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 BEVEZETÉS  
Dunavarsány életének hosszú távú fejlesztési kereteit a településfejlesztési koncepció (TK) jelöli ki. E 

dokumentumtípussal a város már régről rendelkezik, annak felülvizsgálata rendszeres időközönként 

megtörtént. Legutóbb 2016-ban, az előző integrált településfejlesztési stratégiához (ITS) kapcsolódóan került 

sor a TK felülvizsgálatára.  

Az ITS a településfejlesztési koncepcióra épül, annak középtávú, 6-7 éves távlatra szóló kifejtését végzi el, a 

távlati célokat operatívabb egységekre bontva és konkrét projekteket rendelve a beavatkozási irányokhoz. A 

projekteket rendszerbe szervezi és azokat, amelyek tematikus vagy területi alapon kiemelt súllyal bírnak, 

röviden ki is fejti. Azokon a helyszíneken, amelyek fejlesztése súlyponti kérdés és az önkormányzatnak van 

mozgástere az alakításukban, akcióterületeket jelöl ki, ahol egymásra épülő beavatkozásokkal komplex 

fejlesztéseket céloz meg. 

Az ITS további kötelező elemei közé tartozik többek közt az antiszegregációs program (amely Dunavarsány 

kedvező társadalmi helyzete miatt nem bír nagy relevanciával), a külső fejlesztési dokumentumokhoz való 

kapcsolódás és a belső koherencia megfelelőségének vizsgálata, valamint nyomon követési rendszer 

kidolgozása a középtávú célok megfelelő elérésének vizsgálata céljából. 

 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
A településfejlesztési koncepció hosszú távú céljaiból jelen stratégia hat tematikus középtávú célt vezet le: 

- A gazdasági élet biztos alapokra helyezése 

- Felelős gazdálkodás, hatékony működés 

- Városi szolgáltatások minőségi fejlesztése 

- Helyi és térségi közlekedési lehetőségek gazdagítása 

- A dunavarsányiak közösségének megerősítése 

- Színvonalas természeti és épített környezet fenntartása 

E hat cél szinte mindegyike érinti a város összes városrészét, noha eltérő mértékben. A városon belül az ITS 

három akcióterületet határol le: a városias központ erősítése érdekében a Kossuth Lajos utca déli szakaszát 

és környékét magába foglaló főutcai térségét; a Duna-parti sétányt, ahol a bejárhatóság biztosítása jelenti a 

fő feladatot; valamint a rekreációs funkciókkal bővíthető profilú déli bányatavak környékét. E területek 

alkotnak olyan fejlesztési súlypontokat, ahol a problémák és/vagy lehetőségek sűrűsödése komplex 

beavatkozásokat tesz érdemessé. 

Az ITS-ben 65 projekt szerepel jelenleg. Ezek közül 6 darab közvetlenül egy-egy akcióterület, 22 pedig 

valamelyik tematikus cél kulcsprojektje, 37 darab egyéb projekt. A kitűzött projektek nagyobb része rövid-, 

illetve középtávú beruházásnak, fejlesztésnek minősül, míg néhány nagyobb volumenű (pl.: Kavicsbányák 

revitalizálása) projekt a város hosszú távú céljainak megvalósulását szolgálja. E projektek többségének anyagi 

fedezetét a képviselő-testület ütemezetten, a prioritások figyelembevételével, pályázati támogatások 

igénybevételével tudja biztosítani, valamint befektetők bevonásával, akik a településfejlesztési cél 

megvalósításában vállalják egy-egy projekt vagy projektrészelem kivitelezését.  

Dunavarsányban nincs sem szegregátum, sem szegregációval veszélyeztetett terület, így az antiszegregációs 

program – mint kötelező elem – elsősorban preventív iránymutatással kell csak, hogy foglalkozzon. 
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1. A MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZ ÖSSZEFOGLALÁSA 

1.1. Helyzetfeltárás 

1.1.1. Fejlesztési és rendezési környezet, illeszkedés 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció a területfejlesztési politika megújításáról, az új 

Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló 1254/2012. (VII. 19.) 

Korm. határozat alapján készült. 

Az Országgyűlés az 1/2014. (I. 3.) OGY határozattal elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési 

és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK). A dokumentum, mely a korábbi Országos Fejlesztési Koncepció és az 

Országos Területfejlesztési Koncepció (OFTK) integrálásával készült, rögzíti az ágazati fejlesztési- és a 

területfejlesztési célokat, valamint összehangolja azokat. A koncepció a 2014-2020-as uniós tervezéshez is 

kiinduló alapot ad. Az OFTK céljait tekintve a gazdasági válság utáni világ kihívásaihoz igazodó új 

fejlesztéspolitikai irányokat és elveket fogalmaz meg, miközben megerősíti és összeköti velük a továbbra is 

követendő fejlesztési irányokat. Kiemelt figyelmet kap benne Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszere 

és szerepe is. A dokumentum fontos része a településhálózat egészét integráló területi célok 

megfogalmazása, ami a települési önkormányzatok számára jelent fontos iránymutatást saját 

fejlesztéseikben, továbbá új fejlesztéspolitikai szereplőként a megyék fejlesztési céljait is integrálja a 

koncepció. 

1.1.2. Társadalom 

Dunavarsány lakónépessége 8657 fő a 2021. év adatai szerint. A település népessége – a Szigetszentmiklósi 

járás többi településéhez hasonlóan – 1990 óta töretlenül emelkedik, bár 2010 óta az emelkedés 

mérséklődést mutat. Megállapítható, hogy a népesség növekedése elsősorban a bevándorlásból fakad, de 

Dunavarsány esetében jelentős szereppel bír ebben a természetes szaporodás is. 

A népesség nemzetiségi összetételét tekintve relatív homogén. A magyar többség mellett a magukat 

németnek vallók (2-3%) és a cigány nemzetiségűek (1%) haladják meg legalább az egy százalékot. 

A népesség képzettségi szintje jelentősebben eltér a járási átlagtól negatív irányba. A felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők aránya kb. 3%-kal, a középfokú végzettséggel rendelkezők aránya 7-8%-kal marad el az átlagtól. 

Ennek ellenére a foglalkoztatottság helyzete kedvező, Dunavarsány második helyen áll a járási települések 

között. 

2001 és 2021 között, akárcsak járásszerte, Dunavarsányban is a népességszám kiugró növekedése figyelhető 

meg. A társadalom egységes identitásának kialakulását, erősítését nehezíti, hogy a város két, egymástól 

földrajzilag elkülönülő részből áll; a honfoglalás korában kialakult településrészből, Nagyvarsányból, és a 

későbbi városfejlődést jelentősen befolyásoló Budapest–Kelebia–Belgrád vasútvonal mellé kiépült 

Kisvarsányból. Nagyvarsányban főként türingiai svábok leszármazottai élnek, akik a mai napig ápolják 

szokásaikat, nyelvi és zenei hagyományaikat. 

1.1.3. Humán infrastruktúra 

Az óvodák, illetve az általános iskolai tagintézmények kihasználtságát tekintve elmondható, hogy a tényleges 

kihasználtság nem lépi túl az engedélyezett férőhelyeket, az óvoda 92,86% míg az iskola 90,52%-os 

kihasználtságú volt a 2021-2022-es tanévben. Hiányosságként említhető, hogy Dunavarsányban középfokú 

oktatási intézmény nem működik, a 14 és 18 év közötti korosztály általában Budapesten, Dunaharasztin vagy 

Szigetszentmiklóson folytatja tanulmányait. 2022-ben készül el a Nyugati lakópark szomszédságában az új 

bölcsőde, míg a közelében tervezett új általános iskolai telephely és egységes gyógypedagógiai módszertani 

intézmény megvalósítása középtávon várható. 
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A szakosított egészségügyi ellátást a Szigetszentmiklós-Gyártelepen található rendelőintézet biztosítja, mely 

buszjárattal is elérhető. A rendelőintézet fontos térségi feladatokat lát el a következő szakfeladatok ellátásán 

keresztül: Bel-, és bőrgyógyászat, fizikoterápia, fogászat, gégészet, gyógytorna, ideggyógyászat, kardiológia, 

mammográfia, nőgyógyászat, pulmonológia, reumatológia, röntgen, sebészet, traumatológia, ultrahang, 

urológia. Az alapellátások közül az alábbiak biztosítottak a településen: háziorvosi ellátás, gyermekorvosi 

ellátás, fogorvosi ellátás (mind két-két helyszínen), orvosi ügyelet, védőnői szolgálat, gyógyszertár. Az 

alapellátás nagyrészt Nyugat-Kisvarsány területén koncentrálódik, ami a két fő településrész összeköttetését 

erősítő fejlesztések következtében, központi helyzetéből adódóan szerencsés elhelyezkedésű. 

Dunavarsány területén több, a kisgyermekellátást napközben biztosító intézmény is működik, illetve 1998-

ban alakult a Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. 

Dunavarsány egyházi életét jellemzően a Dunavarsányi Katolikus Egyházközség és a Dunavarsányi 

Református Egyház határozza meg. 

A közösségi élet legfontosabb színtere a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és 

Könyvtár, a Soli Deo Gloria Közösségi Ház és a nagyvarsányi településrészen található Petőfi Klub. A civil szféra 

kezdeményezései a közösségi életben, illetve bizonyos témákhoz kapcsolódóan programok vagy 

rendezvények bemutatásában nyilvánul meg. A civilszervezeteknek sajátos helyük van a helyi társadalom 

azonosságtudatának formálásában, a társadalmi összetartozás erősítésében, a helyi közösségek 

önállóságának kialakításában. 

Dunavarsány önkormányzata az alábbi területek támogatásával biztosít sportlehetőségeket: gyermek- és 

ifjúsági tömegsport, az óvodai és az iskolai testnevelés, szabadidősport, fogyatékossággal élők sportja, 

utánpótlás-nevelés, a versenysport feltételeinek támogatása. Az önkormányzat a tulajdonát képező 

sportlétesítményeket fenntartja és működteti. 

Az esélyegyenlőség tekintetében, Dunavarsány rendelkezik saját, helyi esélyegyenlőségi programmal és az 

ahhoz kapcsolódó intézkedési tervvel. 

1.1.4. Gazdaság 

Dunavarsány gazdasága részben a hagyományos kisvárosi szolgáltatásokra, részben a város északi határában 

álló, nagy jelentőségű ipari parkban letelepült cégekre épül. A város egyéb területein elszórtan is üzemelnek 

cégek/vállalkozások. 

Dunavarsány egyértelmű előnyei közé tartozik földrajzi elhelyezkedése, mely gazdaságára is kedvező hatással 

van. Budapesthez közel fekszik, az M0 autópálya-körgyűrű közelében, a vasúti megközelíthetősége is 

biztosított a település közepén áthaladó Budapest–Kelebia(–Belgrád) vasútvonal által, továbbá a tököli 

repülőtér és a ferihegyi Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér is könnyen elérhető a városból. 

A kvalifikált munkaerőhöz való hozzáférést a főváros közelsége – az országos hiányszakmákon kívül – 

mindenben biztosítja, az egyszerűbb munkafeladatokra azonban már a helyben működő cégek is toborzási 

nehézségekkel küzdenek. 

A városban van jelen kutatás-fejlesztési tevékenység, amely azonban elsősorban az egyes vállalkozások, 

üzemek saját szükségleteinek kielégítését szolgálja, nem kapcsolódva egymáshoz tematikus klaszterként. 

1.1.5. Önkormányzati gazdálkodás 

Az önkormányzat működése 2012 óta minden évben szufficites vagy nullszaldós. Az önkormányzat háromféle 

helyi adót vet ki: építményadót, iparűzési adót, illetve idegenforgalmi adót, melyek közül Dunavarsány 

gazdaságára magasan az iparűzési adó van a legnagyobb hatással. Az iparűzésiadó-bevételek és a jó 

gazdálkodás a tartalékképzést is lehetővé teszi, aminek köszönhetően megvalósíthatóvá válnak a gazdasági 

programban megfogalmazott hosszú távú fejlesztési elképzelések. 

Dunavarsány rendelkezik 2020-2024-re szóló gazdasági programmal, melynek fő céljai: 
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− Az Önkormányzat működőképességének fenntartása, és a kötelező feladatainak maradéktalan 

végrehajtása 

− Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményhálózat hatékony működtetése, fejlesztése, az 

intézmények felügyelete, infrastruktúrafejlesztés, településrendezési eszközök alkalmazása 

− Pályázati lehetőségek kihasználása 

Dunavarsány Város Önkormányzata nem rendelkezik kodifikált foglalkoztatáspolitikai alapelvekkel. A 

közfoglalkoztatásban részt vevők elsősorban az önkormányzati tulajdonú Dunavarsányi Városgazdálkodási 

Kft-nél dolgoztak, azonban 2019 óta senki nem állt közfoglalkoztatási viszonyban a településsel. 

Az önkormányzatnak egy szolgálati bérlakása van (a Sport utcában), mely bérbeadásáról a képviselő-testület 

dönt. Szociális bérlakás nincs a településen. 

Az önkormányzat energiafelhasználó, saját energiatermelő tevékenységet nem folytat. Emiatt az 

energiagazdálkodás kapcsán elsősorban a minél energiatudatosabb és hatékonyabb energiafelhasználás a 

cél, bár jelenleg az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával 

megoldott. 

1.1.6. Táji és természeti adottságok, zöldfelületi rendszer 

Dunavarsány Budapesttől délre, a Ráckevei- (Soroksári-) Duna-ág (RSD) mentén, a Duna menti síkságon – 

ezen belül a Csepeli sík kistáj északi – középső részén fekszik. Jellemzően síkvidéki település. Mérsékelten 

meleg, száraz éghajlatú kistáj, ahol a pannóniai üledékekre dunai eredetű durvaszemcséjű folyami üledéksor 

települt. Ez a természeti adottság a bányák miatt a jelenlegi tájhasználati módok szempontjából is 

meghatározó. Dunavarsány az RSD bal partján fekszik. 

Az utóbbi fél évszázadban bekövetkezett jelentős változások hatására a település tájszerkezete megváltozott, 

így a tartós, vagy állandó tájhasználatok eltűntek. A közigazgatási határon belül csak két tájrészlet – az RSD 

és a Bajai út közötti szántók, valamint a település északi határán a Budapest–Kelebia vasútvonattól keletre 

elterülő szántók, továbbá Kis- és Nagyvarsány településrészek központjai tekinthető évszázados 

fennállásúnak. 

A turizmus szempontjából kiemelendő, hogy Dunavarsány megközelíthetősége gépjárművel és az egyéb 

alternatív közlekedési módok (gyalogos útvonalak, kerékpárutak, tanösvények) tekintetében is jónak 

mondható. 

Dunavarsány a teljes település tekintetében jelentős méretű aktív zöldfelülettel rendelkezik, ugyanakkor a 

belterületi zöldfelületi ellátottság nem megfelelő, ami annak köszönhető, hogy kedvezőtlen a közpark 

besorolású területek részaránya. A településrendezési terven megjelölt zöldterületek egy része ténylegesen 

nem tölt be rekreációs funkciót, illetve nem jelent valódi közösségi teret, szervező erőt. E problémakörből 

kiemelhető a játszóterek és sportolási célú területek, illetve ún. zöld utak (rekreációs célra használható 

zöldfelületi sávok) relatív alacsony aránya. A város zöldfelületei közé sorolható az ’56-osok tere és a Hősök 

tere. A településen az utcák közel 80%-a fásított. 

A külterület erdősültsége alacsony. A település Duna-parti része részben üdülő épületekkel beépített. 

Jelentős zöldfelületeket a déli külterületen (Domariba-sziget és környéke) találunk. Szintén külterületi 

probléma a mezővédő erdősávok hiánya. A felszíni vizek a zöldfelületi rendszer elemeinek tekinthetőek: 

Dunavarsány esetében ez részben potenciális lehetőség, hiszen a jelentős kiterjedésű bányatavak 

hasznosítása még nem mindenhol alakult ki, parti sávjukban helyenként nincs fás növényállomány, amely 

kondicionáló és pufferfunkciót tölthetne be. A tavak jelentőségük miatt potenciális turisztikai vonzástényezőt 

és identitás-elemet is jelentenek a település számára. 

A település rendelkezik települési környezetvédelmi programmal (TKP), melynek zöldfelületi ajánlásai: 
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1. A városi zöldterületek részletes felmérése, az erdősíthető területek számbavétele, zöldterület 

gazdálkodási terv készítése. 

2. A meglévő települési zöldfelületek védelme és lehető legnagyobb mértékű fejlesztése mind minőségi, 

mind mennyiségi vonatkozásban. A virágos területek növelése lehetőség szerint a lakosság és 

(elsősorban az oktatási) intézmények bevonásával. 

3. A városi zöldfelületi rendszerben az utak melletti védőfásítások szerepét növelni kell. 

4. A zöldterületi gondozás során keletkezett biohulladék komposztálásával talajerő-utánpótlás és 

talajszerkezet javítás, a biohulladék ily módon történő visszaforgatásával. 

A TKP fenti ajánlásai közül kiemelendő – és egyben pontosítandó – az átfogó, a város teljes területére 

kiterjedő települési zöldfelület-gazdálkodási és fejlesztési terv elkészítésének szükségessége. 

1.1.7. Épített környezet 

Dunavarsány területfelhasználása kimondottan változatos, ami részben az elkülönülő lakóterületeknek is 

köszönhető. A területfelhasználás sokszínűségében komoly szerepe van a még működő kavicsbányák 

jelenlétének és a védelem alatt álló mezőgazdasági, egyéb mezőgazdasági és erdőterületeknek is. A jelenlegi 

valós területfelhasználás – a beépítetlen fejlesztési területek kivételével – összhangban van a hatályos 

településszerkezeti tervvel. 

Dunavarsány épületállománya az állag tekintetében túlnyomó részben jónak mondható, avult állomány csak 

szétszórtan, kevés helyen található. A beépítés kertvárosias és falusias jellegű, oldalhatáron, vagy szabadon 

álló beépítési móddal. Az épületek túlnyomó részben földszintesek, vagy földszint+tetőtér beépítésesek. 

Kétszintes beépítés a nagyvarsányi településrészen a Petőfi lakótelepen, illetve elvétve a 

településközpontban, a Kossuth Lajos utcában létesült. Utóbbi helyszínen magasabb épületek kivitelezése is 

elkezdődött. 

Dunavarsánynak történelmi adottságainál fogva országosan védett emléke nincs, ugyanakkor a 2016-ban 

elfogadott hatályos 12/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelet 1. függeléke tartalmazza a helyi védelmi 

javaslatokat. Helyi védelemről önálló rendelet még nem született. Dunavarsányt hét nyilvántartott régészeti 

lelőhely érinti. 

1.1.8. Közlekedés 

Dunavarsányt az országos gyorsforgalmi és elsőrendű főúthálózat közvetlenül nem érinti, a 10 km-re északra 

húzódó M0 autóút felé a kapcsolatot az 51. sz. főút biztosítja. A település az 510. sz. országos főút érinti még 

Taksony és Dunaharaszti irányában. Az országos úthálózatba három (5202, 51104, 52101) országos mellékút 

is bekapcsolja a települést, mely utakhoz az alsóbb rendű önkormányzati utak is csatlakoznak. A legfontosabb 

gyűjtő utak a településrészek összeköttetését és belső feltárást is biztosító Sport u. – Vörösmarty utca 

útvonal. Kisvarsány területén a Kossuth Lajos utca és a Halász Lajosné utca a két legfontosabb gyűjtőút, de 

az Iskola utca is ellát gyűjtőúti funkciót. 

A település belterületén észak-déli irányban áthalad a 150 sz. Budapest–Kunszentmiklós-Tass–Kelebia 

vasútvonal, amely a főváros felé irányuló utasforgalom egy részét bonyolította le 2022 tavaszáig, amikor 

kezdetét vette átfogó felújítása, ezzel autóbuszos pótlása. Dunavarsány autóbusz-közlekedését a Volánbusz 

helyközi járatai bonyolítják le. A város közforgalmú vízi közlekedéssel nem rendelkezik. 

Dunavarsányban a két településrészt összekötő szakaszon épült ki a közelmúltban kerékpáros infrastruktúra; 

ez főként önálló kerékpárutat jelent, de kiegészíti kerékpáros nyom, kerékpársáv, valamint kétirányú 

kerékpározásra megnyitott egyirányú utca is. A települést érintő EuroVelo6 európai és országos szintű 

kerékpáros útvonal nem rendelkezik önálló infrastruktúrával. 
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Az önkormányzat alkotott helyi parkolási rendeletet: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 13/2009. (IX. 09.) rendelete a járművek parkoló- és tároló helyei kialakításáról és a járművek 

parkolási rendjének szabályozásáról.  

1.1.9. Közművesítés 

A település közműellátása folyamatos fejlődés eredménye, ma már a jól közművesített települések közé 

tartozik. Közműellátására a vízellátás, a szennyvízkezelés, a villamosenergia-ellátás, a földgázellátás és az 

elektronikus hírközlés hálózati rendszere kiépült. A település síkföldrajzi fekvésével közművek 

vonatkozásában a csapadékvíz elvezetés tekinthető a legkevésbé rendezettnek. Dunavarsány közigazgatási 

területét országos jelentőségű és gerinc főelosztó közművek érintik. 

Dunavarsány vízellátásának bázisa a településen üzemelő saját négy kútja. A víztermelő kutakat a település 

beépített területén, a Vörösmarty Mihály utcában fúrták meg. Az ipari park vízellátására saját önálló vízmű 

kutakat fúrtak. 

