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Jelentős külső hatások

Az elmúlt 5–10 év eseményei rettentő nagy kihívások elé állítják a teljes Dunakanyar 
térségét és annak összes települését Dunakeszitől Szobig, Szentendrétől Esztergomig, 
bezárólag köztük a Pilis szívében elhelyezkedő községünket is:

§ szuburbanizáció (mobilitás, városszéli területek népességnövekedése);
§ agglomerációs nyomás (fővárosból egyre több kiköltöző, csökkenő különbségek);
§ térségi szintű Infrastrukturális hiányosságok (élhetőség);
§ koronavírus hatása a régi- és új folyamatokra (home office, aktív- és bakancsos 

turizmus).



A képviselőtestület dilemmái

Regnálásom óta a képviselőtestület olyan kérdések mentén keresi a község jövőjét, 
miszerint hogyan tudná a fejlődés szükségessége mellett megőrizni az „alvó” falu 
státuszát úgy, hogy az itt lakók a fejlődésnek az előnyét és ne a hátrányát érezzék, 
megőrizve  függetlenségünket és, hogy fenntartható maradjon a település 
gazdálkodása.

Mobilitás, agglomeráció, infrastruktúra, aktív- és bakancsos turizmus

§ Mobilitás: átlagban két gépjármű van háztartásonként, azaz kb. 800 autó. 

§ Agglomeráció: 20 év alatt a lakossága létszáma 950 főről 1260 főre növekedett.



§ Infrastruktúra: legfontosabb a szennyvízcsatorna hiánya, de nem egy helyen 
problémás a vízelvezetés, miközben a parkolóhelyek száma a nulla felé tendál 
és az úthálózat kb. 40%-a rossz állapotú.

1) Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 – Turizmus 2.0: https://mtu.gov.hu/cikkek/strategia
2) A Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében lévő területeken kb. 30 millió látogató fordul meg évente.
3) A megadott összegek kerekített, bruttó és éves szinten értendőek.

Szűkösek a költségvetési forrásaink3

§ Államtól kapott támogatás 80 millió Ft, néhány fontos/releváns tétel:
– óvodaműködtetés: 30 millió Ft,

– zöldterület-gazdálkodás: 2 millió Ft,

– közutak támogatása: 2,5 millió Ft.

§ Aktív- és bakancsos turizmus: a teljes Dunakanyarban kiemelt kormányzati 
stratégia1, felújításra került a Spartacus ösvény. A Pilisi Parkerdő Zrt. részéről 
folyamatban van az erdei kerékpárutak fejlesztése és nem utolsó sorban, 
de a korona vírus is fokozta a környékünkre látogatók számát2.

§ Éves szinten a bevételek kiadások egyenlege, ami fejlesztésre, beruházásra, 
pályázat előkészítésre és annak önrészére, stb. jut az 5-10 millió Ft.

§ Saját bevétel: kommunális adó 10 millió Ft, iparűzési adó 20 millió Ft.



Pályázati rendszer 

§ Főbb előnyök:

– koncepció készítés és stratégiai gondolkodás,

– „versenyelőny” érhető el (vonzóbb összkép).

– egyszerre több célterületre is lehet koncentrálni,

– jelentős többletfinanszírozás érhető el,

– minimális önrészt igényel (esetünkben: 5–20% között),

– elérhető 100%-os támogatású forrás is,

§ Főbb hátrányok:

– előkészítés és lebonyolítás jelentős többletfeladatot ró az önkormányzatra,

– az esetek többségében nem lehet jövedelemtermelő a fejlesztés,

– sikertelenség esetén a befektetett anyagi forrás nem térül meg,

– az elnyert támogatás címkézett, azaz nem szabadon felhasználható,

– felülről korlátos az elnyerhető összeg,

– hosszú fenntartási kötelezettség (3-5 év),

– függőséget okoz.



Szükség törvényt bont...

