dunakanyar SE futball + görzenál) 

 Izbégi sportpálya (Szentendre Városi Sportegyesület - Szentendre Sleepwalkers 

Baseball SE - Vissza a Vadonba Kft. → közfeladatellátási szerződés 2021. 08. lejár, 

Baseball és vissza a vadonba leválasztása javasolt)  

 Teniszpályák a Postás strandon (Dunakanyar Sport és Szabadidő Kft., 2021.06. 

lejár) 

 Pirk Ambrus Városi Csónakház (EHE SE, 2020-ban megújult épület, pályáztatással 

kiválasztott új bérlő) 

Iskolai tornatermek (különböző méretűek. Versenyek szervezésére alkalmas, nem 

önkormányzati kezelésű ill. tulajdonú)  

 Móricz Zsigmond Gimnázium tornacsarnoka (teremsportok) 

 Izbégi tornacsarnok  

 Barcsay tornaterem  

 HM altiszti Akadémia tornacsarnoka (kosár, röplabda)  

 Ferences Gimnázium, (kosárlabda)  

 Református Gimnázium (kosárlabda)  

 Uszodák 
 V8 

 HM altiszti Akadémia 

 Tanuszoda: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium  

Egyéb 

 Lőtér: HM altiszti Akadémia, nemzetközi szintű  

Magántulajdonban lévő sportlétesítmények  

Pontos információ nem ismert, például teniszpálya, fitnesz-termek, bowling-pálya stb. Ezek 

felmérése a sportfeladatok ellátása és értékelése szempontjából célszerű lenne. 

Önkormányzati tulajdonú sportfejlesztési területek 
 Pap-sziget – vízisport Magyar Kajak Kenu Szövetség 

 Kálvária út vége – szabadtéri sportpályák vagy Kőhegy a Pilis kapuja, 

fogadóközpont és indulóhely  

 Derecske, Ady E. út és Duna között - vízisport  

Szabadidő sport 

 a város területén több kijelölt tanösvény, turista útvonal. Továbbiak kijelölése, 

szakirányú csoportvezetéssel, és működtetéssel (Pilisi Parkerdő Zrt. 

közreműködésével) Kőhegy és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal. 

 Kerékpárútvonalak fejlesztése, a meglévő erdészeti utak, illetve mezei utak 

felhasználásával is (Pilisi Parkerdő Zrt. közreműködésével.)  

 Közterületi játszótér területek, szabadtéri fitneszparkok, további új futópályák 

építése pl. Püspökmajor lakótelepen  

Lovassport (új funkció terjedő megjelenése) 

 Dömörkapu - Lovasszövetség 

 Lovarda,  

 Tófenéki lovassport területek + vizes élőhely rehabilitáció 
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A helyi lakosok szabadidősportja és lovasoktatása mellett nemzeti lovas programhoz 

illeszkedően akár a kötelező mindennapos testnevelés részelemeként működhetne, egyúttal a 

dunakanyari lovas turizmus egyik állomása lehetne.  

Célok 

 meglévő sportlétesítmények üzemeltettetése, fejlesztése 

 V8 gazdaságos üzemeltetése 

 önkormányzati sportfejlesztési területek hasznosítása (az önkormányzat sok 

egyesületi megkeresést kapott az utóbbi évben tenisz, jéghoki) + magántulajdonú, 

SZÉSZ szerint sportfejlesztésre szabályozott területek fejlesztésének segítése 

kiajánlással 

 Kerékpárútvonalak fejlesztése  

 kirándulóturizmus ösztönzése, támogatása (pandémia alatti megerősödés 

felhasználásával) 

 Játszótér-fitneszpark-futópálya program 

 Programot kell indítani az oktatási-nevelési-, egészségügyi-, sport-, közigazgatási-

, valamint, bevásárló intézmények környékén kerékpártárolók kialakítására.  Ennek 

megléte fokozza a biztonságos tárolás lehetőségét, jobban rászoktatja a kerékpár 

használatára az itt élőket, ezáltal nő a testmozgásra fordított idő. A kerékpár 

tulajdonosok számára könnyebbséget jelent, ha tárolási kapacitásokat hozunk létre. 

 Meg kell oldani sportlétesítményeink felújításával együtt azok 

akadálymentesítését, különös tekintettel a sportöltözőnél. Egyrészt uniós előírások, 

másrészt a fogyatékosok életének megkönnyítése is indokolja ezt. 

 Szabadidősport: a civil kezdeményezések mellé állás, minimálisan anyagi 

támogatás  

 Jó együttműködés kialakítása a helyi sportegyesületekkel  

Nyilvánvaló, hogy ennyi önkormányzati sportfeladatot nem lehet egyszerre és azonnal 

teljesíteni. A felsoroltak ütemezett megvalósítása, sorrendisége politikai döntéseket igényel és 

az anyagi lehetőségek függvényében ütemezhető.  

Az emberek egészsége nem mérhető pénzben, azonban az itt élők közérzetére jótékony 

hatással van a sportolási lehetőségek magasabb színvonala, a mozgásformák választékának 

bővülése. Ezt pedig csak szervező munkával és a lehetőségek jobb kihasználásával tudjuk 

elérni. 
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IX. TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK 
Az elmúlt évtizedekben Szentendre tizennégy külföldi településsel kötött testvérvárosi 

együttműködési megállapodást: Romániában, Franciaországban és Nagy-Britanniában kettő - 

kettő, míg Németországban, Finnországban, Horvátországban, Szerbiában, Olaszországban, 

Vietnamban, Lengyelországban és Bulgáriában egy-egy várossal. 