Dunavarsányban elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat üzemel. A csatornahálózattal 

összegyűjtött szennyvizeket a településen létesített Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep fogadja. 

Dunavarsány kül- és belterületein a felszíni vízrendezés nyílt árkos rendszerrel történik. A talajadottságok 

miatt a csapadékvizek elszikkadnak.  

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia és a földgáz áll 

rendelkezésre. A nem vezetékes, hagyományos energiahordozók használata is jelentős mértékű a település 

energiaellátásában. 

Dunavarsány vezetékes és vezeték nélküli hírközlési ellátása is biztosított. 

Megújuló energiahordozóként Dunavarsányban a biomasssza-biogáz, a nap-, és a föld energiája áll 

rendelkezésre. Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával 

megoldott. Az energiahatékonyság javítására a település intézményei esetében energiahatékonysági 

támogatások igénybevételével, az Egészségház kivételével, a közintézményeken fotovoltaikus rendszer került 

elhelyezésre. 

1.1.10. Környezetvédelem, településüzemeltetés 

A város rendelkezik a helyi környezetvédelmi intézkedéseket megalapozó helyi környezetvédelmi 

rendeletekkel és határozatokkal, köztük települési környezetvédelmi programmal és helyi 

hulladékgazdálkodási tervvel is. 

A településen több potenciális talajszennyező forrás is található. Mivel a területen talajvizsgáló állomás nem 

működik, így konkrét mérési adatok csak a szomszédos települések állomásaitól származnak. Ezen felül a 

város közigazgatási területén a talajdegradációs folyamatok közül leginkább deflációra lehet számítani. A 

2013-as települési környezetvédelmi program célként határozza meg a talajszennyezések megelőzését, a 

talajba jutó szennyezőanyagok mennyiségének csökkentésével. Emellett cél a mezőgazdasági termőföldek 

minőségének megóvása és a termőképesség fenntartása is. 

A felszín alatti és felszíni vizek állapotát folyamatosan ellenőrzik. A területileg illetékes környezetvédelmi 

hatóság rendszeresen, kéthetenként vizsgálja a Duna-ág vízminőségét. Az RSD vízminőség-védelmi 

szempontból kiemelt terület, revitalizációja folyamatban van. 

A légszennyezettség okai között első helyen áll a közúti közlekedés. Emellett probléma a burkolatlan utak 

pormentesítése, a növényzettel nem kielégítően fedett szántó-, és műveletlen parlag területek, illetve a 

bányaterületek porzása is. A településen ipari kibocsátók is találhatók, bár ezek nem tartoznak a 

„légszennyező” kategóriába. 

A településre ható zaj- és rezgésterhelés forrásai jellemzően a vonalas szennyező források, 51. sz. főút és a 

Budapest–Kelebia vasútvonal. A településen zajvédő falak nincsenek kiépítve, sem a főút, sem a vasútvonal 
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mentén, de várhatóan a vasútvonal aktuális felújítása nyomán a vonal mentén több kilométer hosszan fognak 

létesülni, ami egyfelől mérsékli a zajterhelést, másfelől fokozza a vasútvonal elvágó hatását. 

A város rendelkezik a hulladékgazdálkodásra vonatkozó kötelezően előírt tervvel és az azt kiegészítő helyi 

rendeletekkel. Ezek közül a legfontosabbak a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére 

irányuló közszolgáltatásról szóló, az avar és kerti hulladék égetéséről szóló, és a települési hulladékhoz 

kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletek. A településen megoldott a szilárd 

hulladék, veszélyes hulladék és a zöldhulladék elszállítása is, ennek ellenére előfordul az illegális 

hulladéklerakás is, mindhárom hulladéktípussal. 

A terület klimatikus adottságai közül legjelentősebb befolyásoló tényező a Duna közelesége, a dunai 

szélcsatorna klímaformáló, befolyásoló szerepe, pozitív hatása, melyet helyenként lerontanak a közúti 

közlekedési folyosó légszennyező hatásai. 

Dunavarsány nyílt és mentesített ártereken helyezkedik el, és előírt biztonságban kiépített védművel 

rendelkezik, árvízvédelmi szempontból teljes mértékben mentesítettnek tekinthető. 

Dunavarsány teljes igazgatási területét lefedi a területrendezési tervben meghatározott „Ásványi nyersanyag 

gazdálkodási terület övezete”. A területen ásványi nyersanyag készlet van nyilvántartva és több lelőhely is 

található.  

1.2. Helyzetértékelés 
A 2016-ban elkészült ITS nyolc városrészre osztotta fel a város területét: a Naprózsa lakópark és Nagyvarsány 

önálló városrészek lettek, míg a Forrás lakópark és a Duna-part menti területek közösen alkotnak egyet – épp 

mint az ipari park és Erőspuszta. Dél-Dunavarsány bányatavai egy önálló, lakatlan városrészt alkotnak, míg 

Kisvarsány három részre oszlik: egy központira, illetve egy-egy, a vasúttól keletre és nyugatra fekvőre. 

Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület – a KSH 2011-es adatokra épülő tájékoztatása alapján 

– egyáltalán nincs Dunavarsányban. A beavatkozást igénylő területek listája így elsősorban egyéb fejlesztési 

szempontok alapján állt elő: így a város főutcai térségét, a déli bányatavakat és a Duna-ág partja környékét. 

E négy terület alkotja a településfejlesztési stratégiában kiemelendő akcióterületek alapját, melyek 

fejlesztése komplex, egymásra épülő projektek segítségével történhet meg. 
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2. CÉLRENDSZER 

2.1. A településfejlesztési koncepció hosszú távú céljai 
Dunavarsány – 2016-ban felülvizsgált – településfejlesztési koncepciója rögzíti a város fejlesztésének hosszú 

távú, átfogó célrendszerét. E célrendszer a város jövőképére épül, mely röviden a következőképp foglalható 

össze: 

Dunavarsány egy nyugodt, kertvárosias, igényes és polgárosodó életvitelt, megélhetést kínáló kisváros a 

Ráckevei-Duna-ág mentén; táji, természeti és épített értékekkel; erős gazdasággal; rekreációs funkciókkal. 

A településfejlesztési koncepció három hosszú távú, átfogó célt, illetve ezeken belül összesen hét alcélt 

nevesít, a következők szerint: 

2.1.1. Erős kisváros 

Dunavarsány teljes értékű kisvárosként funkcionál. Nem csupán Budapesten tanuló és dolgozó emberek 

lakhelye; hanem az itt élők igényeinek megfelelő ellátásokkal, rekreációs lehetőségekkel, közösségi 

kapacitásokkal rendelkező település. A járás másodfokú központjaként szolgál szűkebb környezete számára, 

szolgálatatásokat biztosít és közös intézményeknek ad otthont. Mindezzel megerősíti, elmélyíti városi 

szerepét, funkcionalitását. 

2.1.1.1 Hozzáférhető szolgáltatások széles köre 

Dunavarsány biztosítja, hogy minden, a város és vonzáskörzetének méretével arányosan elvárható köz- és 

magánszolgáltatás rendelkezésre álljon helyben; illetve hogy az ezen arány feletti szintű köz- és magán 

szolgáltatások egyszerűen és kényelmesen elérhetőek legyenek a város lakói számára.  

E részcél az összes érdemi népességgel rendelkező városrész számára relevanciával bír, a legkiemeltebben 

ugyanakkor Kisvarsány-központ városrész fejlesztésére bír hatással. 

2.1.1.2 Mikrotérségi központi szerep 

Dunavarsány a maga természetes vonzáskörzete számára olyan közszolgáltatásokat biztosít és olyan 

magánpiaci alapú szolgáltatások letelepedését is ösztönzi, amelyek a város és vonzáskörzete együttes 

lélekszámához illeszkednek. 

E részcél számára elsősorban Kisvarsány-központ városrész releváns, ahol a központi jellegű 

közszolgáltatások összpontosulása a leginkább kívánatos. Ezen felül bizonyos mértékig érintettséggel bírhat 

a két szomszédos városrész, Kisvarsány-kelet és Kisvarsány-nyugat is. A magánpiaci alapú (illetve tetszőleges 

hátterű rekreációs) funkciók bármely városrészben megjelenhetnek.  

2.1.2. Magas életminőség 

Dunavarsány színvonalas, polgárai szükségleteit és igényeit a lehető legnagyobb mértékben ellátó 

ellátásokat, szolgáltatásokat biztosít, megfelelő elérhetőséggel – akár önállóan, akár a környező 

településekkel közösen. Mindehhez hasonlóan színvonalas és élhető épített környezet és fizikai 

infrastruktúra, gondosan őrzött természeti értékek, aktív pihenési lehetőségek párosulnak, összhangban a 

város középosztályosodásának trendjéből következő hangsúlyeltolódásokkal. 

2.1.2.1 Közszolgáltatások stabilan magas minősége 

Dunavarsány számára első számú prioritás, hogy a helyi közszolgáltatások úgy infrastrukturális szempontból, 

mint a felhasználói élmény, a fenntarthatóság és az elérhetőség szempontjából megőrizzék minőségüket, 

illetve a változó igényekre kapacitásaiban is reagálni képesen fejlődjenek minőségükben. 
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E részcél az összes érdemi népességgel rendelkező városrész számára relevanciával bír; a legkiemeltebben a 

kisvarsányi és a nagyvarsányi településrészen. 

2.1.2.2 Fejlett, sokrétű közlekedési hálózat 

Dunavarsány az adottságainak megfelelő fontossággal kezeli, hogy a nagy területen eloszló lakóterületek 

mindegyike megfelelő összeköttetésben álljon egymással és a város környezetével, biztosítva a városi 

szolgáltatások elérhetőségét minden polgára számára. E részcél egyaránt magában foglalja a gyalogos, 

kerékpáros, autós és közösségi közlekedési kapcsolatoknak a valós igényeket kiszolgálni képes biztosítását. E 

hálózat egyszersmind a térségi szerep erősödéséhez is hozzájárul, amint jobban elérhetővé teszi Dunavarsány 

fő célpontjait: az ipari parkot, illetve a potenciális turisztikai desztinációkat. 

A részcél minden városrész esetében releváns, de különös súllyal bír a hagyományosan rosszabb hozzáférésű 

Nagyvarsány, Naprózsa lakópark, Dunapart és Ipari park városrészekben. 

2.1.2.3 Vonzó természeti és épített környezet 

Dunavarsány a város saját fejlesztésiben alkalmazott alapelvekkel, szabályozási eszközeivel, illetve partneri 

kooperációival esztétikus, funkcionális, tartós és fenntartható épített környezetet, településképet biztosít. A 

város területén található természeti értékeket, kiváltképp a Ráckevei-Duna-ág megőrzése biztosított, azok 

élénk, fenntartható rekreációs szereppel bírnak. 

A részcél minden városrész számára kiemelten releváns, az Ipari park városrészben releváns. 

2.1.3. Városi öntudat 

Dunavarsány lakói közös – dunavarsányi – identitást vallanak, a város gazdag civil életén keresztül a közös 

jövőjük formálásában is aktívan rész vesznek. Őrzik, ápolják közös hagyományaikat és kisebb lakókörnyezetük 

identitását is. Dunavarsány a magyar közvélemény előtt ismert, pozitív imázsú város. A közös identitás 

egységes városszerkezetben is tükröződik. 

2.1.3.1 Aktív civil, közösségi élet 

Dunavarsány támogatja és ösztönzi a hagyományosan sokszínű és magas színvonalú helyi közélet működését 

és eseményeit. Aktívan tesz a települési identitás formálásáért és erősítéséért, akárcsak a város imázsának 

építéséért és fejlesztéséért. 

A részcél minden érdemi népességgel rendelkező városrész számára relevanciával bír, a legkiemeltebben a 

jelentősebb népességszámú kis- és nagyvarsányi városrészekben. 

2.1.3.2 Összefont városközpont 

Dunavarsány a maga szabályozási és városfejlesztési eszközeivel elősegíti, ösztönzi a két hagyományos 

városrész, Kis- és Nagyvarsány településrészek fizikai közeledését, szerves egységét. Ennek eszközeként a két 

településrész közti területek fejlesztését preferálja, részben lakó-, részben rekreációs és közösségi funkciójú 

terekkel kapcsolva össze azokat. 

E részcél a kisvarsányi és nagyvarsányi városrészek esetében kiemelt jelentőségű; illetve a részben közbeeső, 

ám hagyományosan lakatlan Dél-Dunavarsány esetében is releváns. 
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2.2. Hosszú távú és középtávú célok kapcsolódása 
A településfejlesztési koncepció hosszú távú, átfogó céljaira alapozva hat középtávú célt határoztunk meg, 

amelyek a 2020-as évek végéig hívatottak irányt mutatni a településfejlesztési beavatkozások tervezése, 

ütemezése és priorizálása során. A célhierarchia e két szintje közti kapcsolatok a következő ábrán tekinthetők 

át: 

 
1. ábra: Hosszú távú és középtávú célok kapcsolata. 

2.3. Középtávú célok 

2.3.1. A gazdasági élet biztos alapokra helyezése 

Dunavarsány gazdasága igen kedvező helyzetű, a városban működő vállalkozások – kiváltképp gépipari 

üzemek – érdemi iparűzésiadó-bevételt biztosítanak az önkormányzatnak. Emellett a foglalkoztatottsági 

helyzet is jó, a dunavarsányiak számára könnyen elérhetőek úgy a helyi, mint a környéki ipari parkok, tercier 

szektorbeli munkaadók, illetve Budapest teljes munkaerőpiaca. Mindazonáltal fontos szem előtt tartani, hogy 

a város jelenlegi gazdálkodási mozgásterét biztosító tényezők nem kikezdhetetlenek: a meglehetősen 

homogén ipari adófizetői kört az ágazati recessziók egyszerre érinthetik; mint ahogy az iparűzési adó helyben 

maradása sem jelent feltétlenül hosszú távra tervezhető alapot. 

Ennek megfelelően Dunavarsány önkormányzatának fontos feladata, hogy egyfelől – lehetőségein belül – 

diverzifikálja a helyi gazdaság szerkezetét; másfelől akár saját gazdasági tevékenységgel is részt vállaljon a 

helyi gazdaság sokszínűségének javításában. Utóbbi tevékenységet illetően kevéssé a közvetlen profitszerzés 

tekinthető hangsúlyos feladatnak, inkább az új tevékenységkörök elindításában játszott pionírszerep, illetve 

a kevésbé jövedelmező, de jelentős multiplikátorhatással bíró aktivitások felvállalása kell, hogy a fókuszban 

álljon. Ilyen szempontból releváns tevékenységek elsősorban a turizmus és a szolgáltatások terén 

merülhetnek fel. 

A gazdasági sokszínűség előteremtése mellett cél a városban rendelkezésre álló szolgáltatások 

sokszínűségének bővítése is, egyrészt a gazdasági aktivitás további növelése, másrészt a város lakosságának 

jobb kiszolgálása, harmadrészt Dunavarsány járási alközponti szerepkörének erősítése szempontjából. E 

téren is igaz, hogy szükség esetén érdemes lehet önkormányzati szerepvállalással lökést adni egy adott 

szolgáltatás életképes megtelepedésének, illetve katalizálni a megtelepedés folyamatát. A helyi 
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mezőgazdaság, a helyi előállítású termékek támogatásának erejéig a cél a fenntarthatóság általános 

kívánalmát is támogatni hívatott. 

2.3.2. Felelős gazdálkodás, hatékony működés 

Dunavarsány gazdálkodásának mozgásterét nagyrészt iparűzésiadó-bevételek biztosítják. Mivel e forrás 

gazdasági, illetve államműködési okokból egyaránt csökkenhet vagy elzáródhat, a város önkormányzatának 

szükséges tartalék- és kincsképzéssel készülnie a jövőre. Ezen felül célszerű aktívan keresni és kihasználni 

minden külső forráslehetőséget, mindenekelőtt az európai uniós pályázati forrásokat, melyek részletei 

azonban még nem ismertek. Természetesen a jövőben más, hasonló lehetőségek is bővíthetik a város, illetve 

annak intézményeinek gazdálkodási mozgásterét, melyek folyamatos monitorozása ez után is szükséges 

feladat marad. 

2.3.3. Városi szolgáltatások minőségi fejlesztése 

Dunavarsány lakóinak életminőségét alapvetően meghatározzák a városban elérhető piaci és 

közszolgáltatások. Az utóbbiak kapcsán a legalapvetőbb feladatot a már létező szolgáltatási kör és intézményi 

infrastruktúra fenntartása, állagmegóvása jelenti. E téren szükségszerűen más megközelítést igényelnek a 

helyi fenntartású, illetve a központosított intézmények keretein belül működő szolgáltatások – akárcsak a 

közszolgáltatások fejlesztése terén. Kiemelt jelentőséggel bír a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

egyenlőségének megteremtése, melyben elsősorban a következő középtávú cél, a helyi közlekedési 

lehetőségek javítása emelendő ki, hiszen Dunavarsány városszerkezetéből következően a tökéletes direkt 

lefedettség biztosítása nehezen volna elérhető. Egyes területeken konkrét kapacitás- és profilbővítések is 

megfontolandók, például az egészségügyi labormunkák, az idősek nappali ellátása vagy a fiatalkorú 

prevenciós programok terén. 

A piaci szolgáltatások terén az önkormányzat elsősorban kedvezmények és támogatások alkalmazásával, 

illetve mediátori szerepben tud fellépni a jobb lefedettség és a nagyobb sokféleség elősegítése érdekében. 

2.3.4. Helyi és térségi közlekedési lehetőségek javítása 

Míg Dunavarsány egyes részei hagyományosan jó kapcsolatokkal rendelkeznek némely fő munkavállalási, 

iskolalátogatási, szolgáltató stb. célpontok irányába, több városrész csak ritkásan, nehezen vagy egyáltalán 

nem megközelíthető, illetve egyes tipikus célpontok megközelítése sem minden esetben megoldott. Ennek 

megfelelően fontos feladat a város egyes egymástól elkülönülő részeinek helyi közlekedési megoldásokkal 

való összekötése, kiváltképp a lakóterületek és a munkahelyek, illetve a városközpont irányában. Hasonló 

jelentőséggel bír, hogy minden városrészből megfelelően biztosított legyen Budapest, illetve az 

szigetszentmiklósi ÁTI-Sziget Ipari Parkban található igazgatási központ megközelítése. 

E közlekedési lehetőségek biztosítása elsősorban a közösségi, kerékpáros és gyalogos kapcsolatok 

hiányosságainak pótlását, minőségi deficiteinek kiküszöbölését kell, hogy jelentse; de hasonlóan fontos a 

közúti infrastruktúrában tapasztalható hiányosságok, baleseti gócpontok felszámolása is. Dunavarsánynak 

nagy hangsúlyt kell fektetnie arra, hogy a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztése ne fokozza a vonal már 

meglévő elválasztó hatását, ellenben lehetőség szerint gyarapodjanak is a Kisvarsány keleti és nyugati részei 

közti kapcsolatok. 

Ugyanezen cél része a városon belüli közlekedési infrastruktúra fejlesztése, illetve a fenntartható közlekedési 

módok előnyben részesítése is. 

2.3.5. A dunavarsányiak közösségének megerősítése 

A dunavarsányi identitás mibenlétét több tényező is jelentősen befolyásolja. Egyfelől gyengíti az erős helyi 

kötődés kialakulását a város nagyobbik, kisvarsányi részének relatív rövid múltja, a város mozaikos 

szerkezete, valamint a közelmúltban beköltözöttek magas aránya. Másfelől javítja a közösségi kohéziós 
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esélyeket a nagyvarsányi településrész történetisége, nemzetiségi kötődése, illetve a magas szintű civil 

aktivitás. 

Mindezeknek megfelelően a város közösségi kapacitásainak erősítését két fő módon támogathatja az 

integrált településfejlesztési stratégia. Egyrészt közösségi kapcsolódási felületek biztosításával, 

megkönnyítendő, hogy az érdemi helyi ismeretségi hálóval nem rendelkező dunavarsányiak is 

bekapcsolódhassanak a város életébe. Ez a civil élet, a helyi önszerveződések támogatásával, agorafunkciójú 

helyek létesítésével és a sportkapacitások fejlesztésével egyaránt elősegíthető. Másrészt a közös, összvárosi 

öntudat, azonosságtudat fejlesztésével segíthető a városi közösség erősödése: közös intézmények és közös 

rendezvények, a városrészek közti közlekedési kapcsolatok erősítése révén támogatható, hogy a városrészi 

identitások egymáshoz konvergálva közös, dunavarsányi identitást adhassanak. Ebben nagy szerepe lehet a 

széles körű oktatási és egészégügyi fejlesztéseknek, melyek bővítik a helyi bölcsődei, óvodai, általános iskolai 

és egészségügyi kapacitásokat, ezáltal a városban lakók helyben fogját tudni igénybe venni ezen 

szolgáltatásokat, javítva így a közösségen belüli kötelékeket, kapcsolatokat, erősítve a társadalmi kohéziót. 

Természetesen e cél megvalósulását további számos más középtávú cél projektje is támogatja. A közlekedés 

fejlesztése közelebb hozza egymáshoz a városrészeket; a hozzáférhető szolgáltatások köre és minősége az 

egészséges lokálpatrióta büszkeséget teszi könnyebbé. A helyi látványosságok, rekreációs kapacitások 

fejlesztése szintén hasonló hatással bír. 