§ Az önkormányzat legnagyobb dilemmája, mert hiába van koncepciónk, hiába 
tudjuk a stratégiai lépéseket, hiába látjuk és szembesülünk napi szinten a községet 
érintő problémákról és – nem utolsó sorban – hiába tudjuk a válaszokat, akkor 
sem lehetséges annyi forrást előteremteni amennyire szükség van.

§ A helyi építési szabályzat (HÉSZ) készítése során tartott fórumon és néhány 
közmeghallgatáson is ismertettük a település koncepcióját, aminek főbb elemei 
már a 2022. május 1. óta hatályos HÉSZ-ben szerepelnek is:

– új belterületbe kijelölés nem történt,

– megjelent az intézményi terület,

– 200-250 autó befogadására alkalmas parkoló terület, új közút kapcsolattal,

– külterületen megszűnt a lakáscélú épületek építésének lehősége, 

– a község közigazgatási területén nem lehet birtokközpontot létesíteni.

– sportpálya környékén megtörtént a turisztikai fogadó terület kijelölése.





§ Melyik ujunkat harapjuk meg?
– A kérdés nagyon egyszerű, a válasz annál nehezebb.

§ Egyre nagyobb a községre nehezedő turisztikai nyomás és az ezzel kapcsolatos infra-
strukturális hiányosságok, amik csak fokozódni fognak akár szeretnénk, akár nem!

§ Az önkormányzat, kb. 2,5 évvel ezelőtt hozta meg az első döntését a turizmushoz 
kapcsolódó infrastrukturális hiányosságok fejlesztése mellett, mert hittük, hogy 
a közösség életére több területen lesz pozitív hatással, mint negatív hatással!

§ A teljes  projekt forrásoldalának biztosítása 2022. első negyedévében zárult le 
és négy egymástól teljesen független pályázatból tudjuk megvalósítani:

– Pest Megye egyedi támogatás: bruttó 120 mFt + nulla forint önrész,

– Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program: bruttó 134 mFt + 15 mFt önrész,

– TOP Plusz-1.2.1-21 (Élhető települések): bruttó 300 mFt + nulla forint önrész,

– Magyar Falu Program – kocsiszín létesítése: bruttó 19 mFt + nulla forint önrész.



Főbb okok a döntés mellett

§ Vagyongazdálkodás

§ Nyitvatartási időben üzemelő nyilvános női- és férfi mosdó

§ Nyitott és fedett új közösségi terek

§ Két utcaszakasz megújítása

§ Kb. 40-50 autó befogadására alkalmas parkoló

§ Bevétel termelési lehetőség

§ Teljes egészében megújuló környezet

§ Kondipark és játszótér tovább fejlesztése

§ Kültéri „okos” padok létesítése 

§ Működéshez szükséges eszközök, berendezési tárgyak a teljesség igénye mellett: 
ágyak, székek, asztalok, szaniterek, digitális kioszk, hangtechnikai berendezések, 
vetítővászon, projektor, laptop, nyomtató, öltöző- és értékmegőrző szekrények, 
mobilszínpad.



Koncepció terv bemutatása

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a most bemutatásra kerülő tervek koncepcio-
nálisan, a funkciók és a elérendő célok szempontjából nem fognak változni, ellenben 
a műszaki tartalmak az engedélyezési fázisban és a különböző pályázathoz tartozó 
irányító hatóságok (IH) miatt menetközben módosulhatnak.

A beruházáshoz kapcsolódó fontosabb feladatok és tervezett dátumok

§ Tervezés és engedélyezés: folyamatban van, 2022. június vége.

§ Nyílt közbeszerzési eljárások és szerződéskötések: 2022. június–augusztus. 

§ Fizikai kivételezés: 2022. szeptembertől 2023. júniusáig bezárólag. 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET 
és kérem, hogy bizakodva, türelemmel és egymás megértésével készüljünk 

az előttünk álló komplex beruházással kapcsolatos kihívásokra. 