Fenti relációk közül a német, olasz, brit, francia és két magyarlakta román várossal 

intenzívek a kontaktusok. 

A hivatalos kapcsolatokon túl meghatározó tartalmi elem a civil együttműködés. Ezt a 

szerepet a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete (SZNKE) tölti be sikeresen.  

Külön dicséretes tény, hogy míg sok külföldi partnernél a civil szervezetek tagjai egyre 

korosodó személyek, addig helyi egyesületünk tagjai között egyre több fiatal vállal aktív 

szerepet. 

A német, olasz, brit, francia testvérvárosokkal együtt Szentendre is tagja egy ötoldalú 

folyamatos és sokrétű kapcsolatrendszernek. A résztvevők évente – rotációs alapon felváltva – 

ifjúsági fesztivált szerveznek sport vagy kulturális témában. A kiterjedt járványhelyzet miatt a 

tavalyi, Wertheim-ben tervezett fesztivál elmaradt. Sajnos az idei rendezvényre sem fog sor 

kerülni a még mindig fennálló veszélyes helyzet miatt. 2022-ben Szentendre lesz a soros 

szervező. A jövő évi fesztiválra javasolni fogjuk a megszokott körön kívül meghívni fontos 

határon túli partnerünk, Kézdivásárhely delegációját is.  

Az ifjúsági fesztiválok ideje alatt szokott sor kerülni az együttműködő öt testvérváros 

vezetőinek, képviselőinek megbeszélésére is, ahol a résztvevők egyeztetik elkövetkező közös 

programjaikat. Tekintettel a pandémiás helyzetre, az idei évben a megbeszélés online kerül 

lebonyolításra.   

A testvérvárosi kapcsolatok fontos részét képezhetik az önkormányzati intézmények 

szakmai együttműködési törekvése. A Ferenczy Múzeumi Centrum már érdeklődését fejezte 

ki lehetséges testvérvárosi partner(ek) felkutatásában. Az intézményi struktúra részleges 

átalakulása után folytatni fogjuk ilyen intézményi partneri kapcsolatok kialakításának 

elősegítését. 

Az elmúlt években több szentendrei iskola alakított ki partneri viszonyt testvérvárosi 

iskolákkal, kölcsönös látogatásokra, diákcserére került sor. A tapasztalat ugyanakkor azt 

mutatja, hogy az egyre könnyebbé váló külföldi utazási és kapcsolatalakítási lehetőségek 

komoly kihívás elé állíthatják az iskolák közötti együttműködést. Ezért szükségesnek tűnhet a 

megszokott együttműködési formák mellett újszerű megoldások kidolgozására irányuló 

kölcsönös törekvés. 
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X. ZÁRSZÓ 
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 fenti cél elérésének egyik lépése lehet az elkészült Gazdasági Programban 

megfogalmazott feladatok teljesítése. A program egyes részei túl mutatnak a 2020-2024-es 

cikluson. Az, hogy mikor valósulnak meg a lefektetett célok nagyban függ a makrogazdasági 

környezettől, a financiális lehetőségektől és az önkormányzatok eszköztárától. 

A város vezetése a megfogalmazott célok elérése érdekében elkészítette Szentendre 

klímastratégiáját, vagyongazdálkodási és turisztikai koncepcióját és megkezdte az 

önkormányzati feladatok minél hatékonyabb ellátása érdekében a szerkezeti struktúra 

átalakítását.  

A városvezetés azon célja, hogy a városi infrastruktúra fejlesztésével a közszolgáltatások 

színvonalának emelésével javítsa a lakosság életminőségét továbbra sem változott. A 

Gazdasági Program elkészítésével, az abban szereplő feladatok megvalósításával a XXI. 

század kihívásaira is reagáló modern kisvárosi élettér jön létre. 
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Mellékletek listája 

Vagyongazdálkodás elemei 

Aquapalace Kft ötéves jövőképe (2021-2026) 

FMC identitás, regresszió, vagy INNOVÁCIÓ PARADIGMAVÁLTÁS 

Gondozási Központ gazdasági programja 

OVI 2021-2025 gazdasági terv 

Projektötletek HBPMK 2021 

Püspökmajori lakótelepi Bölcsőde javaslatai 

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft 

Szentendrei Kulturális Központ és Szentendrei Teátrum 

Rekreáció és sport portfólió 

VSZ 2021 Gazdasági program 

Felhasznált irodalom 
Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program (2019) 

Szentendre Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia (2015) 

Szentendre Város Településfejlesztési Koncepció (2015) 

Szentendre Város Vagyongazdálkodási Koncepció-terve (2021) 

Szentendre Város Turisztikai Koncepció-terve (2021) 

Szentendre parkolási rendszerének átalakításával, a hatékonyság növelésével összefüggő 

szakértői javaslatok (munkaközi anyag- szerző Sipos László 2021) 

Szentendre és Pilisszentlászló hatályos sportkoncepciói 

Szentendrei Stratégiák (Városkutatási Kft. 2020) 

Szentendre Város Klímastratégiája (2021) 

Beszámoló Szentendre Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján 

 

 