2.3.6. Színvonalas természeti és épített környezet fenntartása 

Dunavarsány természeti és épített környezete felemás képet mutat. Míg a Ráckevei-Duna-ág közelsége vagy 

a Domariba-sziget képében értékes környezeti kincsek is jelen vannak a város területén, és általában a 

települési infrastruktúra is relatív magas színvonalat képvisel; addig egyes területek belvízveszélyesek, az 

erdősültség alacsony, a (kis)városias megjelenést kölcsönző épületek száma csekély. Sajátos természeti 

közeget jelentenek a bányatavak: míg a művelés alatt álló, illetve rekultivációban nem részesült tavak jelentős 

tájsebek, addig a funkciót váltottak vonzó rekreációs területek lehetnek. 

Fontos feladat a meglévő természeti értékek megőrzése, rekreációs-turisztikai potenciáljuk kihasználása 

mellett, de hasonlóan lényeges újabb alkalmas és színvonalas kialakítású pihenőterületek létesítése is. A 

lakott területeken belül a fizikai infrastruktúra és a közműhálózat egységes, magas minőséget képviselő 

kialakítása és kezelése jelenti az elsődleges feladatot. 

Dunavarsány városszerkezetét illetően kettős célt kell követni: egyfelől a központi településrészek 

közelítésével, összeépítésével erősíthető, hogy Dunavarsány egyértelműbben saját jogú város, lakói közös 

otthona és egységesebb település legyen. Másfelől épp ilyen lényeges feladat, hogy a városrészek közelítését 

szolgáló településfejlesztés jól kontrollált folyamat legyen, és a város más területein ne jelenjenek meg 

funkcióidegen hasznosítási formák. Ennek megfelelően a Duna-part és a déli bányatavak környékén 

mindenekelőtt a rekreációs, a nagyvarsányi és a kisvarsányi településrészben a lakó-, Ipari park városrészben 

az ipari, míg a város fennmaradó részein döntően a mezőgazdasági funkció előnyben részesítése kívánatos. 

2.4. Középtávú városrészi célok 
A következőkben Dunavarsány egyes városrészei az integrált településfejlesztési stratégia megalapozó 

vizsgálatának 2.3.1. fejezetében leírtak szerint kerülnek bemutatásra. Részletesebb leírások a hivatkozott 

helyen olvashatók. Fontos kiemelni, hogy a városrészek nem azonosak az akcióterületekkel – utóbbiak olyan 

egybefüggő területek, ahol az önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően befolyásoló pozícióban van, és 

amellyel kapcsolatban középtávon jelentős beavatkozást tervez. Az akcióterületek leírásai a 3. fejezetben, az 

akcióterületek kulcsprojektjeinek leírásai a 1.1. fejezetben szerepelnek. 
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2.4.1. Kisvarsány-központ 

Lakó-, intézményi és kereskedelmi funkciók 

Dunavarsány legnagyobb településrészének, Kisvarsánynak központi részét foglalja magában. Itt található a 

város – illetve Kisvarsány – legtöbb intézménye (általános iskolai telephelyek, óvoda, polgármesteri hivatal, 

posta, művelődési ház, katolikus és református templom), kereskedelmi egysége. A városrész sajátossága a 

60 éves és idősebb népesség magas aránya, máskülönben lakosságának jellemzői nem térnek el érdemben a 

városban átlagostól. Lakásállománya relatív kedvező színvonalú. 

A városrész területén elsősorban a városközponti funkciókhoz illeszkedő reprezentatív kisvárosias kialakítás 

megteremtése, továbbfejlesztése tekinthető célnak. A városrész vizuális fejlesztése egyúttal a helyi 

lakásállomány vonzerejét, így a népesség elöregedésének mérséklését is segíteni hívatott. Ezen felül az 

összvárosi célnak tekinthető szolgáltatásbővítés és -fejlesztés összpontosítása is itt volna a leginkább 

kívánatos. Mindezen célok elsősorban a Kisvarsány-központ területére eső főutcai térség akcióterületéhez 

kapcsolódnak. 

2.4.2. Kelet-Kisvarsány 

Lakó-, mezőgazdasági és rekreációs funkciók 

Kelet-Kisvarsány városrész Kisvarsány vasúttól keletre eső részének azon részeit foglalja magában, amelyek 

az imént leírt központi városrészen kívül állnak. A városrész intézményi funkciók nélküli lakóterületekből, 

mezőgazdasági területekből, kavicsbányákból és bányatavakból áll össze. Keleti csücskében található a 

Rukkel-tó. A városrészben a rendelkezésre álló 2011-es népszámlálási adatok szerint relatív kedvezőtlen az 

alacsony komfortfokozatú lakások koncentrációja, illetve a tartós munkanélküliek aránya. 

Javítani fogja a városrész közlekedési viszonyait, illetve a Dunavarsány egésze és Bugyi közti eljutást a 150. 

sz. vasútvonal fejlesztése kapcsán megépülő összekötő út a város déli peremén az 51-es és az 5202-es utak 

között.  

2.4.3. Nyugat-Kisvarsány 

Lakó- és intézményi funkciók, ingatlanfejlesztési célterület 

Nyugat-Kisvarsány a 150-es vasútvonaltól nyugatra eső kisvarsányi településrész egészét magában foglalja. 

Területét nagyrészt lakóterületek foglalják el (ideértve az újabb építésű Nyugati lakóparkot is). Területén 

fekszik Dunavarsány egészségháza, valamint – a nagyvarsányi városrész felé vezető út mentén – több üzem 

is, illetve a városüzemeltetési társaság telephelye. 2022-ben itt készült el Dunavarsány bölcsődéje, melynek 

közelében fog felépülni egy új iskolai telephely, valamint a teljes Szigetszentmiklósi és Ráckevei járások 

területét kiszolgáló egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény. Dunavarsány legnépesebb 

városrésze, így szinte minden társadalmi mérőszám szerint igen közel áll a városi átlaghoz, csupán az 

egyszobás lakások alacsony arányával tűnik ki abból. 

Kívánatos a szomszédos városrészek, elsősorban Naprózsa lakópark és Ipari park városrészek 

elérhetőségének javítása, különösképp a kerékpáros és a közösségi közlekedés szempontjából. 
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2.4.4. Dél-Dunavarsány 

Rekreációs és mezőgazdasági funkciók 

 A Kis- és Nagyvarsány településrészektől délre eső területeket elfoglaló városrész lakatlan. Egy részét 

mezőgazdasági területek alkotják, zömét azonban kavicsbányatavak. Utóbbiak nagyobb hányada használaton 

kívül áll, míg egy részük horgásztó, illetve üdülőterület. A városrész egészét lefedi a Déli bányatavak 

akcióterület. 

A városrész fejlesztését illetően a fő cél a rekreációs hasznosítás minél magasabb szintű kiterjesztése, a 

jelenleg nem hasznosított bányatavak szabadidős funkcióval való felruházása (szükség esetén rekultivációja), 

illetve az üdülőterületi és lakóterületi funkció jelenlétének minimalizálása. A szabadidős profil erősítésével 

célszerűen együtt jár a kapcsolódó vendéglátóipari és turisztikai kapacitások megjelenése is. Mindezen 

fejlesztéseknél alapvetően a magántőke megjelenésére számíthat a város, azonban ennek hiánya vagy 

késlekedése esetén az önkormányzati fejlesztési szerepvállalás is célszerű. 

2.4.5. Nagyvarsányi településrész 

Lakó-, intézményi és ipari funkciók 

A városrész magában foglalja Dunavarsány történelmi részét, Nagyvarsányt, ami egy intézményekkel, 

kereskedelmi egységekkel részben ellátott lakóterület. Ezen felül az 51-es út nyugati oldalán kijelölt 

kereskedelmi fejlesztési területi sávot, valamint környező mezőgazdasági területeket foglal magába, ideértve 

a volt tsz-központot is. A városrészben napjainkban is fontos a sváb identitás. Viszonylag alacsony a tartós 

munkanélküliek száma; a lakásállomány komfortszintje városi viszonylatban is kedvező. 

A városrész állapota és relatív helyzete kielégítő, területén célként csupán kisebb infrastrukturális fejlesztések 

szükségesek, mindenekelőtt a közlekedést illetően. Ez egyfelől az 51-es út átjárhatóságának javítását, 

másfelől a más városrészek és Budapest felé való kapcsolatok, kiváltképp kerékpáros és közösségi közlekedési 

kapcsolatok javítását jelentik. Cél a városrész lakóira fókuszáló rekreációs kapacitások fejlesztése is. 

2.4.6. Naprózsa lakópark 

Lakó-, rekreációs és mezőgazdasági funkciók 

A városrész a nagyvarsányi településrésztől északra felépült, kis kiterjedésű Naprózsa lakóparkon felül a volt 

szovjet laktanya helyén létesült lovaspanziót, a volt nyúltelep területét, illetve környező mezőgazdasági 

területeket foglal magában. Minthogy egyedüli lakott része, a lakópark, relatív új építésű, a városrész 

lakásállományának átlagos minőségi mutatói kiemelkedően kedvezőek. Társadalmilag is meglehetősen 

homogén, elsősorban fiatal, foglalkoztatásban élő, fiatal családok élnek itt. A városrészben semmilyen 

intézmény nem található. 

A városrész elsődleges problémája a Dunavarsány további részeitől való elzártság, így célként is 

mindenekelőtt a közlekedési kapcsolatok javítása tűzendő ki – úgy a közúti kapcsolatok, mint a kerékpáros 

és közösségi közlekedési eljutási lehetőségek terén, valamint hosszabb távon a városrész integrálása a Nagy- 

és Kisvarsányi városi szövetbe. Ezen felül a városrész az egész Dunavarsányra kiterjedő hálózatos turisztikai 

fejlesztésekben játszhat még szerepet, a területén működő lovaspanzióra építve. 

2.4.7. Dunapart 

Rekreációs, mezőgazdasági, lakó- és sportfunkciók 

Dunapart városrész két fő lakóövezetből áll össze: egyfelől a Ráckevei-Duna-ág mentén felépült 

nyaralósorból, amely mára részben tulajdonosaik állandó lakhelyévé vált, másfelől a város északkeleti 

csücskében, a Duna-ág és az 510-es út között felépült Forrás lakóparkból. Területéhez tartozik még a Közép-

magyarországi Általános Olimpiai Központ, illetve itt található a Szigetszentmiklós felé vezető Taksony vezér 

híd hídfője is. Fennmaradó területét a Duna-ág és az 51-es út között elterülő mezőgazdasági területek, 
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valamint a város déli határánál fekvő, védett Domariba-sziget teszi ki. A városrész társadalmi mutatói 

kedvezőek, lakásállományában azonban – a terület egy részének üdülői múltjából fakadóan – magas az 

egyszobás (noha komfortos) lakások aránya. 

A jelentős észak–déli kiterjedésű és igen heterogén városrész kapcsán számos különböző cél fogalmazható 

meg. Elsősorban északi, jelentősebb részben lakott részeit érintik a rendkívül rossz közlekedési 

kapcsolatokból következő problémák, melyeket főként az 51-es út átjárhatóságának javításával, illetve a 

városon belüli (és a Csepel-sziget felé irányuló) gyalogos, kerékpáros és közösségi közlekedési kapcsolatok 

fejlesztésével lehet kezelni. Kiemelkedő városrészi cél ezen felül a Ráckevei-Duna-ág rekreációs 

potenciáljának minél alaposabb kihasználása, a Duna-part megközelíthetőségének fejlesztése – ez okból 

akcióterületként is le lett határolva. A városrész déli része kapcsán elsősorban környezetvédelmi célok 

határozhatók meg, egyfelől a Domariba-sziget, másfelől a környék jó minőségű termőföldjei szempontjából. 

A városrész északi szegélyén fekvő Forrás lakóparkot illetően érdemes megvizsgálni a Taksony 

önkormányzatával és intézményrendszerével való kooperáció lehetőségeit a helyi népesség települési 

javakkal, szolgáltatásokkal való ellátása szempontjából. 

2.4.8. Ipari park 

Ipari és mezőgazdasági funkciók 

A városrész az 51-es és 510-es utak, illetve a Taksonyi út között fekszik. Területét részben a város ipari parkja 

foglalja el – benne a két nagy foglalkoztatóval, az IBIDEN-nel és a Fémalkkal, illetve néhány kisebb üzemmel. 

Népességét elsősorban az ipari park keleti szomszédságában fekvő Erőspuszta adja, ahol a Máltai 

Szeretetszolgálat idősotthona is üzemel. A városrészhez tartoznak az 51-es út keleti oldalán kijelölt fejlesztési 

területek, valamint mezőgazdasági területek, illetve a Taksonyi úton működő szennyvíztelep is. Erőspuszta 

megközelíthetőségét gátolja, hogy a Kisvarsány felől húzódó bekötőút tartósan belvízveszélyes. A városrész 

társadalmi szempontból kedvezőtlen helyzetű, a népesség elöregedő összetételű, magas a városrész 

szegregációs mutatója. Jelentős az alacsony komfortfokozatú lakások aránya. 

A városrésszel kapcsolatos célok két fő csokorra bonthatók. Egyfelől az ipari parknak és Erőspusztának 

egyaránt jelentős hiányossága a gyenge megközelíthetőség. E téren a gyalogos és kerékpáros infrastruktúra 

szinte teljes körű megteremtése, illetve a közösségi közlekedési kapcsolatok jelentős javítása is feladatnak 

tekintendő, külön kiemelve az 51-es út átjárhatóságát. 

Erőspuszta jövőképe – az Ipari park folyamatos bővülése következtében – a lakásfunkciók felszámolása, az 

ipari (és mezőgazdasági) funkciók egyeduralkodóvá válása mentén szerveződhet. 
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2.5. Tematikus és területi célok közti kapcsolatok 
Az egyes tematikus középtávú célok városrészi relevanciái az utóbbiak leírásában szerepelnek. A célok közti 

kapcsolatok és azok súlyai az alábbi táblázatban foglalhatók össze: 

 
2. ábra: Tematikus középtávú célok városrészi relevanciája. 
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3. AZ AKCIÓTERÜLETEK LEÍRÁSA 
Az integrált településfejlesztési stratégia akcióterületei az integrált településfejlesztési stratégia megalapozó 

vizsgálatának megállapításai alapján kerültek kijelölésre, a dokumentum 2.3.3. fejezetében (Egyéb 

szempontból beavatkozást igénylő területek) nevesítve. Az akcióterületeket a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet olyan egybefüggő területekként definiálja, ahol az önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően 

befolyásoló pozícióban van, és amellyel kapcsolatban középtávon jelentős beavatkozást tervez. 

A fentiek szerint Dunavarsányban három olyan terület azonosítható, ahol valamilyen adottság vagy releváns 

fejlesztési elképzelés nyomán felmerül komplex beavatkozási csomagok tervezésének lehetősége. Ezek az 

alábbiak: 

 
3. ábra Dunavarsány akcióterületei 

3.1. Főutcai térség 
A terület a Kossuth Lajos utcából és annak szűk környezetéből áll, a Halász Lajosné utca és az Árpád utca közti 

szakaszon, ideértve a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár melletti parkos területet is. 

A terület jelenleg Dunavarsány funkcionális központja, a művelődési házon és a polgármesteri hivatalon kívül 

itt található egy szupermarket és több kiskereskedelmi, vendéglátóipari egység is. Az útszakasz állapota 

némiképp rendezetlen, parkolási problémák jellemzőek. A szakasz északi végén álló Városháza és az azzal 

szemben álló 1956-os emlékmű parkja jó állapotú, fiatal fejlesztések. A terület délebbre eső részein azonban 

számos környezeti és funkcionális fejlesztés szolgálhatja azt, hogy Dunavarsány legszűkebb értelemben vett 

központja vizuálisan jobban felismerhető, vonzóbb és közösségi térként is magasabb szinten funkcionáló 

terület legyen. Fejlesztésében az akcióterületi kulcsprojektek mellett számos hálózatos, városi léptékű 

projekt is jelentős katalizátorhatással bír. 
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3.2. Duna-part 
Dunavarsány kedvezőtlen adottságai közé tartozik, hogy noha a város közigazgatási területe hosszan kíséri a 

Ráckevei- (Soroksári-) Duna-ágat, csupán igen csekély területen van lehetőség a vízpart szabad 

megközelítésére; elsősorban a Nyárfás sor. Az ettől délre elterülő, nagyrészt magántelkek által elkerített 

partvonallal bíró szakaszt foglalja magában a jelen lehatárolás: a Duna sor, majd Sziget sor nyugati oldalát a 

Strand utca vonalától a város közigazgatási határáig, valamint a Domariba-sziget üdülőterületi besorolású 

északi csücskét. Cél a területen a Duna-ághoz való hozzáférés biztosítása és a környék ennek megfelelő 

ökoturisztikai jellegű, fenntartható hasznosításának ösztönzése. 

3.3. Déli bányatavak 
A Dél-Dunavarsány városrésszel megegyező kiterjedésű, lakatlan terület jelentős hányadát felhagyott 

bányatavak foglalják el. Ezek mindegyike magántulajdonban áll. Egyes tavak gazdasági hasznosítása 

megkezdődött (pl. horgásztóként, strandként), mások partvonala mentén lakófunkcióval, míg további tavak 

esetén az új funkció kialakulása még várat magára. A Kis- és Nagyvarsány településrészekhez egyaránt közel 

fekvő, ugyanakkor a tavak által igen tagolt terület hasznosítása elsősorban rekreációs funkciójú projektek 

révén szolgálná a hosszú távú városfejlesztési célok megvalósulását, a lakó- és üdülőfunkció minél kisebb 

arányú jelenlétével. Amennyiben a rekreációs funkció érvényesítéséhez ez szükséges, a magánerős 

beruházások ösztönzése mellett direkt önkormányzati fejlesztések is célszerűek, akár tulajdonszerzéssel 

megvalósítva. 
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4. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 
Az integrált településfejlesztési stratégia középtávú tematikus céljait, illetve azok városrészi és akcióterületi 

leképeződését számos potenciális projekt szolgálhatja. E fejezetben a stratégiaírási megalapozó munka során 

Dunavarsányban összegyűjtött projekttervek, illetve szakértői javaslatok szerepelnek – melyeken felül 

természetesen egyéb, a későbbiekben felmerülő projektek is támogathatók, amennyiben azok nem ütköznek 

a stratégia célrendszerében foglaltakkal. 

A projekteket három csoportba rendeztük: az akcióterületi kulcsprojektek az adott akcióterület fejlesztése 

szempontjából kiemelt jelentőségű fejlesztéseket jelentik, azokat, amelyek jelentős katalizátorhatással 

bírhatnak a környékük fejlesztése szempontjából. Egyes akcióterületeknél más, nem az adott helyszínhez 

kötődő projektek (így például hálózatos közlekedésfejlesztési projektek) is kiemelt relevanciával bírhatnak, e 

kapcsolódásokat az alábbi táblázat foglalja össze. A tematikus kulcsprojektek hasonló logika szerint kerültek 

kiválasztásra, a vonatkozó tematikus cél teljesülésében játszanak kiemelt szerepet – akcióterülethez azonban 

nem, illetve nem kizárólagosan kötődnek. Az egyéb projektek a kulcsprojektként ki nem emelt, ám a 

megalapozó munka, illetve a szakértői javaslatok között megjelenő ötletek listáját tartalmazzák. A 

kulcsprojektek mindegyikéről készül egy fél-egy oldalas előzetes bemutató leírás, míg az egyéb projektek 

felsorolásszinten jelennek meg, szintén az alábbi táblázatban. 
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4.1. Projektek területi és célrelevanciája 

 
4. ábra: A településfejlesztési stratégia teljes projektlistája. 

(Szürke kiemelés: az adott tematikus cél, illetve akcióterület kulcsprojektje) 
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A1. Parkolási lehetőségek bővítése, parkolók építése x x x x

A2. Főutcai térség – egységes utcakép kialakítása x x x

B1. Duna-parti sétányon vendéglátóegységek ösztönzése  x x x x

B2. Duna-part természetes állapotának biztosítása  x x x

C1. Turisztikai attrakciófejlesztés a bányatavakon  x x x

C2. A bányatavak környéke beépítésének alacsony intenzitáson tartása  x x

1.1. Domariba-sziget ökoturisztikai fejlesztése  x x

1.2. Helyi és térségi hiányszolgáltatások letelepedésének ösztönzése x x x x

2.1. A megújuló energia felhasználási körének szélesítése x x x x

2.2. Tartalék- és kincsképzési normarendszer kidolgozása  x

2.3.
Kooperáció Taksony önkormányzatával a Forrás lakópark 

közszolgáltatásokkal való ellátása terén 
 x x

3.1. Pilotprojekt idősek nappali klubjára x x x

3.2.
A meglévő ivóvíz- és szennyvízhálózat lehetséges és szükséges 

fejlesztései
x x x x

3.3. Okmányirodai ügyintézés elérhetővé tétele a mikrotérség számára x x

3.4.
Önkormányzati közvetítő munka duális szakképzési együttműködések 

elindításában
 x x

3.5. Csapadékvíz-problémák kezelése, szikkasztási lehetőségek bővítése x x x x x

4.1.
Szigethalom autóbusz-állomás és Dunavarsány autóbuszos 

kapcsolatának javítása
 x x

4.2. Gyalogosinfrastruktúra fejlesztése  x x

4.3. Kerékpárút-hálózat bővítése, sávok és nyomok létesítése x x x x x x

4.4. Az erőspusztai bekötőút bővítése, felújítása

4.5. Útburkolati fejlesztések a város minden területén x x x x x

4.6. Forgalomcsillapítás x x x

5.1. Termelői piac létesítése x x x x

5.2. Városmarketing  x x

5.3.
Lobbitevékenység és érdekképviselet intézmény/látványosság 

bevonzására
 x x x

6.2. Vizesélőhely-rehabilitáció  x

6.3. Egykori bányaterületek rehabilitációja  x x x x x

6.4.
Önkormányzati szervező munka településszerkezetbe illő 

munkásszállás-kapacitások létrehozásában
 x x

i.
Önkormányzati hirdetőtáblák rendszerének kiterjesztése minden 

városrészre
x x x x x

ii. Következetes házszámozás az egész városban x x x

iii. Adatbázis-építés a városi civil kapacitásokról  x

iv. Lovas túraút, pihenővel, itatóval, gyeprehabilitációval  x x x

v.
Futópálya kiépítése egyéb szabadidőshelyszín-fejlesztéshez 

kapcsolódóan
 x x x

vi.
Beszélgetősarkok: fedett-nyitott városi találkozóhelyek, 

utcabútorokkal, helytörténeti anyagokkal
x x x x

vii. Kutyafuttató, kutyás játszótér  x x

viii. Átfogó csapadékvíz-gazdálkodási projekt kidolgozása  x x

ix. Külterületi fásítás, védelmi célú zöldterületek fejlesztése  x x

x.
Gyalogosturizmus infrastrukturális fejlesztése (jelzések, pihenők, 

táblák, városi körséta, nordic walking)
x x x x x x

xi. Helyi és térségi turisztikai információs rendszer kialakítása  x

xii.
Tájakkal való tanulás, komplex ökológiai fejlesztés az iskola és óvoda 

környezetében
 x x

xiii. Meglévő játszóterek felújítása, újak építése  x

xiv.
Dunavarsányi szennyvizet befogadó szennyvíztisztító telep 

kapacitásának bővítése
 x x

xv.
A felszíni csapadékvíz-elvezetéssel talajba jutó szennyezőforrások 

mértékének csökkentése
x x

xvi. Nyitott településszegélyek zöldfelületi fejlesztése, növelése  x x

xvii. Belterületi zöldfelületek fejlesztése, növelése x x x

xviii. Lehetőségek vizsgálata jobb gyógyszertári lefedettség eléréséhez x x x

xix. Az egészségház és az általa biztosított vizsgálatok körének bővítése  x

xx. Magánfejlesztésekhez kapcsolódó bérlakásprogram  x x

xxi. Bölcsőde bővítése x x

xxii. Streetballpályák fejlesztése, létesítése  x x

xxiii.
Strukturált együttműködési keretek kialakítása a Közép-magyarországi 

Általános Olimpiai Központtal az uszoda nyilvános használatáról
 x x

xxiv.
Strukturált együttműködési keretek kialakítása a térség 

önkormányzataival
 x

xxv. Térfigyelő-hálózat további bővítése x x x

xxvi.
Lobbitevékenység, érdekképviselet a vasútfejlesztés kedvezőtlen 

hatásainak kivédésére, csökkentésére
x x

xxvii. Ifjúsági prevenciós foglalkozások biztosítása  x

xxviii.
Helyi karitatív erőfeszítések elérésének javítása szervezetközi 

koordinációval
 x x

xxix.
Naprakész, digitális felülettel is rendelkező helyi szaknévsor 

létrehozása
 x

xxx.
Autóbusz-megállóhelyek utaskomfortjának emelése, megvilágítása, 

távfelügyelete
 x

xxxi.
Parkolásszabályozás és forgalomcsillapítás a Kossuth Lajos utca 

mentén
x x x

xxxii. Tempo 30 övezetek kialakítása x x x x

xxxiii. Dedikált gazdaságfejlesztési kapacitások a Városházán  x x

xxxiv.
Helyi termelők, szolgáltatók népszerűsítési célú előnyben részesítése 

a városi intézményeknél
 x x

xxxv.
Lobbitevékenység és érdekképviselet az RSD átfogó rendezését 

illetően
 x x

xxxvi.
Testvérvárosi kapcsolatok tartós bevonása a helyi gazdaság 

élénkítésébe
 x x

xxxvii. Könyvtár építése x x

Akcióterületek Tematikus célok
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4.2. Akcióterületi kulcsprojektek 

4.2.1. Főutcai térség akcióterület 

A1. Parkolási lehetőségek bővítése, parkolók építése 

 

 

 

  

A projekt indokoltsága, 
szükségessége 

A Kossuth Lajos utcában és környékén történt zöld fejlesztések, valamint a megnövekedett 
parkolási igények következtében a parkolásra alkalmas területek mérete csökkent, míg a 
gépjárművek száma megemelkedett, ezért szükségessé vált kialakítani több autóparkolót.  

A projekt tartalma Rendezett parkolók kialakítása a Kossuth Lajos utcában és környékén (ahol erre még nem 
került sor), a szikkasztás rendezése 

Parkolók fejlesztése a Városháza és a Rákóczi utca között 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

A projekt célja a parkolási szolgáltatás minőségének javítása úgy, hogy közben felszabadul a 
gépjárművek által jelenleg parkolásra használt útburkolat. Összességében rendezettebb, 
fenntarthatóbb utcakép jönne létre Kisvarsány-központban. 

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

- 

Előkészítettség Projektötlet, folyamatban 

Szinergiák A projekt az A2. Főutcai térség – egységes utcakép kialakítása akcióterületi kulcsprojekttel 
együtt támogatja Kisvarsány-központ vonzerejének növelését. 

Költségigény Tervezés: 6 000 000 Ft 

Kivitelezés: 27 000 Ft/m2 

Összesen kb. 97 800 000 Ft (ld. TOP Plusz 1.2.1) 

Ütemezés A projekt folyamatban van, 2024-ig az engedélyes tervek elkészülnek a pénzügyi fedezetek 
biztosítottsága esetében  
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A2. Főutcai térség – egységes utcakép kialakítása  

 
A projekt indokoltsága, 
szükségessége 

A főutcai térség egységes és esztétikus utcakép kialakítása még nem valósult meg. A 
településközpontban az igényekhez képest kevés használati térelem, utcabútor került 
elhelyezésre. 

A projekt tartalma A projekt indításaként burkolatfektetési és növénykiültetési terv készítendő  

Egységes utcafásítás 

Dekoratív növénykiültetések  

Egyedi környezetarchitektúra, használati térelemek kihelyezése  

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

A projekt célja a településkép javítása reprezentatív zöldfelületek kialakításával. A 
növénykiültetés és az utcaképbe illő utcabútorok elhelyezése mind a településközpont 
szépítését és funkciójának erősítését szolgálják, mind az egységességét növelik.  

Az igényes közterület inspirálja a lakosságot saját ingatlanjaik igényesebb átalakítására, 
felértékeli a környéket, kedvez a vállalkozói környezetnek, odafigyelésre és felelősségre nevel. 
A projekt hozzájárul a városi öntudathoz, és a színvonalas épített és természeti környezet 
kialakításához. 

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

- 

Előkészítettség Projektötlet, folyamatban 

Szinergiák A projekt az A1. Parkolási lehetőségek bővítése, parkolók építése akcióterületi kulcsprojekttel 
együtt támogatja Kisvarsány-központ vonzerejének növelését. A 4.5. Forgalomcsillapítás 
tematikus projekt megvalósítása esetén célszerű jelen projekttel közösen tervezni. 

Költségigény Tervezés: 4 000 000 Ft 

Kivitelezés: 60 000 000 Ft 

Összesen: 64 000 000 Ft (ld. TOP Plusz 1.2.1) 

Ütemezés A projekt folyamatban van, részlegesen már meg is valósult. 
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4.2.2. Duna-part 

B1. Duna-parti sétányon vendéglátóegységek ösztönzése 

 

  

A projekt indokoltsága, 
szükségessége 

A város jelentős hosszúságú Duna-part szakasszal rendelkezik, ugyanakkor a közigazgatási terület északi 
részén található sétány – a Nyárfás sor – az egyetlen szabadon megközelíthető, közhasználatú 
partszakasz. 

A folyópart hatékonyabb rekreációs és turisztikai kihasználása, látogatók és helyi lakosok kiszolgálása 
érdekében kívánatos a tájrészlet esztétikai értékét és szolgáltatáskínálatát bővíteni.  

A projekt tartalma Megalapozó vizsgálatok 

Vendéglátóegységek ösztönzése 

Egyéb ökoturisztikai vonzerők ösztönzése 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

A további fejlesztések eredményeképpen egy új közösségi tér alakulhat ki, amit a helyi lakosság 
szabadidős tevékenységre, rendezvényekhez ki tud használni, továbbá a településre érkező turisták 
igényeit is részben ki tudja szolgálni. Az új létesítmények a terület karakterét erősíthetik, használati 
értékét növelhetik, a város turisztikai térképén új fókuszpontként jelenhet meg a Duna-part.  

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

Országos Vízügyi Főigazgatóság, Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft., vendéglátóipari partnerek 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák B2. Duna-part természetes állapotának biztosítása akcióterületi kulcsprojekt. 

Költségigény Tervezés, megalapozás: 7 000 000 Ft 

Kivitelezés (parképítés): 45 000 000 Ft 

Összesen: 52 000 000 Ft (ld. TOP Plusz 1.2.1) 

Ütemezés A projekt bármely időpontban elindítható, a megvalósulást célszerű egy turisztikai szezon elejére 
időzíteni. 
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B2. Duna-part természetes állapotának biztosítása 

 

  
A projekt 
indokoltsága, 
szükségessége 

A valós használatban a magántulajdonú telkek elkerített területei jellemzően szabálytalanul 
kifutnak a meder széléig, a part hozzáférhetősége sok helyen nem biztosított, a természetes 
állapot helyett magáncélú hasznosítás kerül előtérbe. A part menti sávban feladat a terület 
szabaddá tétele, mely a jogszabály szerint az RSD medrének karbantartásához is szükséges lehet. 

A projekt tartalma A Duna-parti önkormányzati tulajdonú teleksáv birtokba vétele 

A part bejárhatóságának biztosítása: koncepció, tervezés, szükséges jogi eljárások indítása, 
kivitelezés  

A projekt céljai, 
elvárt eredményei 

A projekt elsődleges célja, hogy a jogszabályban előírt RSD menti védősáv szükség szerint 
megvalósuljon, akár annak bejárhatóságát is biztosító módon. 

A kivitelezés megkezdése előtt a hatméteres parti sáv vagy a KDVVIZIG vagyonkezelésében lévő 
ingatlan érintettsége esetén a KDVVIZIG vagyonkezelői hozzájárulását előzetesen meg kell kérni. 

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

KDVVIZIG, Országos Vízügyi Főigazgatóság, érintett ingatlantulajdonosok 

Előkészítettség Projektötlet, előzetes jogi lépések már elindultak 

Szinergiák B1. Duna-parti sétányon közkert és vendéglátóegységek létesítése akcióterületi kulcsprojekt, 1.1.
 Domariba-sziget ökoturisztikai fejlesztése tematikus projekt 

Költségigény Kivitelezés (a használatba visszavett területek kitisztítása): 9000 Ft/m2 

Összesen: 35 000 000 Ft (a Domariba-szigeti mellékággal együtt) 

Ütemezés A projekt bármely időpontban elindítható, részletes ütemezést nem igényel 
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4.2.3. Déli bányatavak 

C1. Turisztikai attrakciófejlesztés a bányatavakon 

 

  

A projekt indokoltsága, 
szükségessége 

Dunavarsány turisztikai szempontból meghatározó adottságát jelentik a bányatavak, amelyek részben 
már most is rekreációs célokat látnak el. A legkedveltebb vonzástényező – a Rukkel-tó – a dunavarsányi 
belterülettől távol esik, nehezen megközelíthető. A legtöbb tó horgászati célra szolgál, noha az utóbbi 
években a strandjellegű kialakítás is megjelent (Jade Beach).  

Célszerű egy olyan tóturisztikai vonzástényező kialakítása, amely a szomszédos településeken lévő 
tavaktól is eltérő szolgáltatáskínálattal rendelkezik, helyi rekreációs igényeket is kielégít (ezzel 
összhangban a településközpont felől is jól megközelíthető), ugyanakkor térségi vonzáskörzettel 
rendelkezik. A projekt hozzájárul a városi öntudathoz, a dunavarsányi közösség megerősítéséhez, a 
magas életminőséghez és a városi szolgáltatások minőségi fejlesztéséhez. Ennek kialakítását érdemes 
már meglévő magánkezdeményezések támogatásával elérni. 

A projekt tartalma Megalapozó vizsgálatok, tervezés, engedélyeztetés 

Az előzetes vizsgálatoknak megfelelő fizikai infrastruktúra kialakítása 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

A beruházással a település lakosai egy belterülethez (Kisvarsány) közeli rekreációs helyszínhez jutnak, 
amely a település és a térség turisztikai programkínálatában is újszerű, meghatározó. Változatos 
programkínálat kialakításával teljes napos időtöltésre is alkalmas helyszín jöhet létre.  

(A bányatavak egy részét érinti a 4.B jelű régészeti lelőhely, mely adottsággal az esetleges fejlesztések 
során számolni kell.) 

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

Fejlesztő partnerek 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projekt szorosan kapcsolódik a C2. A bányatavak környéke beépítésének alacsony intenzitáson tartása 
akcióterületi kulcsprojekthez 

Költségigény Tervezés, megalapozás: 8 000 000 Ft 

A kivitelezésnek külön költsége nincs, amennyiben az településrendezési szerződés révén, 
magánfejlesztésként valósul meg. 

Összesen: 8 000 000 Ft 

Ütemezés A projekt bármely időpontban elindítható, a megvalósulást célszerű egy turisztikai szezon elejére 
időzíteni.  
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C2. A bányatavak környéke beépítésének alacsony intenzitáson tartása 

 

  

A projekt indokoltsága, 
szükségessége 

A Dunavarsány településszerkezetére jellemző fragmentáltság településfejlesztési szempontból 
kedvezőtlen adottság, elsősorban a szolgáltatások biztosítása szempontjából – de a kompakt város 
kisebb ökológiai lábnyomának feladása miatt is. 

Jelenleg a város déli részén fekvő bányatavak között a horgásztóként vagy egyéb kereskedelmi 
rekreációs funkcióban való utóhasznosítás a leggyakoribb, a kívánt és célszerűnek tartott módon. 
Számos tó azonban hasznosítatlan – ezek a helyi építési szabályzatban jellemzően Kbn-t (különleges 
beépítésre nem szánt területek – bányatavak szárazulata) övezeti besorolásúak. Várható, hogy e 
tópartok körül felmerül a lakás- és üdülőcélú hasznosítás lehetőséges, ami a településfejlesztési 
stratégia városszerkezeti elképzeléseivel nem egyeztethető össze. Így biztosítani szükséges, hogy a 
jövőben a tavak minél nagyobb hányada rekreációs funkciót töltsön be, illetve esetleges beépítésük 
minél alacsonyabb intenzitással történjen.  

A szóban forgó területeken elsősorban a horgásztóként, vízisportpályákként, vízi élményparkként, 
strandként, kempingként stb. való hasznosítás részesítendő előnyben. Kisebb területű tavak esetében 
magánjellegű használat is támogatható, amennyiben az kifejezetten alacsony sűrűségű beépítéssel jár 
csak együtt. Ennek biztosítására megfelelő övezeti szabályozás szükséges. 

A projekt tartalma A belterületbe nem vont és hétvégiházas övezetként fel nem parcellázott tóparti területek megőrzése 
beépítésre nem szánt (adott esetben némely különleges beépítésre szánt: Kreho, Kre-sp, Ksp, Kok-sp) 
besorolásban, ennek önkormányzati határozatként való rögzítése 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

A településszerkezet további fragmentálódásának megelőzése, tér biztosítása a déli bányatavak 
környékén ösztönözni kívánt rekreációs funkció kibontakozása számára, így a lakófunkció minimalizálása 
a tavak térségében. 

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

Érintett magántulajdonosok, potenciális befektetők 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projekt szorosan kapcsolódik a C1. Turisztikai attrakciófejlesztés a bányatavakon akcióterületi 
kulcsprojekthez. 

Költségigény - 

Ütemezés Részletes ütemezést nem igényel 
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4.3. Tematikus projektek 

4.3.1. A gazdasági élet biztos alapokra helyezése 

1.1. Domariba-sziget ökoturisztikai fejlesztése 

 

  

A projekt indokoltsága, 
szükségessége 

A Ráckevei-Duna-ág jelentős táji-természeti értékekkel rendelkezik, melyek Dunavarsány területén főleg 
a Domariba-szigethez kapcsolódnak. Jelenleg a település nem használja ki teljesen a természeti értékek 
bemutatására épülő turisztikai lehetőségeket. 

A projekt a meglévő turisztikai kínálathoz újfajta elemet visz, a kihasználatlan természeti 
vonzástényezőket célozza, eddig kevésbé frekventált tájrészletet bevonva. A projekt a természeti 
értékek megőrzésén, bemutatásán keresztül hozzájárul a városi öntudathoz, a színvonalas épített és 
természeti környezet fenntartásához, kialakításához. 

Célszerű a projekt kapcsán szélesebb körű együttműködést kezdeményezni térségi turisztikai 
fejlesztésről, összhangban az RSD tervezett átfogó fejlesztési terveivel (NKK). 

A projekt tartalma Megalapozó vizsgálatok, tervezés, engedélyeztetés 

Kikötőhely kiépítése (kajak, kenu) 

Ökoturiszitikai központ, fogadóépület kiépítése 

Hajóház kiépítése 

Kilátóépület kiépítése 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

Dunavarsány és a Ráckevei-Duna-ág táji-természeti értékei méltóképpen megjelenítésre kerülhetnek az 
ökoturisztikai kínálatban és felhasználhatóak regionális, lokális környezeti nevelési programokban. A 
vonzástényező jellegéből adódóan számos szervezet együttműködésével fejleszthető és hasznosítható. 
A létesítmény vízisporteszköz- (kajak-, kenu-) kölcsönzőként is üzemeltethető, önmagában is félnapos 
programot jelenthet a látogatóknak. 

(A projekt során régészeti területek is potenciálisan érintettek lehetnek.) 

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és 
Környezeti Nevelési Osztály, Dunavarsányi Petőfi Sporthorgász Egyesület, BKV Horgász Egyesület, 
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség, 1270. sz. Nautilus Vizicsapat, 724. sz. Kossuth Lajos Cserkészcsapat 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák XXXV. Lobbitevékenység és érdekképviselet a Kis-Duna-ág átfogó rendezését illetően egyéb projekt, 
illetve B2. Duna-part természetes állapotának biztosítása akcióterületi kulcsprojekt. 

Költségigény Tervezés: 33 000 000 Ft 

Kivitelezés: 1 200 000 000 Ft 

Összesen 1 233 000 000 Ft (ld. TOP Plusz 1.1.3) 

Ütemezés A projekt bármely időpontban elindítható, a megvalósulást célszerű egy turisztikai szezon elejére 
időzíteni.  
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1.2. Helyi és térségi hiányszolgáltatások letelepedésének ösztönzése 

 

  

A projekt indokoltsága, 
szükségessége 

Úgy Dunavarsányban, mint a Szigetszentmiklósi járás számos településén tapasztalható, hogy számos 
szolgáltatástípus lefedettsége nem megfelelő, illetve teljesen hiányzik. Ennek oka elsősorban Budapest 
közelsége, illetve az, hogy a fővárosba (és más környező településekre) ingázó dunavarsányi lakosok e 
szolgáltatásokat a városon kívül veszik igénybe, a helyben jelentkező igény pedig jelent elegendő piacot. 

Hiányszolgáltatások letelepedését így hosszú távon a helyben jelentkező vásárlóerő növelésével, rövid 
távon pedig a szolgáltatók költségeinek csökkentésével lehet ösztönözni. Az utóbbi opciót az 
önkormányzat az iparűzési adó bizonyos esetekben való elengedésével, illetve kedvezményes bérleti 
lehetőségekkel támogathatja. 

A hiányszolgáltatások bevonzása érdekében felmerült intézkedések közül a kedvezményes bérletidíj 
biztosítása, a tereprendezésben, közművesítésben és ügyintézésben nyújtott segítségen túl az adózási 
köztelezettségek csökkentése lehet az önkormányzat számára eszköz. Mindazonáltal a szolgáltatások 
eltérő elhelyezkedési és hely igénye révén az önkormányzati területeken történő megtelepedés 
korlátozottan jelent bevonzó képességet. 

A projekt tartalma Kataszter készítése a helyben, illetve a szomszédos településeken elérhető szolgáltatásokról, 
hiányszolgáltatások azonosítása 

Az iparűzési adó elengedése az azonosított hiányszolgáltatások számára 

Kedvezményes helyiségbérleti lehetőségeségek átmeneti biztosítása hiányszolgáltatások számára 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

A helyben elérhető szolgáltatások szélesebb körének biztosítása Dunavarsány és a környező települések 
lakóinak; így a település vonzerejének, térségi súlyának növelése. Áttételesen a kereskedelmi-
szolgáltatási paletta bővülése, illetve annak vendégkörében a környező településeken élők arányának 
növekedése. 

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

Szolgáltatók 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projektet támogatja a 3.6. Önkormányzati közvetítő munka duális szakképzési együttműködések 
elindításában tematikus kulcsprojekt –megvalósulásával együtt járhat a városban megfordulók 
számának növekedése, így a potenciális szolgáltatási keresletszintek emelkedése. Az esetleges 
ingatlanbeszerzések kapcsolatban állnak a 2.2. Tartalék- és kincsképzési normarendszer kidolgozása 
tematikus kulcsprojekttel. 

Költségigény Az elengedett bérleti díj költségként merül fel, míg az elengedett iparűzési adó (lévén korábban jelen 
nem lévő szolgáltatásokról van szó) költségként nem merül fel, csak potenciális bevételről való 
lemondásként jellemezhető.  

Ütemezés A projekt bármely időpontban elindítható, részletes ütemezést nem igényel. 
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4.3.2. Felelős gazdálkodás, hatékony működés 

2.1. A megújuló energia felhasználási körének szélesítése 

 

 

 

2.2. Tartalék- és kincsképzési normarendszer kidolgozása 

 

  

A projekt 
indokoltsága, 
szükségessége 

Lényegi környezetterhelő tényező a termikus energiaellátás során okozott légszennyezés, 
amelynek minimalizálására a termikus energiaellátás vezetékes energiahordozóval, földgázzal 
történő megoldási lehetőségét közel település szintűvé emelték. A műszaki lehetőség 
rendelkezésre állása ellenére a várhatótól ellentétes folyamat indult el. A lakosság egyéni 
gazdasági lehetőségeinek korlátozottsága miatt kevésbé veszik igénybe a környezeti állapotot 
javító vezetékes energiahordozót a termikus energiaellátásban.  

A projekt tartalma Megújuló energiahordozók hasznosítási lehetőségeinek feltárása 

A fenntartási költségek javításában és a környezetterhelés csökkentésében várható lehetőségek 
bemutatása 

A projekt céljai, 
elvárt eredményei 

A projekt célja a település környezeti állapotának javítása, az energiahatékonyság javítása és a 
fenntarthatóság javítása 

(A projekt során régészeti területek is potenciálisan érintettek lehetnek.) 

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

telektulajdonosok közössége 

Előkészítettség önkormányzat és egyes vállalkozások tájékoztatása a lehetőségekről 

Szinergiák - 

Költségigény - 

Ütemezés A projekt bármely időpontban elindítható 

A projekt indokoltsága, 
szükségessége 

Dunavarsány önkormányzata – elsősorban iparűzésiadó-bevételei révén – a hasonló méretű 
településekhez képest relatív széles gazdasági mozgástérrel jelentezik. Azonban sem az adóbevételeket 
megtermelő vállalatok folyamatos és sikeres jelenléte, sem az adóbevételek helyi kézben maradása nem 
tekinthető teljesen bizonyos, hosszú távon alapnak tekinthető adottságnak. Többletbevételei egy részét 
az önkormányzatnak így érdemes tartalék- és kincsképzésre fordítania. 

Erre már korábbi években is rendszeresen volt példa, jelen projekt a tartalékolás rendszerbe foglalására 
irányul: a tartalékképzés mértékének (akár százalékos, akár az adóbevételek mértékétől függő), 
lehetséges módjainak (lekötés, vagyontárgyak beszerzése, beruházás stb.) rögzítésére. Elsősorban 
önkormányzati határozat lehet ennek formai kerete. 

A projekt tartalma Tartalék- és kincsképzési normarendszer összeállítása és testületi elfogadása 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

Rövid távon az önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak (pl. kiadható üzlethelyiségek, lakások, strand 
stb.) számának gyarapodása, hosszú távon a város gazdálkodási alapjainak diverzifikálódása, a helyi 
gépipari vállalkozásoktól származó adóbevételektől való függés oldódása 

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

- 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projekt – sikere esetén – áttételesen szinte minden egyéb projektelképzelésre erősítően hat. 
Szinergiák elsősorban azon projektekkel merülnek fel, amelyek maguk is forgalomképes vagyontárgyak 
beszerzésére irányulnak. 

Költségigény - 

Ütemezés A kapcsolódó testületi döntés bármikor meghozható 
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2.3. Kooperáció Taksony önkormányzatával a Forrás lakópark közszolgáltatásokkal való ellátása terén 

 

 

  

A projekt indokoltsága, 
szükségessége 

Dunavarsány városrészei közül a Forrás lakópark rendelkezik a legrosszabb kapcsolatokkal a 
városközponttal, illetve a városi intézményekkel. Míg általában fontos cél, hogy az egyes városrészek 
közötti kapcsolatok fejlődjenek és a távolabbi településrészek lakói is minél szervesebben 
integrálódjanak a városi közéletbe, bizonyos esetekben célszerű lehet az életszerűség diktálta 
keretekhez igazítani a közszolgáltatások kínálatát. Különösen a Forrás lakópark esetében, amely 
közigazgatásilag ugyan Dunavarsányban fekszik, de térben rendkívül elszigetelt a város többi részétől, és 
intenzívebb integrációja alapvető nehézségekbe ütközik – míg Taksony nagyközség központja fizikailag is 
közelebb van, illetve megközelíthetősége is kedvezőbb. 

(E helyzet kezelésére felmerülhet akár a közigazgatási határ módosítása is, ami azonban komplex 
folyamat, így inkább hosszú távon érdemes megfontolni. Rövid távon kézenfekvőbb praktikus módon, 
külön megállapodásokkal kezelni a városrész ellátását.) 

A projektterv a közszolgáltatások kisebb szeletét érinti csak, leginkább azokat, amelyek rendszeres 
személyes megjelenésre épülnek, mint az óvodai, az iskolai és a háziorvosi ellátás. Ezek esetében lenne 
ugyan lehetőség az egyéni átjelentkezésre is; de jelen projekt célja az átjelentkezési siker 
esetlegességének kiküszöbölése, a lehetőség rendszerszintű megteremtése. 

A projekt tartalma Megállapodás Taksony nagyközség önkormányzatával a releváns közszolgáltatási szerződések 
módosításáról úgy, hogy az 510-es út, a Taksony vezér híd, illetve a város nyugati és északi határa között 
élő dunavarsányi lakosok is a taksonyi lakosokkal megegyező jogosultságokkal vehessék igénybe a 
Taksonyi Német Nemzetiségi Óvodát, a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskolát, a 
gyermekorvosi rendelést, illetve az egyik háziorvosi praxist 

Választási lehetőség felajánlása az érintett területen élők számára arról, Dunavarsányban vagy 
Taksonyban kívánják-e az óvodai, általános iskolai, gyermek-háziorvosi és háziorvosi közszolgáltatást 
igénybe venni 

A Taksony nagyközségnek átadott közszolgáltatási kapacitásokhoz kapcsolódó, települési finanszírozású 
költségek térítése (ezzel a helyben maradó finanszírozási szükségletek azonos csökkenése) 

Dunavarsány releváns közszolgáltatási szabályozásainak a fentieket követő módosítása 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

A közszolgáltatások igénybe vételi lehetőségének élethez igazítása, a Forrás lakóparkban élők teljes 
értékű választási lehetőségének megteremtése a felől, mely településen kedvezőbb számukra a 
közszolgáltatások igénybevétele. Hosszabb távú cél annak felmérése, a helyi lakók döntései alapján 
mennyire életszerű a Forrás lakópark Dunavarsány területén belül tartása – hasonlóan a Bugyi és 
Délegyháza között 2017-ben aktuális területátadáshoz. 

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

Taksony Nagyközség Önkormányzata, Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda, Taksony Vezér Német 
Nemzetiségi Általános Iskola, Taksony gyermek-háziorvosi és háziorvosi szolgáltatói 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák - 

Költségigény - 

Ütemezés A projekt célszerűen a tanévkezdéshez igazítandó – a megalapozó tárgyalások ettől függetlenül 
bármikor megkezdhetők 
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4.3.3. Városi szolgáltatások minőségi fejlesztése 

3.1. Pilotprojekt idősek nappali klubjára 

 

  
A projekt 
indokoltsága, 
szükségessége 

Dunavarsány egyes városrészeiben, elsősorban Kisvarsány-Központban relatív magas az idős 
népesség aránya és a központi városrészek elöregedő tendenciái a fiatal családosokat célzó 
városfejlesztési beavatkozások ellenére is folytatódhatnak bizonyos mértékig. 

Nem ismert ugyanakkor, a potenciális célcsoporton belül mekkora igény mutatkozhat idősek 
klubja iránt, hiszen bizonyára sokan nem érzik magukat érintettnek a szolgáltatást illetően. 
Lehetnek, akik családjuk, civil szervezetek stb. keretein belül találhatják azt a segítséget, társas 
közeget, szabadidős lehetőséget, amihez más időskorúaknak a nappali klub kínálhat megoldást. 

E tudáshiány okán a nappali klub pilotprojekt-jellegű, féléves kezdeti időtartammal lett 
bevezetve, folytatásról még nem született döntés. 

A projekt tartalma Idősek nappali klubjának meghirdetése egy alkalmas, önkormányzati tulajdonú, városközponti 
ingatlanban 

Egyéb releváns szociális ellátások becsatornázási lehetőségének megteremtése 

Egy fő koordinátor határozott idejű alkalmazása a projekt tartamára 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

Az időskorúak ellátása minőségének emelkedése; a rendszeres segítség nélkül élő, 
elmagányododott idősek arányának csökkentése 

Projektgazda Dunavarsány Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Partnerek, 
stakeholderek 

Önkormányzat, mint fenntartó 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák - 

Költségigény 5 000 000 Ft (első évi bérköltség és minimálisan szükséges eszközbeszerzés, 
infrastruktúrafejlesztés); ld. TOP Plusz 3.1.3 

Ütemezés A féléves pilotprojektként már megvalósult, további folytatása esetén bármely időpontban 
elindítható, azonban célszerű ősszel indítani, amikor az időjárás romlása, a rendelkezésre álló 
alternatív elfoglaltságok körének szűkülése egyaránt felértékeli a nappali klub vonzerejét 
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3.2. A meglévő ivóvíz- és szennyvízhálózat lehetséges és szükséges fejlesztései 

  
A projekt 
indokoltsága, 
szükségessége 

Dunavarsány közel sík földrajza miatt a szennyvízközcsatorna-hálózatot kezdetekben vákuumos 
rendszerrel építették ki. A műszaki hátrányok előtérbe kerülése miatt a később csatornázásra 
kerülő utcákban lehetőleg gravitációs csatornaszakaszokat építettek és átemelő műtárgyakat, 
amelyekből a továbbszállítást nyomócsatorna biztosította. Ezzel Dunavarsányban egy nagyon 
vegyes szennyvíz-elszállítási hálózat alakult ki, annak minden karbantartási és üzemeltetési 
nehézségeivel együtt. Ezért a fejlesztést az egységesebb hálózati rendszer irányába célszerű 
irányítani. A vákuumos rendszerű szennyvízgyűjtési megoldás üzemeltetése költséges, műszakilag 
kedvezőtlen a település beépítettségéhez, így Dunavarsányban sincs jövője, a gerincgyűjtő 
csatornahálózati nyomórendszerre való átépítése irányába kell fejleszteni. 

A folyamatosan növekvő lakosság ivóvízigénye is folyamatosan emelkedik, a közművesítés sokszor 
lassabban halad, mint az új lakások építése, ezért az új beépítések ivóvízellátása nem teljes 
mértékben biztosított. 

A projekt tartalma A település csatornahálózatának fejlesztése Dunavarsány szennyvízproblémáinak 
problémafeltárására építve, melyet a DPMV Zrt. készít. 

Az ivóvízhálózat kapacitásának szükség szerinti fejlesztése. 

A projekt céljai, 
elvárt eredményei 

A szennyvízgyűjtő hálózat településszintű fejlesztésének megoldása; illetve a meglévő vákuumos 
rendszer átalakítása nyomott rendszerré, a fejlesztési területeken új szennyvízgyűjtő hálózat a 
befektetők bevonásával. 

Az újonnan betelepült térségek teljeskörű ivóvízellátásának biztosítása. 

(A projekt során régészeti területek is potenciálisan érintettek lehetnek.) 

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

DPMV Zrt. Dunavarsányi Üzemigazgatóság 

Előkészítettség Folyamatos a fejlesztés, kivitelezés 

Szinergiák - 

Költségigény Előre nem becsülhető. Indikatív egységárak: 

• Vízvezeték-építés: 10.000 Ft/m (D32 KPE) – 35.000 Ft/m (D160 KPE) 

• Csapadékvíz csatornavezeték: 35.000 Ft/m (D200 KG PVC) – 58.000 Ft/m (D315 KG PVC) 

• Szennyvíz csatornavezeték: 37.500 Ft/m (D160 KG PVC) – 60.000 Ft/m (D315 KG PVC) 

Ütemezés A projekt további részei bármely időpontban elindíthatók 
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3.3. Okmányirodai ügyintézés elérhetővé tétele a mikrotérség számára 

 

  

A projekt indokoltsága, 
szükségessége 

A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Okmányirodai Osztálya Szigetszentmiklóson, Dunaharasztiban és 
Tökölön tart fenn ügyfélszolgálatot. Ezzel a járás lefedettsége kifejezetten egyenetlennek mondható: 
míg a legtöbb településről relatív közel elérhető egy okmányiroda, addig a járás délkeleti települései – 
Dunavarsány, Majosháza, Délegyháza – esetében a kirendeltségek vagy távoliak, vagy nehezen 
megközelíthetőek. A három település együttesen tizenháromezer lakosa számára érdemes biztosítani a 
helyben (illetve relatív közel) elérhető okmányirodai ügyintézés lehetőségét. 

Dunavarsányban korábban működött járási hivatali kirendeltség, melyet a Járási Hivatal már nem 
használ, így az Árpád Fejedelem Általános Iskola kezelésébe került. Jelenleg heti két órában működik 
járási ügysegéd a Dunavarsányi Városházán, de az okmányiroda ügyintézés magasabb szolgáltatási 
szintet biztosíthatna a mikrotérség számára. 

A projekt tartalma Kirendeltség létesítése az okmányirodai osztály számára, legalább heti tizenkét órában 

Infrastrukturális fejlesztés, Szükséges eszközök beszerzése, létszámbővítés 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

A város általános szolgáltatási színvonalának emelkedése, az ügyintézés könnyebbé válása, Dunavarsány 
alközponti szerepkörének bővülése. 

Projektgazda Szigetszentmiklósi Járási Hivatal 

Partnerek, 
stakeholderek 

- 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projektet támogatja a 1.2. Helyi és térségi hiányszolgáltatások letelepedésének ösztönzésére tematikus 
kulcsprojekt, illetve az 3.4. Önkormányzati közvetítő munka duális szakképzési együttműködések 
elindításában tematikus kulcsprojekt – mindkettő sikeres megvalósulásával együtt jár Dunavarsány 
alközponti szerepkörének erősödése. 

Költségigény 5 000 000 Ft (minimálisan szükséges beruházások, valamint első évi bérköltség) 

Ütemezés A projekt bármely időpontban elindítható, részletes ütemezést nem igényel. 
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3.4. Önkormányzati közvetítő munka duális szakképzési együttműködések elindításában 

 

  
A projekt 
indokoltsága, 
szükségessége 

A projekt több különböző települési célra, illetve problémára reflektál. 

A Dunavarsányban működő cégeknek (is) egyre jelentősebb nehézségeket okoz a megfelelő 
munkaerőhöz való hozzáférés, többek közt a szakmunkás végzettséget igénylő pozíciókban is. 
Számukra a duális képzési együttműködések révén hozzájuk kerülő munkaerő alkalmazása a 
toborzás egyik lehetséges módja. 

Dunavarsány lakóhelyi vonzereje, illetve megtartóképessége szempontjából nem közömbös, hogy 
milyen képzési lehetőségek állnak rendelkezésre helyben. Bár a város mérete (és elhelyezkedése) 
nem teszi feltétlen szükségessé saját középfokú oktatási intézmény létesítését, amennyiben az 
mégis elérhető, úgy a város fiataljainak olyan életpályamodell kínálható fel, amely egészében 
Dunavarsányon belül valósítható meg. 

Mindezeken felül egy Dunavarsányon belül megnyíló középiskola városképi szempontból is 
emelheti a város presztízsét. 

Mivel egy középiskola nyitása és üzemeltetése nem reális önkormányzati feladat, jelen projekt 
inkább az önkormányzat katalizátorszerepére fókuszál: a gyakorlati helyként felmerülő 
dunavarsányi üzemek igényeinek összekapcsolására potenciális iskolafenntartó szervezetekkel. 
Adott esetben kollégiumi kapacitások létrehozása is felmerülhet. 

A projekt tartalma Dedikált projektmenedzseri kapacitás létrehozása 

Dunavarsányi üzemek duális szakképzési igényeinek, kapacitásainak felmérése 

Kooperációs lehetőségek keresése környező települések középiskoláival 

Dunavarsányban potenciálisan középiskolát nyitni akaró fenntartóintézmények keresése 

Koordináció a képzőhelyek és az üzemek között a lehetséges együttműködésekről 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

A dunavarsányi üzemek munkaerő-ellátottságának javítása, a város fiataljai számára helyi képzési 
lehetőség kínálása – és mindezek eredményeként Dunavarsány versenyképességének, 
vonzerejének emelése, városiasabb arculat építése 

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

Dunavarsányi Ipari Park és annak üzemei, Oktatási Hivatal és Intézményfenntartók, oktatási 
intézmények 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projektet támogatja a 1.2. Helyi és térségi hiányszolgáltatások letelepedésének ösztönzése 
tematikus kulcsprojekt, illetve az 3.3. Okmányirodai ügyintézés elérhetővé tétele a mikrotérség 
számára tematikus kulcsprojekt – mindkettő sikeres megvalósulásával együtt jár Dunavarsány 
alközponti szerepkörének erősödése. A projekt által szükségessé váló menedzsmentkapacitások 
összehangolhatók az 6.4. Önkormányzati szervező munka településszerkezetbe illő 
munkásszállás-kapacitások létrehozásában tematikus kulcsprojekttel, illetve felmerülhet 
kollégiumi kapacitások e projekthez kapcsolódó létrehozása is. 

Költségigény 3 000 000 Ft (első évi bérköltség) 

Ütemezés A szervező munka folyamatos projekt, melynek elkezdése a lehető leghamarabb célszerű 
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3.5. Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése, szikkasztási lehetőségek bővítése 

 

  
A projekt 
indokoltsága, 
szükségessége 

Az úthálózat csapadékvíz-elvezetése több helyen nem kielégítő, egyes útszakaszok belvízzel 
érintettek. A nem megfelelő elvezetés következtében a lezúduló nagy mennyiségű csapadék 
forgalmi akadályt jelenthet, nem szabályozott elfolyása anyagi és természeti károkat okoz, 
túltelítődött csatornahálózat kiömlése egészségügyi kockázatokat hordozhat.  

Az utak állapotán sokat ronthat a nem megfelelő csapadékvíz elvezetés. A víz elfolyása 
károsodást okozhat az úttest alépítményében, mely szerkezeti szilárdságát vesztve nem lesz 
képes a forgalom által okozott terhelést elviselni, ennek következtében a burkolat megreped, 
megsüllyed, kátyúk keletkeznek. 

A projekt tartalma Az útburkolati fejlesztések összekötése vízelvezető árkok ásásával 

Az útburkolatok gyors lefolyást elősegítő dőlésszögben történő kivitelezése 

Megfelelő méretű és kapacitású szikkasztók létesítése 

Lokális kimosódást akadályozó elemek kiépítése 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

A projekt célja a Dunavarsányban futó utak szabályozott és szakszerű csapadékvíz elvezetése, 
mely következtében az úthálózat állapotromlása lassítható, a városi környezet rendezett marad. 
A helyben tartott és elszikkasztott csapadékvíz továbbá segít a város vízgazdálkodásában, a 
jövőben várhatóan súlyosbodó aszályos időszakok átvészelésében. 

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft., Magyar Közút 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projektet támogatja a 4.4. Az erőspusztai bekötőút bővítése, felújítása és a 4.5. Útburkolati 
fejlesztések a város minden területén tematikus projekt megvalósulása. 

Költségigény Csak a felmérés és a tervek készítése becsülhető előre: 

35 000 000 Ft (ld. TOP Plusz 1.1.2, 1.2.3) 

Ütemezés A szervező munka folyamatos projekt, melynek elkezdése a lehető leghamarabb célszerű 
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4.3.4. Helyi és térségi közlekedési lehetőségek gazdagítása 

4.1. Szigethalom autóbusz-állomás és Dunavarsány autóbuszos kapcsolatának javítása 

 

  
A projekt 
indokoltsága, 
szükségessége 

Dunavarsány és Szigethalom között a 664-es jelzésű (Délegyháza–Szigethalom) autóbuszjárat 
biztosít eljutást, munkanapokon irányonként hét, illetve nyolc alkalommal. A város közlekedési 
stratégiája részeként elvégzett igényfelmérés alapján megállapítható, hogy a közösségi 
közlekedés nem kielégítő: a járatok menetrendje és üzemideje nem igazodik az utazási 
igényekhez, melyeket a szigethalmi autóbusz-állomás melletti járási igazgatási centrum is 
érdemben fokoz. A járat – dunavarsányi egészségházi betéréseivel – ezen felül javítja a 
településen belüli közlekedési kapcsolatokat is. 

A projekt tartalma Az autóbuszjárat üzemidejének kiterjesztése – legalább a Dunavarsány–Szigethalom szakaszon – 

21 óráig 

Sűrítés oly módon, hogy minden nap legalább óránként induljon autóbusz a viszonylatban 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

Dunavarsány egyes városrészei közti kapcsolat javítása, illetve az igazgatási központ és a 
szigetszentmiklósi ipari park, a szigethalmi autóbusz-állomáson megjelenő átszállási lehetőségek 
könnyebb, biztosabb elérhetőségének megteremtése 

Projektgazda Volánbusz Zrt. 

Partnerek, 
stakeholderek 

- 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák - 

Költségigény 70 000 000 Ft az első évben 

Ütemezés A projekt bármely időpontban elindítható 
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4.2. Gyalogosinfrastruktúra fejlesztése 

 

  
A projekt 
indokoltsága, 
szükségessége 

Dunavarsányt a sík környezet kiválóan alkalmassá teszik a gyalogos közlekedésre, azonban több 
olyan helyen sincs jelen a megfelelő gyalogosinfrastruktúra, ahol azt máskülönben a forgalmi és 
környezeti viszonyok szükségessé tennék. Ennek megfelelően cél a létező járdák állagmegóvása, 
folytonossági hiányaik kezelése, illetve azon kiemelt útvonalak fejlesztése, ahol jelenleg nincs 
járda – elsősorban a lakóterületek egymás közti kapcsolatának, illetve a munkahelyek és 
autóbusz-megállóhelyek megközelítésének javítása érdekében. 

Ehhez kapcsolódik a kijelölt gyalogátkelőhelyek számának növelése, elsősorban az 51-es úton 
jelent problémát, hogy nincsenek kellő számban jelen megfelelő átkelési lehetőségek. 

A fejlesztések egy része az állami közútkezelő hatásköre, ám a fennálló, több helyen rendkívül 
balesetveszélyes helyzet felszámolása érdekében akár ez esetekben is megfontolandó az 
önkormányzati anyagi szerepvállalás. Az ipari park gyalogos megközelíthetőségének javítása 
kapcsán is célszerű a közös teherviselés. 

A projekt tartalma Létező járdák hiányosságainak pótlása. 

Új járdák létesítése a nagyvarsányi településrész és a Duna-part; az erőspusztai bekötőút és 

Kisvarsány; valamint az ipari park és a Forrás lakópark, illetve a Duna-part között. 

Gyalogátkelőhelyek létesítése az 51-es úton az autóbusz-megállóhelyenél, valamint az ipari 

parknál, illetve az 510-es út és az 51104-es (szigethalmi) út csomópontjában, melyet azonban az 

önkormányzat nem tud megoldani önálló hatáskörben saját anyagi forrásból, hiszen a teljes 

csomópont felülvizsgálata és átalakítása szükséges, mely a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladat és 

hatásköre. 

Létező gyalogátkelőhelyek megvilágítása, akadálymentes kialakítása. 

A közlekedésbiztonsági feltételek messzemenő figyelembevétele, elsősorban a gyalogátkelők 

kivilágítása kapcsán, szükség esetén igényvezérelt jelzőlámpák telepítésével. 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

Dunavarsány egyes városrészei közti kapcsolat javítása, a városban működő munkahelyek 
elérhetőségének javítása, a balesetveszélyes gócpontok felszámolása.  

(A projekt során régészeti területek is potenciálisan érintettek lehetnek.) 

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

Magyar Közút, Ipari park 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A 4.4. Az erőspusztai bekötőút bővítése, felújítása tematikus kulcsprojekt kapcsán fontos 
gyalogoshálózati elemmel bővülhet a település. 

Költségigény 65 000 000 Ft (ld. TOP Plusz 1.1.2, 1.2.3) 

Ütemezés A projekt bármely időpontban elindítható 
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4.3. Kerékpárút-hálózat bővítése, sávok és nyomok létesítése 

 

  
A projekt 
indokoltsága, 
szükségessége 

Dunavarsányt a sík környezet kiválóan alkalmassá teszik a kerékpáros közlekedésre, amely ennek 
megfelelően népszerű is. Az infrastruktúra azonban nagyban az egyes városrészeken belülre 
korlátozza a kerékpár használhatóságát, hiszen az összekötő utakon és a főutakon a forgalom 
nagyobb sebessége miatt alacsonyabb a szubjektív biztonságérzet. E helyen külön kerékpáros 
infrastruktúrára van szükség. 

Szükséges továbbá a kerékpárhasználat egyéb irányú fejlesztésekkel való könnyítése is: 
forgalmasabb belterületi utakon kerékpáros nyommal, egyirányú utak kétirányú kerékpáros 
használatának engedélyezésével, jellemző célpontoknál kerékpártámaszokkal. 

A projekt tartalma Kerékpárút vagy -sáv létesítése Kisvarsány és a Mátyás király utca (Erőspuszta) bekötőút között. 

Több helyszínen biztonságos kerékpáros átvezetések létesítése az 51-es úton a Duna-part irányába 

a nagyvarsányi településrész és az ipari park felől, elsősorban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

hatáskörében, segítve a projektet. 

A Taksony vezér híd és a csatlakozó 51104-es út kerékpáros infrastruktúrájának megteremtése. 

Csatlakozás a Taksony–Bugyi kerékpárúthoz Taksony felé. 

Az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal városon belüli szakaszának megvalósításában kooperáció a 

szomszédos településekkel. 

Kerékpáros nyomok felfestése, egyirányú utak megnyitása, kerékpártámaszok létesítése a releváns 

helyszíneken. 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

Dunavarsány egyes városrészei közti kapcsolat javítása, a városban működő munkahelyek 
elérhetőségének javítása, balesetveszélyes gócpontok felszámolása, a kerékpárosturizmus 
feltételeinek javítása.  

(A projekt során régészeti területek is potenciálisan érintettek lehetnek.) 

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

Magyar Közút Nonprofit Kft. 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projektet támogatja a 4.5. Útburkolati fejlesztések a város minden területén tematikus projekt 
megvalósulása. 

Költségigény Tervezés: 18 000 000 Ft 

Kivitelezés: Nagyban függ a konkrét tervektől, nagyságrendileg 300 000 000 Ft 

Összesen: 318 000 000 Ft (ld. TOP Plusz 1.1.2, 1.2.1, 1.2.3) 

Ütemezés A projekt bármely időpontban elindítható 
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4.4. A Mátyás Király utca (erőspusztai bekötőút) bővítése, felújítása  

 

 

4.5. Útburkolati fejlesztések a város minden területén 

 

  

A projekt indokoltsága, 
szükségessége 

Az Erőspusztát Kisvarsány felől megközelítő bekötőút állapota – elsősorban a belvízveszélynek 
való kitettsége miatt – nem kielégítő, annak megerősítése szükséges ahhoz, hogy az Ipari park 
területe mind az ott dolgozók, mind pedig a teherforgalom számára használható váljon. Ennek 
segítségével az Ipari park elszigeteltsége jelentősen csökkenne, a kerékpáros közlekedésre a 
lehetőség megnyílna mely javítaná a munkahelyek elérhetőségét.  

A projekt tartalma A bekötőút megerősítése, szilárd burkolattal való ellátása, vízelvezetés létesítése 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

A projekt célja a közlekedési lehetőségek javítása a városon belül, a különálló térségek 
összekötése, a könnyű megközelíthetőség biztosítása. Az út megépítésével az Ipari park 
elszigeteltsége csökkenne, Kisvarsány felöli elérhetősége jelentősen javulna, megkönnyítve így 
mind az itt élők napi ingázását, mind pedig az Ipari parkban található vállalatok munkaerő 
elérését. Fontos feladat a gyalogos és kerékpáros forgalom számára megfelelő feltételek 
biztosítása a bekötőúton, a megfelelő hálózati kapcsolatok kialakításával. 

Projektgazda Dunavarsány Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Ipari park, Magyar Közút 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Lehetővé teszi a 4.3.Kerékpárút-hálózat bővítése, sávok és nyomok létesítése tematikus 
kulcsprojekt szélesebb körben történő megvalósítását.  

Költségigény Tervezés: 18 000 000 Ft 

Kivitelezés: 170 000 000 Ft 

Összesen: 188 000 000 Ft 

Ütemezés A projekt bármely időpontban elindítható, részletes ütemezést nem igényel. 

A projekt 
indokoltsága, 
szükségessége 

A településen található utak egy része nem rendelkezik aszfalt burkolattal, főleg az újonnan 
beépült területeken jellemző. A növekvő lakosság és a bővülő Ipari park fokozza évről évre a 
gépjárművek okozta terhelést, mely következtében egyes útszakaszok (a legforgalmasabbak) 
állapota gyorsuló ütemben romlik. A biztonságos és kényelmes közlekedés érdekében szükséges 
az útfelületek javítása, fejlesztése. 

A projekt tartalma Útburkolati javítások 

Útburkolattal nem rendelkező útszakaszok aszfalttal történő burkolása 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

A projekt célja a biztonságos és komfortos közlekedés biztosítása mind a helyben lakók, mind 
pedig az áthaladó forgalom számára. 

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

Magyar Közút, Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projektet támogatja a 4.4. Az erőspusztai bekötőút bővítése, felújítása és a 3.5. Csapadékvíz-
problémák kezelése, szikkasztási lehetőségek bővítése tematikus projekt megvalósulását. 

Költségigény Előre nem becsülhető. Indikatív egységárak: 

• Javítások: 11 000 Ft/m2 

• Új aszfaltburkolat: 33 000 Ft/m2 

Ütemezés A projekt bármely időpontban elindítható 
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4.6. Forgalomcsillapítás 

 

  
A projekt 
indokoltsága, 
szükségessége 

Dunavarsány, valamint a környező agglomerációs települések lakossága folyamatosan növekszik, 
így a helyben közlekedő és az áthaladó forgalom évről évre nagyobb. A forgalom okozta fokozódó 
negatív externáliák (szennyezőanyagok kibocsátása, zaj- és rezgésszennyezés, vizuális 
környezetterhelés stb.) csökkentése érdekében szükséges a forgalom megfelelő csillapítása a 
lakott területeken, hogy az átmenő forgalom csak ott jelenjen meg, ahol arra felkészített 
infrastruktúra fogadja. 

A projekt tartalma Sebességre, tengelyterhelésre és össztömegre vonatkozó korlátozások, egyirányúsítás, szükség 

esetén fizikai forgalomcsillapító eszközök létesítése.  

A kerékpáros közlekedés fejlesztésével, valamint új utak építésével (pl. erőspusztai bekötőút) a 

településen belüli autós forgalom csökkenhet, egyszerűbbé válhat. 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

A projekt célja a jobb életminőség és komfortosabb közeg biztosítása a lakosok számára a 
forgalomcsillapítás következtében a gépjármű forgalomból eredő negatív externáliák 
csökkentésével.  

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

Magyar Közút 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projektet támogatja a 4.3. Kerékpárút-hálózat bővítése, sávok és nyomok létesítése tematikus 
projekt megvalósulása. 

Költségigény Felmérés, tervkészítés: 8 000 000 Ft 

A kivitelezés költségei a konkrét tervek függvényében állapíthatók csak meg. 

Ütemezés A projekt bármely időpontban elindítható 
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4.3.5. A dunavarsányiak közösségének megerősítése 

5.1. Termelői piac létesítése 

 

  
A projekt 
indokoltsága, 
szükségessége 

Dunavarsányban nincs rendszeres piac, noha a városban sokan foglalkoznak akár 
életvitelszerűen, akár hobbiszinten háztáji élelmiszer-előállítással. A termelői piac egyfelől 
lehetővé teszi, hogy e termelők strukturált keretek között kínálhassák eladásra terményeiket-
termékeiket a város lakóinak, másfelől olyan kínálatot is jelent, ami jellegében és minőségében 
érdemben eltér a kiskereskedelemben elérhetőtől. 

A piac egyúttal közösségi hely is, olyan kvázi-rendezvény, ahol a város lakói ápolhatják létező 
kapcsolataikat, újakat köthetnek. Ez kiváltképp azon újabb beköltözők esetében lényeges, akik 
más intézmények, rendezvények kapcsán nem feltétlenül kerülnek kapcsolatba a város 
közéletével. Mindezeken túl a termelői piac, ha nagyságrendje alapján nem is, de szimbolikus 
üzenetértékével jól képviseli a fenntartható, lokális fogyasztás gondolatát. 

A piac célszerű helyszíne a Petőfi Művelődési Ház melletti tér – itt az infrastruktúra egy része (pl. 
mosdók) a művelődési házban is rendelkezésre áll. A piac működtetése kevés forrást igényel, 
amit megfelelő esetben az árusoktól szedett jelképes díjak is fedezhetnek. 

A projekt tartalma Alapinfrastruktúra biztosítása termelői piachoz heti egy alkalommal, pl. vasárnap délelőttönként 

(asztalok, hulladékgyűjtés stb.) a Petőfi Művelődési Ház mellett 

A piaclehetőség intenzív hirdetése a város területén, a város rendelkezésére álló létező 

csatornákon 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

Rendszeres termelői piac üzemeltetése, rendszeresen jelen lévő helyi és környékbeli árusokkal, 
köztük hobbitermelőkkel. Kielégítő látogatottság, vonzó imázs, ami a település egészének 
vonzerejét is emeli. Új beköltözők társadalmi integrációjának segítése, gyorsítása. 

Projektgazda Dunavarsányi Városüzemeltetési Kft. 

Partnerek, 
stakeholderek 

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák - 

Költségigény 1 500 000 Ft 

Ütemezés A projekt bármely időpontban elindítható, de célszerű a március-áprilisi kezdés, amikor már reális 
friss termények árusítása is 
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5.2. Városmarketing  

 

  
A projekt 
indokoltsága, 
szükségessége 

Dunavarsány sajátos, széttagolt településszerkezete, az elmúlt időszakok tájalakító 
tevékenységei, településfejlődési folyamatai miatt sem a lakosság számára, sem a látogatók 
számára nem jelenik meg egy egységes arculatú városként, az ország turisztikai térképén nem 
képez jól azonosítható márkát.  

Egy település vonzereje nem csak a vonzástényezők és szolgáltatások meglétén alapszik: tudatos 
marketingtevékenységgel is erősítendő a város imázsa, ismertsége.  A projekt hozzájárul a városi 
öntudathoz, és közvetve a színvonalas épített és természeti környezet fenntartásához, 
kialakításához.  

A projekt tartalma Arculattervezés 

Honlapfejlesztés 

Kiadványok: látványosságok térképe 

Reklámtevékenység 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

Az elsődleges cél egy hagyományokon, táji-természeti adottságon alapuló arculat meghatározása, 
amelyet következetesen lehet képviselni további reklám anyagokban, érvényesíteni lehet 
beruházások tervezésekor (vonzástényezők fejlesztésekor – pl. bányatavak új attrakciói), 
közterületek fejlesztése, rendezése során stb. A projekt segítségével a település turisztikai 
vonzástényezői, infrastruktúrája (pl. szolgáltatások) szélesebb körben ismertté tehetőek, az 
információs rendszerek fejlődhetnek.   

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, Dunavarsányi Napló 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák C1. Turisztikai attrakciófejlesztés a bányatavakon akcióterületi kulcsprojekt 

Költségigény 10 000 000 Ft 

Ütemezés A projekt bármely időpontban elindítható, a megvalósulást célszerű egy turisztikai szezon elejére 
időzíteni.  
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5.3. Lobbitevékenység és érdekképviselet intézmény/látványosság bevonzására 

 

  

A projekt indokoltsága, 
szükségessége 

Dunavarsány hosszú távú stratégiai céljai között szerepel egy (vagy több) olyan intézmény, látványosság 
bevonzása a városba, amely érdemben növeli annak ismertségét, vonzerejét és gazdasági súlyát. E célról 
az integrált településfejlesztési stratégiával 2016-os elkészítése mellékleteként megszületett tematikus 
projektcsomagok egyike, a Csillagváros nevet viselő jövőkép-stratégia tartalmazza a részletes 
elképzeléseket. 

E projekt elsősorban az okból van jelen, hogy az integrált településfejlesztési stratégiában is megjelenjen 
a projektcsomag e kiemelt céljának a támogatása, mindenekelőtt az önkormányzat ez irányú 
lobbitevékenysége kívánatosságát rögzítve. 

A projekt tartalma Lobbitevékenység a Csillagváros-projektcsomagban leírtak szerint kiválasztandó látványosság, 
intézmény Dunavarsányban való megvalósítása, oda való átköltöztetése érdekében – úgy a 
városvezetés, mint a városban érdekelt egyéb, lobbierővel bíró szereplők részéről 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

Jelentős látványosság, intézmény Dunavarsányra vonzásával erősíteni a város hírét, ismertségét, 
gazdasági erejét – így áttételesen vonzerejét, az itt élők életminőségét is 

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

Lobbierővel bíró helyi kötődésű politikai, gazdasági, államigazgatási szereplők, intézmények 

Előkészítettség Projektötlet, melynek részletei a Csillagváros projektcsomag jövőkép-stratégiájában jelennek meg 

Szinergiák A projekt – sikere esetén – áttételesen szinte minden egyéb projektelképzelésre erősítően hat 

Költségigény - 

Ütemezés Folyamatos projekt 
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4.3.6. Színvonalas természeti és épített környezet fenntartása 

6.1. Vizesélőhely-rehabilitáció 

 

  

A projekt indokoltsága, 
szükségessége 

Dunavarsányra egykor igen jellemzők voltak a vizes élőhelyek, melyek az elmúlt időszakok tájalakítási 
tevékenysége révén elvesztek, ezáltal hagyományos tájhasználatok, és tájidentitást adó elemek sem 
maradtak fenn. Szintén indokolja a projektet, hogy a település egyes, szántó művelésű területein 
rendszeresek a belvíz problémák.  

Cél egy vizesélőhely-rehabilitációs program megvalósítása, amely természeti értékeket hoz létre, 
turisztikai és környezeti nevelési lehetőséget teremt, és környezeti problémát old fel. A rehabilitáció a 
hagyományos tájkarakter erősítésén keresztül hozzájárul a városi öntudathoz, színvonalas természeti 
környezet kialakításához.  

A projekt tartalma Megalapozó vizsgálatok, tervezés, engedélyeztetés 

Vízrendezési beavatkozások 

Növénytelepítési munkák, természetközeli élőhelyek kialakulásának elősegítése 

Oktató-bemutató ház, környezeti nevelés és természetvédelmi bemutatás infrastruktúrájának 
kialakítása 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

Újabb tájrészlet vonható be a projekt segítségével a turisztikai kínálatba, újszerű, hírértékű 
vonzástényezőt létrehozva. A belvíz miatti nem fenntartható mezőgazdasági gyakorlat megszűnik, és 
egy helyi oktatáshoz is hasznosítható tájelem-együttes jön létre.  

(A projekt során régészeti területek is potenciálisan érintettek lehetnek.) 

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, helyi gazdálkodók, Hungária 
Lovas Major, Cseszterlint Lovasklub 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák - 

Költségigény Tervezés: 13 000 000 Ft 

Kivitelezés: 425 000 000 Ft 

Összesen: 438 000 000 Ft (ld. TOP Plusz 1.1.3, 1.1.4) 

Ütemezés A projekt bármely időpontban elindítható, a megvalósulást célszerű egy turisztikai szezon elejére 
időzíteni.  
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6.2. Egykori bányaterületek rehabilitációja 

 

  

A projekt indokoltsága, 
szükségessége 

A felszínközeli kavicsvagyon kinyerésére irányuló külszíni bányaművelés a település területén igen 
jelentős, csaknem uralkodó tájhasználattá vált. A bányászat által érintett területek - bányatörvény 
alapján kötelező - tájrendezése vagy elmaradt, vagy csak a legszükségesebb tereprendezésre 
korlátozódott, ami nem eredményezte a tájbaillesztést, nem segítette elő a területek átgondolt és 
egymással is összehangolható újrahasznosítását, mely a jogszabályi ellentmondás miatt alakult ki. A 
rombolt felületek rehabilitációja, újrahasznosításuk tájrendezési-tájrehabilitációs tervek keretében 
történő előkészítése térségi szinten összehangolt módon szükséges. Jelenleg az egykori 
bányavállalkozók már nem kötelezhetők a tájrendezés elvégzésére, ezért központi, vagy pályázati 
forrásokból lehet csak megvalósítani mind a tervezést, mind a beruházást.  

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve kavicsbányászat által érintett terület övezetébe 
sorolta Dunavarsányt, Taksonnyal, Majosházával és Délegyházával együtt, egyben térségi komplex 
tájrehabilitációt igénylő területként is kijelölte. 

A projekt tartalma Tájrendezési-tájrehabilitációs tervezés előkészítése 

Térségi újrahasznosítási tervek készítése 

Tájrehabilitációs tervek készítése az egyes bányatavakra, tócsoportokra 

A további, új bányatelek-fektetések szabályainak megfogalmazása, településrendezési terv módosítása 

Tájrehabilitációs tervek kivitelezése – műszaki és biológiai helyreállítás, újrahasznosítás kialakítása, vagy 
az újrahasznosításra alkalmassá tétel 

Jelenleg működő bányák érvényes műszaki üzemi terveinek összehangolása a projekt keretében – a 
felhagyott bányaterületekre – készülő tájrendezési-tájrehabilitációs tervekkel 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

A környező településekkel összehangolt rekreációs – turisztikai – lakóterületi fejlesztések valósulnak 
meg a tervezett újrahasznosítás függvényében 

Megvalósul a zöldfelületi rendszer fejlesztése, a volt kavicsbányák térségében magas zöldfelületi arányú 
területhasználat biztosításával 

A felhagyott kavicsbányák területének átgondolt – térségi szinten összehangolt hasznosítása. A 
vízfelületekhez kapcsolódó sport-rekreációs funkciók kialakítása, a lakossági- és turisztikaiforgalom 
fogadására is alkalmas módon, a tájképvédelmi szempontok figyelembevételével történjen. 

(A projekt során régészeti területek is potenciálisan érintettek lehetnek.) 

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

Érintett települések, működő kavicsbányák tulajdonosai – bányavállalkozók, Pest Megyei Önkormányzat 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Pest Megyei Területfejlesztési Program P4.4 intézkedés: Több lábon álló turizmus vonzóképességének 
fokozása fejlesztési csomag 

Költségigény A terveztetés és a kivitelezés ütemezetten, az érintett tulajdonosok/üzemeltetők bevonása és 
részfinanszírozása mellett készülhet el, a teljes becsült költség 70 000 000 000 Ft 

Ütemezés  - 
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6.3. Önkormányzati szervező munka településszerkezetbe illő munkásszállás-kapacitások létrehozásában 

 

  

A projekt indokoltsága, 
szükségessége 

A Dunavarsányban működő üzemeket általános munkaerőhiány sújtja, melyen különböző eszközökkel 
kívánnak úrrá lenni. Rövid távon távolabb élő vendégmunkások foglalkoztatása jelenti számos üzemnek 
a megoldást, akik esetében azonban a napi ingázás jelentős időteher a munkavállalók, egyúttal jelentős 
költség a munkaadók számára. Ebből következően számos üzem tervezi munkásszállás létesítését, így 
javítva munkaerő-toborzási pozícióikat. 

Amennyiben a város ipari területein munkásszállások épülnének, több tucat vagy több száz fő számára, 
az Dunavarsány számára negatív hatásokkal is járhat. A lakott területeken kívüli, a városi üzletektől, 
szolgáltatásoktól elzártan megjelenő vendégmunkások jelenléte gettósodással fenyeget. Emellett 
praktikus aggályok is felmerülnek – például a városközpont megközelíthetősége e munkásszállásokról, a 
várhataóan növekvő külterületi gyalogosforgalom jelentette balesetveszély stb. 

Mindezen veszélyek elhárítására célszerű a városnak szervező szerepet vállalnia a munkásszállás-
kapacitások összehangolt, a potenciális externáliakat kezelő módon átgondolt elhelyezésében – ideértve 
lehetséges finanszírozási források keresését is. 

Megfontolandó a munkásszállás középiskolai kollégiumként való másodhasznosításának lehetősége is, 
akár környező települések középiskoláihoz kapcsolódó módon is. 

A projekt tartalma Projektmenedzsment-kapacitás biztosítása a releváns szereplők szándékainak és terveinek 
összehangolására 

Kommunikáció az üzemekkel, városon belüli munkásszállás-kapacitás létesítésének promóciója 

Külső finanszírozási lehetőségek keresése (a nagy távolságú ingázás negatív externáliái állami szinten 
jelentkeznek, így kiváltása is támogatandó ugyanezen szinten) 

A projekt céljai, elvárt 
eredményei 

Szegregálódó, stigmatizált külterületi vendégmunkás-kolóniák kialakulásának elmaradása, járulékos 
haszonként többlet-vásárlóerő megjelenése Dunavarsányban. 

Projektgazda Önkormányzat 

Partnerek, 
stakeholderek 

Ipari park, további dunavarsányi üzemek 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projekt által szükségessé váló menedzsmentkapacitások összehangolhatók a 3.4. Önkormányzati 
közvetítő munka duális szakképzési együttműködések elindításában tematikus kulcsprojekt kapcsán 
felmerülőkkel. Amennyiben a projekt megvalósul, úgy felmerülhet kollégiumi kapacitások létesítése is, a 
munkásszállás-létesítéssel egy projektként, újabb stakeholdert vonva be a finanszírozásba. 

Költségigény - 

Ütemezés A szervező munka folyamatos projekt, melynek elkezdése a lehető leghamarabb célszerű 
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4.4. Projektek vázlatos pénzügyi terve és ütemezése 

4.4.1. Vázlatos pénzügyi terv 

A fenti projektek aktuális kidolgozottsági szintjéből következik, hogy csupán indikatív jelleggel van lehetőség 

potenciális forrásokat rendelni azok megvalósításához. Az alábbiakban az egyes kulcsprojektek költségigényei 

mellett szerepelnek azok a potenciális külső források, amelyek részben vagy egészében fedezetet 

jelenthetnek. Ezen összegek a lehetséges maximumot jelzik – ahol a támogatási intenzitás vagy plafonösszeg 

ismert, ott azzal számolva; ahol nem, ott az adott projekt (vagy annak releváns elemeinek) egészében külső 

forrásból való finanszírozásával számolva. Az ismert külső forrásokkal nem (vagy nem egészében) lefedhető 

projektek (projektrészek) költségei szerepelnek a „Potenciális saját forrás” oszlopban. 

(A 2021–2027-es uniós finanszírozási keretek zöme a stratégia készítésekor még nem ismert, illetve nem 

végleges.) 

 

Akcióterületi kulcsprojektek 
Teljes 

költségigény 

Potenciális 

külső forrás 

Potenciális  

saját forrás 

FŐUTCAI TÉRSÉG AKCIÓTERÜLET    

A1. Parkolási lehetőségek bővítése, parkolók építése 97 800 000 Ft 
97 800 000 Ft 

(TOP Plusz 1.2.1) 
- 

A2. Főutcai térség – egységes utcakép kialakítása 64 000 000 Ft 
64 000 000 Ft 

(TOP Plusz 1.2.1) 
- 

DUNA-PART AKCIÓTERÜLET    

B1. Duna-parti sétányon vendéglátóegységek 

ösztönzése 
52 000 000 Ft 

52 000 000 Ft 

(TOP Plusz 1.2.1) 
- 

B2. Duna-part természetes állapotának biztosítása 35 000 000 Ft 

35 000 000 Ft 

(KDVVIZIG, OVF, 

érintett ingatlan- 

tulajdonosok) 

- 

DÉLI BÁNYATAVAK AKCIÓTERÜLET    

C1. Turisztikai attrakciófejlesztés a bányatavakon 8 000 000 Ft 
kivitelezés 

(nem becsülhető) 
8 000 000 Ft 

C2. A bányatavak környéke beépítésének alacsony 

intenzitáson tartása 
- - - 

 

Tematikus kulcsprojektek 
Teljes 

költségigény 

Potenciális 

külső forrás 

Potenciális  

saját forrás 

A GAZDASÁGI ÉLET BIZTOS ALAPOKRA HELYEZÉSE    

1.1.Domariba-sziget ökoturisztikai fejlesztése 1 233 000 000 Ft 

900 000 000 Ft 

(TOP Plusz 1.1.3, 

projektpartnerek) 

333 000 000 Ft 

1.2. Helyi és térségi hiányszolgáltatások 

letelepedésének ösztönzése 
- - - 

FELELŐS GAZDÁLKODÁS, HATÉKONY MŰKÖDÉS    

2.1. A megújuló energia felhasználási körének 

szélesítése 
- - - 

2.2. Tartalék- és kincsképzési normarendszer 

kidolgozása 
- - - 

2.3. Kooperáció Taksony önkormányzatával a Forrás 

lakópark közszolgáltatásokkal való ellátása terén 
- - - 
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Tematikus kulcsprojektek (folytatás) 
Teljes 

költségigény 

Potenciális 

külső forrás 

Potenciális  

saját forrás 

VÁROSI SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI FEJLESZTÉSE    

3.1. Pilotprojekt idősek nappali klubjára 5 000 000 Ft 
1 000 000 Ft 

(TOP Plusz 3.1.3) 
4 000 000 Ft 

3.2. A meglévő ivóvíz- és szennyvízhálózat lehetséges 

és szükséges fejlesztései 
nem becsülhető - - 

3.3. Okmányirodai ügyintézés a járási hivatal 

kirendeltségében a mikrotérség számára 
5 000 000 Ft 

5 000 000 Ft 

(kormányhivatal) 
- 

3.4. Önkormányzati közvetítő munka duális 

szakképzési együttműködések elindításában 
3 000 000 Ft - 3 000 000 Ft 

3.5. Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése, szikkasztási 

lehetőségek bővítése 
35 000 000 Ft 

35 000 000 Ft 

(TOP Plusz 1.1.2, 

TOP Plusz 1.2.3) 

- 

HELYI ÉS TÉRSÉGI KÖZLEKEDÉSI LEHETŐSÉGEK 

GAZDAGÍTÁSA 
   

4.1. Szigethalom autóbusz-állomás és Dunavarsány 

autóbuszos kapcsolatának javítása 
70 000 000 Ft 

70 000 000 Ft 

(Volánbusz) 
- 

4.2. Gyalogosinfrastruktúra fejlesztése 

65 000 000 Ft 

65 000 000 Ft 

(TOP Plusz 1.1.2, 

TOP Plusz 1.2.3) 

- 

4.3. Kerékpárút-hálózat bővítése, sáv és nyomok 

létesítése 
318 000 000 Ft 

318 000 000 Ft 

(TOP Plusz 1.1.2, 

TOP Plusz 1.2.1, 

TOP Plusz 1.2.3) 

- 

4.4. A Mátyás király utca (erőspusztai bekötőút) 

bővítése, felújítása 
188 000 000 Ft - 188 000 000 Ft 

4.4. Útburkolati fejlesztések a város minden területén nem becsülhető - - 

4.5. Forgalomcsillapítás 8 000 000 Ft 

(csak a tervezés 

becsülhető) 

TOP Plusz 1.1.2, 

TOP Plusz 1.2.1, 

TOP Plusz 1.2.3 

8 000 000 Ft 

A DUNAVARSÁNYIAK KÖZÖSSÉGÉNEK MEGERŐSÍTÉSE    

5.1. Termelői piac létesítése 1 500 000 Ft - 1 500 000 Ft 

5.2. Városmarketing 10 000 000 Ft - 10 000 000 Ft 

5.3. Lobbitevékenység és érdekképviselet 

intézmény/látványosság bevonzására 
- - - 

SZÍNVONALAS TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

FENNTARTÁSA 
   

6.1. Vizesélőhely-rehabilitáció 438 000 000 Ft 

438 000 000 Ft 

(TOP Plusz 1.1.3, 

TOP Plusz 1.1.4, 

projektpartnerek) 

- 

6.2. Egykori bányaterületek rehabilitációja 70 000 000 000 Ft 

70 000 000 000 Ft 

(tulajdonosok, 

üzemeltetők) 

- 

6.3. Önkormányzati szervező munka 

településszerkezetbe illő munkásszállás-kapacitások 

létrehozásában 

-  - - 

KULCSPROJEKTEK ÖSSZESEN: 72 636 300 000 Ft 72 080 800 000 Ft 555 500 000 Ft 
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4.4.1.1 Ütemezés 
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FŐUTCAI TÉRSÉG AKCIÓTERÜLET

A1. Parkolási lehetőségek bővítése, parkolók építése x x x

A2. Főutcai térség – egységes utcakép kialakítása x x x x x x

DUNA-PART AKCIÓTERÜLET

B1. Duna-parti sétányon vendéglátóegységek ösztönzése x x x

B2. Duna-part természetes állapotának biztosítása x x x

DÉLI BÁNYATAVAK AKCIÓTERÜLET

C1. Turisztikai attrakciófejlesztés a bányatavakon x x x

C2. A bányatavak környéke beépítésének alacsony intenzitáson tartása x x x

A GAZDASÁGI ÉLET BIZTOS ALAPOKRA HELYEZÉSE TEMATIKUS CÉL

1.1. Domariba-sziget ökoturisztikai fejlesztése x x x

1.2. Helyi és térségi hiányszolgáltatások letelepedésének ösztönzése x x x x x x

FELELŐS GAZDÁLKODÁS, HATÉKONY MŰKÖDÉS TEMATIKUS CÉL

2.1. A megújuló energia felhasználási körének szélesítése x x x x x x

2.2. Tartalék- és kincsképzési normarendszer kidolgozása x x

2.3. Kooperáció Taksony önkormányzatával a Forrás lakópark közszolgáltatásokkal való ellátása terén x x

VÁROSI SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI FEJLESZTÉSE TEMATIKUS CÉL

3.1. Pilotprojekt idősek nappali klubjára x x x x x x

3.2. A meglévő ivóvíz- és szennyvízhálózat lehetséges és szükséges fejlesztései x x x

3.3. Okmányirodai ügyintézés elérhetővé tétele a mikrotérség számára x x x

3.4. Önkormányzati közvetítő munka duális szakképzési együttműködések elindításában x x x x x x

3.5. Csapadékvíz-problémák kezelése, szikkasztási lehetőségek bővítése x x x x x x

HELYI ÉS TÉRSÉGI KÖZLEKEDÉSI LEHETŐSÉGEK GAZDAGÍTÁSA TEMATIKUS CÉL

4.1. Szigethalom autóbusz-állomás és Dunavarsány autóbuszos kapcsolatának javítása x x

4.2. Gyalogosinfrastruktúra fejlesztése x x x x x x

4.3. Kerékpárút-hálózat bővítése, sávok és nyomok létesítése x x x x x x

4.4. Az erőspusztai bekötőút bővítése, felújítása x x

4.5. Útburkolati fejlesztések a város minden területén x x x x x x

4.6. Forgalomcsillapítás x x x x x x

A DUNAVARSÁNYIAK KÖZÖSSÉGÉNEK MEGERŐSÍTÉSE TEMATIKUS CÉL

5.1. Termelői piac létesítése x

5.2. Városmarketing x x x x x x

5.3. Lobbitevékenység és érdekképviselet intézmény/látványosság bevonzására x x x x x x

SZÍNVONALAS TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET FENNTARTÁSA

6.1. Vizesélőhely-rehabilitáció x x x

6.2. Egykori bányaterületek rehabilitációja x x x

6.3. Önkormányzati szervező munka településszerkezetbe illő munkásszállás-kapacitások létrehozásában x x x x x x
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5. ANTISZEGREGÁCIÓS PROGRAM 

5.1. Társadalmi helyzet 

5.1.1.1 Városi adatok 

Az antiszegregációs program az integrált településfejlesztési stratégia kötelező tartalmi eleme, relevanciája 

azonban Dunavarsány esetében kifejezetten mérsékelt. A 2011-es népszámlálás adatai alapján a Központi 

Statisztikai Hivatal adatszolgáltatása nem mutatott ki olyan területet, amely a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet vonatkozó küszöbértékei alapján akár szegregátumnak, akár szegregációval veszélyeztetett 

területnek számítana. Dunavarsány népessége a rendelkezésre álló társadalmi mutatószámok alapján sem 

hordoz kiemelkedő szociális problémákat: a foglalkoztatottsági, jövedelmi, lakhatási statisztikák szerint a 

város elenyésző különbségeket mutat környezete, a Szigetszentmiklósi járás átlagához képest (mely járás, 

Budapest közelségéből adódóan, eleve relatív kedvező helyzetben van Magyarország járásain belül). 

Az egyetlen adatkör, amelyben Dunavarsány helyzete némiképp kedvezőtlen, az iskolázottság terén merül 

fel, azonban itt is meglehetősen alacsonyak a különbségek. Míg az általános iskolát, illetve szakiskolát 

végzettek aránya néhány százalékkal magasabb; addig az érettségivel, illetve felsőfokú oklevéllel 

rendelkezőké néhány százalékkal alacsonyabb, mint a járási átlag. 

 
5. ábra: A hét éves és idősebb népesség végzettség szerinti megoszlása Dunavarsányban, a Szigetszentmiklósi járás 

egyes településein és a járás egészében. 
(Forrás: Népszámlálás 2011) 
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6. ábra: Dunavarsány és a Szigetszentmiklósi járás egyes településeinek népessége gazdasági aktivitás szerint. 

(Forrás: Népszámlálás 2011) 

 
7. ábra - Egy főre jutó belföldi jövedelem a Szigetszentmiklósi járás településein (Ft, 2014 és 2020) 

(Forrás: TEIR belföldi nettó jövedelem]) 
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8. ábra: Átlagos lakásméret a Szigetszentmiklósi járás településein, illetve a járás egészében (m2). 

(Forrás: Népszámlálás 2011) 

Közmű típusa Dunavarsány Szigetszentmiklósi járás 

Hálózati vízvezeték 92,36% 94,96% 

Meleg folyóvíz 95,89% 97,32% 

Vízöblítéses WC 96,09% 97,40% 

Közcsatorna 84,14% 83,97% 

1. táblázat: Lakások ellátottsága egyes közműtípusokkal Dunavarsányban, illetve a Szigetszentmiklósi járás egészében. 
(Forrás: Népszámlálás 2011, saját szerkesztés) 

5.1.1.2 Városrészi adatok 

Nem csak a település egésze tekinthető kiegyensúlyozott társadalmi helyzetű közösségnek: a nyolc városrész 

szinte mindegyike is relatív kedvező állapotban van a rendelkezésre álló – 2011-es – népszámlálási adatok 

szerint. Az úgynevezett szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke a hét lakott 

városrész közül négyben 6% és 7% között áll, két városrészben ennél is alacsonyabb, és csak Ipari park 

városrészben emelkedik ki, 22,9%-os értékkel. Ezek városrészi értékek, ekként 102 és 3028 fő között változó 

népességcsoportosulásokra vonatkoznak. Azonban a kisebb egységekben sem látszanak szegregációs 

veszélyek: semelyik városrészben nem jelent meg olyan lakótömb, ahol a szegregációs mutató értéke 

meghaladná a 30%-ot (a szegregációval veszélyeztetett terület kormányrendelet szerinti küszöbértékét). 

A főbb szociális mutatók városrészi megoszlása alapján is csupán Ipari park városrész adottságai tekinthetők 

jól láthatóan kedvezőtlennek. Szinte minden változó szerint ugyanazon mintázatokat láthatjuk viszont: a 

város törzsterületeit, Kisvarsányt és Nagyvarsányt magukban foglaló városrészek társadalmi helyzete szinte 

azonos; míg az újabb beépítésű, elkülönülő Dunaparté és Naprózsa lakóparké még kedvezőbb – Ipari parké 

pedig relatív rossz. Kivételt jelent Kisvarsány-központon belül az idősek magas aránya, ami ugyan kezelendő 

kérdés, de nem tartozik az antiszegregációs program hatáskörébe. (A városrész imázsának javítását célzó 

projektek révén a településfejlesztési stratégia foglalkozik a korstruktúra kedvezőbb irányba terelésével.) 
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Kisvarsány-központ 27,3% 13,6% 34,6% 6,9% 5,6% 6,7% 

Kelet-Kisvarsány 18,7% 12,7% 37,5% 6,5% 7,7% 7,9% 

Nyugat-Kisvarsány 17,7% 12,7% 35,3% 6,4% 5,9% 5,9% 

Dél-Dunavarsány - - - - - - 

Nagyvarsányi 
településrész 

18,0% 12,2% 32,2% 6,5% 4,2% 4,8% 

Naprózsa lakópark 9,0% 2,4% 24,2% 1,6% 0,0% 3,9% 

Dunapart 19,3% 5,7% 28,8% 3,5% 2,4% 4,8% 

Kisvarsány-központ 36,3% 31,3% 45,8% 22,9% 30,8% 9,7% 

2. táblázat: Egyes társadalmi mutatószámok városrészi bontása (2011). 
(Forrás: KSH adatszolgáltatás) 

Mindezek szerint területi alapon csupán Ipari park városrész igényel megkülönböztetett figyelmet, amely 

ugyan maga sem számít akár szegregált, akár szegregációval veszélyeztetett területnek, a város más részeihez 

képest kedvezőtlen szociális mutatói, illetve térbeli elszigeteltsége okán érdemes kitérni helyzetére. 

5.2. Területi fókuszú beavatkozások 

5.2.1.1 Erőspuszta 

Ipari park városrész kedvezőtlen társadalmi mutatói a gyakorlatban Erőspuszta külterületi lakott helyre 

vonatkoznak, hiszen a városrész területe máskülönben ipari és mezőgazdasági területekből áll csak. 

Erőspuszta 102 fős népessége a 2011-es népszámlálás adatai szerint 26 lakásban jelent meg; a lakóházakon 

kívül a környéken kisebb üzemek, a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat idősotthona, illetve néhány száz 

méterre az ipari park nagyobb gyárai – Fémalk, IBIDEN – helyezkednek el. Az itt élők iskolázottsági, jövedelmi 

és lakhatási viszonyai, illetve korstruktúrája egyaránt kedvezőtlen, az összvárosi szintnél markánsan rosszabb. 

A helyszíni információgyűjtés és a családsegítő szolgálat közlései alapján a területen mégsem azonosíthatók 

olyan alapvető társadalmi, életvitelbeli neuralgikus pontok, amelyek a társadalmi felzárkóztatás megszokott 

eszköztárával érdemben kezelhetők lennének. Erőspusztán a lakosság többségét átlagos helyzetű és 

életvitelű, a szociális ellátórendszerrel legfeljebb értintőlegesen kapcsolatba kerülő családok alkotják. A 

kedvezőtlen városrészi adatok elsősorban öt-hat családnak köszönhető, melyeknek tagjai négy, ugyanazon 

család tagjai által tulajdonolt házban élnek. E családokkal a családsegítő szolgálat és az ellátórendszer egyéb 

elemei rendszeres kapcsolatban állnak. Felzárkóztatásuknak – a beszámoló szerint – a folyamatos fluktuáció, 

illetve az egyéni ellenállás a fő akadálya. Kiemelendő, hogy a magas szegregációs mutatóhoz kevés konkrét 

konfliktus, probléma társul: a városrész élete – alkalmi zajpanaszoktól eltekintve – kiegyensúlyozott, az 

ellátórendszeri elérés (ideértve az iskolaköteles korú gyerekek iskolalátogatását is) megfelelő. Tekintve, hogy 

a városrész szociális gyengeségei alapvetően egyéni szintű, néhány családra korlátozódó életviteli és 

erőforráshiányosságokból fakadnak, az érintettek programszerű felzárkóztatása nem reális, a felmerülő 

normakerülő magatartásformák kezelésére az ellátórendszer, kiváltképp a családsegítő szolgálat 

megkülönböztetett figyelme elegendő. 
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Erőspuszta legalapvetőbb problémái inkább elszigeteltségéből fakadnak: a terület nehezen megközelíthető, 

a településközpont felé tartó bekötőút belvízveszélyes, burkolata rossz minőségű. Kerékpárral és gyalogosan 

jól használható infrastruktúra nem köti össze a kisvarsányi településrésszel, közösségi közlekedési 

ellátottsága minimális. Mivel a lakott terület szűk környékén csupán üzemek és egy idősotthon üzemel, 

átmenő forgalma pedig nincs, Erőspuszta teljesen kiesik Dunavarsány többi lakosának életéből. 

Minthogy a városrész problémái nem kizárólag szociális fókuszúak, kezelésének komplex megközelítése 

indokolt lenne, azonban a 2017-ben elfogadott ITS-ben is javasolt hosszú távú cél, hogy Erőspuszta 

lakófunkcióinak teljes felszámolása az ipari park intenzív terjeszkedése nyomán már középtávon is 

megtörténjen. Bár naprakész információk nem állnak rendelkezésre az ott lakók számáról, ám jól 

megfigyelhető a lakosság csökkenése és az ipari park bővülése évről évre. Ennek következtében a korábban 

fejlesztési javaslatként megfogalmazott beruházások, úgy, mint a közlekedési kapcsolatok fejlesztése és a 

rekreációs lehetőségek bővítése célszerűtlenné vált. A terület immáron nem csak hosszú- hanem középtávon 

történő fejlesztése és hasznosítása az ipari park igényeinek megfelelően kellene, hogy történjen.  

Az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a szociális problémák kialakulásának megelőzése érdekében az 

önkormányzatnak fontos feladata, hogy segítse az átalakulást a rendelkezésre álló eszközökkel. 

5.3.  Horizontális beavatkozások 
Dunavarsány relatív kedvező társadalmi helyzetéből, a térbeli szegregáció alacsony mértékéből fakadóan a 

társadalmi kirekesztődés, a veszélyeztetett csoportok marginalizálódása ellen elsősorban horizontális 

megközelítéssel, a település egészére vonatkozó fókusszal érdemes koncentrálni. Míg szegregátumok 

nincsenek jelen a városban, addig a legtöbb városrészben élnek olyan személyek, családok, akik mindennapos 

megélhetési nehézségekkel kénytelenek együtt élni; akiket nem vesz körül olyan családi, ismeretségi háló, 

ami segítene nekik boldogulni aktuális életvezetési, egyészségi problémákkal. Jelenlétük ugyanakkor – a 

területi koncentráció hiánya miatt – kevésbé feltűnő. Segítésükre, társadalmi pozícióvesztésük megelőzésére 

két fő módon érdemes koncentrálni: részben a legtipikusabb célcsoportok célzott kezelésével; részben a 

társadalmi kohézió általános javításával. 

5.3.1.1 Célcsoportspecifikus beavatkozások 

Dunavarsányban elsősorban két veszélyeztetett csoport érdemel kiemelt figyelmet: a szocializációs, 

mintaátvételi rizikóknak kitett fiatalok; illetve az elszigetelődés, egészségi problémák és szegénységi kockázat 

által fenyegetett idősek. Elérésükre a településfejlesztési stratégia alábbi projektjei irányulnak: 

- Pilotprojekt idősek nappali klubjára (tematikus kulcsprojekt, Városi szolgáltatások minőségi 

fejlesztése) 

- Ifjúsági prevenciós foglalkozások biztosítása (egyéb projekt) 

5.3.1.2 Általános beavatkozások 

Nem célcsoportspecifikus feladat a lakhatási nehézségekkel, pillanatnyi-átmeneti gondokkal szembesülők 

támogatása, illetve a társadalmi kohézió általános erősítése, e célok a város teljes lakosságát érintik. 

A lakással rendelkezők számára jelenleg is több helyi segélyforma (lásd lejjebb) áll rendelkezésre átmeneti, 

esetleg tartós erőforráshiányaik kipótlására, akárcsak a más jellegű rendkívüli nehézségekbe kerülteknek. 

Ahhoz azonban, hogy a lakhatásukat bármilyen okból is, de elvesztők számára esély kínálkozzon a 

hajléktalanná válás és a társadalmi kirekesztődés megelőzésére, az újraintegráció lehetőségének 

megteremtésére, néhány önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás biztosításával is. Ezen eszköz a 

következő projektként jelenik meg a településfejlesztési stratégiában: 

- Bérlakásprogram indítása (egyéb projekt) 
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A társadalmi kohézió erősítését a stratégia számos projektje támogatja, egyrészt a civil önszerveződések, 

másrészt a helyi identitás fejlesztése; harmadrészt az amatőrsport-lehetőségek kiterjesztése révén. Ezen 

irányok ugyanarra a logikára épülnek: minél erősebb az egyén közösségi beágyazottsága, annál könnyebben 

képes a közösség védőhálóként való felhasználásával kezelni az életében felmerülő nehézségeket, 

akadályokat. Kapcsolódó projektek: 

-  

- Futópálya, egyéb szabadidőshelyszín-fejlesztéshez kapcsolódóan (egyéb projekt) 

- Streetballpályák fejlesztése létesítése (egyéb projekt) 

- Beszélgetősarkok: fedett-nyitott városi találkozóhelyek, utcabútorokkal, helytörténeti anyagokkal 

(egyéb projekt) 

- Kutyafuttató, kutyás játszótér (egyéb projekt) 

Külön nevesített projektként nem jelenik meg, de kiemelendő feladat a létező, sűrű szövésű dunavarsányi 

szociális védőháló fenntartása – úgy az egyes segélyek, ellátások, mint az ellátórendszer intézményeinek 

figyelmét illetően. Kiemelten szükséges az alábbi önkormányzati segélyformák fenntartása: 

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

- Szennyvízdíj-kedvezmény 

- Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez 

- Időskorúak támogatása 

- Étkeztetés (szociális alapon) 

- Házi segítségnyújtás 

E segélytípusok némelyike kifejezetten kevés lakost lát el (gyógyszervásárlási támogatást pl. 2021-ben csak 9 

fő vett igénybe), azonban célzott jellegük miatt fontos szerepet tölthetnek be azok életében, akik szociális 

helyzetükből fakadóan kifejezetten rászorulnak a segítségnyújtásra. 

(Dunavarsány számos civil szervezete vállal szerepet a rászorulók segélyezésében, azonban e tevékenységek 

nem koordináltak. Az alábbi projekt célja annak elősegítése, hogy e segélyezési erőfeszítések a célcsoport 

minél nagyobb hányadát és minél egyenletesebb módon érjék el: 

- Helyi karitatív erőfeszítések elérésének javítása szervezetközi koordinációval [egyéb projekt]) 

5.4. Fejlesztések szegregációs hatásainak kivédése 
Míg a fentiekből megállapítást nyert, hogy Dunavarsányban nem akut probléma a települési szegregáció, 

lényeges figyelmet szentelni arra is, hogy a településfejlesztési stratégiában megfogalmazott célok és 

projektek se járjanak szegregációt keltő hatásokkal. Tekintve, hogy a város részei meglehetősen homogén 

fejlettségi szinten állnak, és a fejlesztések relatív egyenletesen érintik Dunavarsány lakott területeit, azok 

nem fenyegetnek szegregációs hatásokkal. 

Egy további témához kapcsolható olyan szegregációs veszély, ami várható fejlesztésekből következik: a 

Dunavarsány több üzeme által is tervezett munkásszállás-létesítésekhez. Ezeket az általános munkaerőhiány 

hívja életre, a nagy számú, távolról ingázó munkás hét közbeni letelepítésének igénye. A szállásokat a város 

lakott területeitől jellemzően távolabb eső üzemek saját területeiken belül tervezik megvalósítani; így 

felmerül annak veszélye, hogy Dunavarsányban tömegesen jelennek meg olyan ideiglenes városhasználók, 

akik a városi infrastruktúrától és szolgáltatásoktól távol; gyalog és közösségi közlekedéssel egyaránt nehezen 

megközelíthető helyen töltik a munkanapjaikat. Ez egyfelől stigmatizáló hatással bírhat, kvázi-gettósodást 
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eredményezve, másfelől számos praktikus problémát vet fel a városi javakkal való kiszolgálásuk. E helyzet 

kialakulásának elkerülésére a településfejlesztési stratégia külön kulcsprojektet nevesít: 

- Önkormányzati szervező munka településszerkezetbe illő munkásszállás-kapacitások létrehozásában 

(tematikus kulcsprojekt, Színvonalas természeti és épített környezet fenntartása) 

5.5. Az antiszegregációs program összefoglalása 
Az antiszegregációs programban azonosított problémák, illetve az azok kezeléséhez kapcsolódó módszerek 

az alábbi táblázatban foglalhatók össze: 

Fókusz Részfókusz Probléma A problémát kezelő projektek 

Horizontális 
beavatkozások 

Célcsoport-
specifikus 
beavatkozások 

Fiatalok szocializációs rizikói Ifjúsági prevenciós foglalkozások biztosítása 

Idősek veszélyeztetettsége 
Pilotprojekt idősek nappali klubjára 

Idősek által elérhető helyi segélyek* 

Általános 
beavatkozások 

Lakhatási nehézségekkel 
küzdők segítése 

Magánfejlesztésekhez kapcsolódó bérlakásprogram 

Lakásfenntartási profilú helyi segélyek* 

Átmeneti problémákkal 
küzdők segítése 

Rendkívüli települési támogatás* 

 Futópálya, egyéb szabadidőshelyszín-fejlesztéshez 
kapcsolódóan 

Beszélgetősarkok: fedett-nyitott városi találkozóhelyek, 
utcabútorokkal, helytörténeti anyagokkal 

Kutyafuttató, kutyás játszótér 

Fejlesztések szegregációs 
hatásainak kivédése 

Kisvarsány-központ 
státuszromlása más területek 
fejlesztése nyomán 

Termelői piac létesítése 

Lakott területen kívüli 
munkásszállások építése 

Önkormányzati szervező munka településszerkezetbe illő 
munkásszállás-kapacitások létrehozásában 

3. táblázat: Az antiszegregációs program által azonosított problémák és a megoldási lehetőségek összefoglalása. 
(*: létező segélyforma, nem projektjellegű megoldás) 
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6. KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

6.1. Külső összefüggések 

6.1.1.1 Illeszkedés az EU 2021–2027-es fő célkitűzéseihez 

Az EU 2021-2027-es időszakra vonatkozó hosszú távú költségvetésében és a helyreállítási csomagban a 

korábbi 11 tematikus célt (thematic objetives) öt fő fejlesztési irányelv (policy objective) váltotta fel:  

- Intelligens Európa; 

- Zöldebb, karbonszegény és ellenálló Európa; 

- Jobban összekapcsolt Európa; 

- Szociális Európa; 

- A polgárokhoz közelebb álló Európa, 

Magyarországnak 2022 augusztusában még nincs elfogadott Partnerségi Megállapodása a 2021-2027-es 

időszakra vonatkozóan, mindazonáltal a benyújtott tervezet az öt fő irányelv alapján 2030-ra a következő 

jövőképet vázolja: 

- sikerül stabilizálni a születésszámot, illetve a halálozások száma a születésszám közelébe kerül; 

- az alacsony hozzáadott értékű munkahelyek helyét magasabb képzettségigényű munkahelyek veszik 

át; tovább nő a foglalkoztatottság, a termelékenység és a munkahelyek minősége; 

- a magyar bérek szorosan megközelítik a nyugat-európai államoknál tapasztaltakat; 

- a gazdaság, a közlekedés és az energiatermelés zöldítésével csökken az üvegházhatású gázok 

kibocsátása, melynek eredményeként javul a környezeti állapot minősége; 

- megteremtődnek a gyors és biztonságos fizikai és digitális hozzáférés, valamint kapcsolattartás 

feltételei; 

- a javuló egészségügyi szolgáltatások segítik az embereket egészségük megőrzésében, melynek 

köszönhetően a magyar lakosság átlagéletkora és az egészségben eltöltött életévek száma tovább 

nő; 

- a magyar oktatás egyszerre készíti fel a tanulókat a globalizálódó világ megértésére és a magyar 

kultúra művelésére, az egészség- és környezettudatos életvezetésre, az élethosszig tartó önképzésre; 

- népszerűvé válik a vidéki életmód, javul a vidék megtartó ereje; 

- mérséklődnek az országon belüli területi és társadalmi különbségek; 

- tovább csökken a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatának kitett népesség száma; 

- felélénkül a visegrádi országok közötti kereskedelem, bővülnek a közlekedési kapcsolatok, továbbá 

Magyarország kiemelt szerepet vállal a Kárpát-medencei gazdasági térség nemzetközi 

versenyképességében. 
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6.1.1.2 Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési 

dokumentumokhoz 

Nemzeti Fejlesztés 2030 – országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció 

Magyarország területi jövőképe: A cél egy olyan harmonikus és fenntartható társadalmigazdasági-környezeti 

térszerkezet és területi rendszer létrejötte, amely a helyi adottságokra épülő, saját arculattal és identitással 

rendelkező térségekben szerveződik, amely szervesen és hatékonyan illeszkedik az európai térbe, s amelyben 

a társadalom számára az alapvető esélyeket meghatározó közszolgáltatások és életkörülmények 

tekintetében nincsenek jelentős területi egyenlőtlenségek.  

Az Országgyűlés a nemzeti jövőkép elérése érdekében a koncepcióban foglalt négy hosszú távú, 2030-ig szóló 

átfogó fejlesztési célt jelöl ki. A négy cél a társadalom és gazdaság egészének szól, beleértve a társadalom és 

a gazdasági környezethez való viszonyulást és a környezeti szempontokat is. Az átfogó célok a gazdasági és 

társadalmi fordulatot célozzák meg, az alábbiak szerint:  

a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés,  

b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom,  

c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme,  

d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. 

Az átfogó célok megvalósulása érdekében a koncepció tizenhárom specifikus célkitűzését, köztük hét 

szakpolitikai jellegű célt és hat területi célt jelölt ki. 

a) szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok:  

aa) versenyképes, innovatív gazdaság,  

ab) gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság,  

ac) életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás,  

ad) kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I,  

ae) értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom,  

af) jó állam, szolgáltató állam és biztonság,  

ag) stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme,  

b) területspecifikus célok:  

ba) az ország makro-regionális szerepének erősítése,  

bb) a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat,  

bc) vidéki térségek népességeltartó képességének növelése,  

bd) kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése,  

be) területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése,  

bf) összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása. 

Az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióban (OFTK) rögzített átfogó és hosszú távú fejlesztési 

irányai alapján a partnerségi megállapodás (PM) kijelöli a 2014–2020-as időszak öt fő nemzeti fejlesztési 

prioritását. Az ötödik nemzeti fejlesztési prioritás, a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések 

megvalósítása.  

Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedését az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióban 

megfogalmazott szakmapolitikai és területi specifikus célokhoz a következő táblázat mutatja be: 
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Középtávú ITS-célok 
Kapcsolódó szakmapolitika-specifikus 
OFTK-célok 

Kapcsolódó területspecifikus OFTK-
célok 

A gazdasági élet biztos 

alapokra helyezése 

aa) versenyképes, innovatív gazdaság 

be) területi különbségek csökkentése, 

térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 

elősegítése 

ac) életképes vidék, egészséges 

élelmiszertermelés és ellátás 

ad) kreatív tudástársadalom, piacképes 

készségek, K+F+I 

bf) összekapcsolt terek: az elérhetőség és 

mobilitás biztosítása 

Felelős gazdálkodás, 

hatékony működés 

ag) stratégiai erőforrások megőrzése, 

fenntartható használata, környezetünk 

védelme  

ad) kreatív tudástársadalom, piacképes 

készségek, K+F+I 

Városi szolgáltatások 

minőségi fejlesztése 

bf) összekapcsolt terek: az elérhetőség és 

mobilitás biztosítása bb) a többközpontú térszerkezetet 

biztosító városhálózat Helyi és térségi közlekedési 

lehetőségek gazdagítása 

bf) összekapcsolt terek: az elérhetőség és 

mobilitás biztosítása 

A dunavarsányiak 

közösségének 

megerősítése 

ae) értéktudatos és szolidáris 

öngondoskodó társadalom 
 

ad) kreatív tudástársadalom, piacképes 

készségek, K+F+I 

Színvonalas természeti és 

épített környezet 

fenntartása 

ab) gyógyító Magyarország, egészséges 

társadalom, egészség- és sportgazdaság bd) kiemelkedő táji értékű térségek 

fejlesztése ae) értéktudatos és szolidáris 

öngondoskodó társadalom 

4. táblázat: Az ITS tematikus középtávú céljainak illeszkedése az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióban 
megfogalmazott szakmapolitika- és területspecifikus célokhoz. 

Pest megyei területfejlesztési koncepció 2014–2030 és 

Pest megyei területfejlesztési program 2021–2027 

A Pest megyei területfejlesztési koncepcióban megfogalmazott jövőkép a következő: „Európai térben 

versenyképes, minőségi életfeltételeket biztosító Pest megye”.   

A célrendszer struktúrájának felépítése során három nagy átfogó célt fogalmaztak meg.  

i. Társadalmi megújulás (Testben és lélekben egészséges, együttműködő egyén és közösségek);  

ii. Gazdaság dinamizálása (Az értékteremtő képesség növelése a térség adottságaira, külső és belső 

kapcsolatrendszerére építve);  

iii. Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása (A lokális és makrotérségi érdekeket kiszolgálni tudó, 

fenntartható környezet);  

Az átfogó célok alá négy-három-négy stratégiai cél került meghatározásra, valamint két speciális stratégiai 

cél: A fejlődésben elmaradott Szobi és Nagykátai, illetve a lemaradó Aszódi, Ceglédi, Nagykőrösi, Ráckevei és 

Dabasi térségek gazdasági-társadalmi felzárkóztatása, valamint a Pest megyei Duna-stratégia megvalósítása. 

Figyelembe véve fenti célrendszert, törekedve az európai uniós tematikus célkitűzésekhez és a hazai operatív 

programokhoz (elsősorban a TOP Pluszhoz) való illeszkedésre, öt fő beavatkozási területet azonosít az 

alábbiak szerint:  
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I. Versenyképes Pest megye: a megye több lábon álló gazdaságának dinamizálása, 

II. Szolidáris Pest megye: a megye társadalmi-gazdasági lemaradásban lévő térségeinek komplex 

fejlesztése, 

III. Elérhető Pest megye: a megye nemzetköz-, regionális-, és térségi kapcsolatainka javítása, 

IV. Élhető Pest megye: települési infrastruktúra- és környezetfejlesztés az élhetőbb-, fenntarthatóbb 

lakókörnyezetért, 

V. Emberközpontú Pest megye: képzett-, egészséges-, együttműködő, értékeit megőrző és fejlesztő-. a 

lemaradókat segítő megyei társadalom építése.  
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A gazdasági élet 
biztos alapokra 
helyezése 

x         

Felelős 
gazdálkodás, 
hatékony működés 

x         

Városi 
szolgáltatások 
minőségi fejlesztése 

      x x 

Helyi és térségi 
közlekedési 
lehetőségek 
gazdagítása 

x   x   x 

A dunavarsányiak 
közösségének 
megerősítése 

        x 

Színvonalas 
természeti- és 
épített környezet 
fenntartása 

      x x 

5. táblázat: Az ITS középtávú céljainak és a PMTFK beavatkozási területeinek összefüggése. 
(Kiemelt cellák: az adott ITS-cél hozzájárul a megfelelő PMTFK cél eléréséhez.) 

 

Pest megye integrált területi programja a fejlesztési célok és a források elosztása szerint a településeket és 

térségeket külön-külön, specifikusan vizsgálja. Dunavarsány az összesen 26 települést magába foglaló keleti 

agglomeráció része. Ez a legdinamikusabban fejlődő térség, mely fő problémája a növekedésből adódó 

infrastrukturális és ellátási hiányosságok. Az ITP mindösszesen 26,832 Mrd Ft.-os keretösszeget rendelt hozzá 
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a térség fejlesztésére, továbbá 13,533 Mrd Ft. egyéb, kiemelt kedvezményezett forrásfelhasználásra (pl. 

Magyar Közút, Pest Megye Önkormányzata).  

A város nem tartozik:  

- A Fenntartható városok program települései közé (ahogy a járásközpont Szigetszentmiklós sem); 

- A vízkárral veszélyeztett térségek közé; 

- Az üzleti infrastruktúra fejlesztésére alkalmas területek közé, az ipari park és a helyi 

gazdaságfejlesztésre nem tesz javaslatot; 

- A szociális városrehabilitáció lehetséges célterületei közé (Szigetszentmiklós és Tököl igen); 

A város része: 

- A 4 és 5 számjegyű utak fejlesztésére szánt programnak (lévén keresztülhalad rajta a 52101. és a 

5202. j. bekötőút), a tervezett keretösszeg 13,5 Mrd Ft.; 

- A turizmus fejlesztésére szánt programnak (a város a Ráckevei-Duna turisztikai térségben található), 

a tervezett keretösszeg 1,375 Mrd Ft.; 

- Belterületi utak fejlesztésére szánt programnak, a tervezett keretösszeg 1,698 Mrd Ft.; 

- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére és az energia közösségek kialakítására szánt 

programnak, a tervezett keretösszeg 2,726 Mrd. Ft.; 

- Helyi humán fejlesztésekre (pl.: kultúra, örökségvédelem, sport) szánt programnak, a tervezett 

keretösszeg 2,807 Mrd. Ft.; 

- Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztésre (pl.: bölcsődék és óvodák 

férőhelybővítése, felújítása) szánt programnak, a tervezett keretösszeg 6,536 Mrd. Ft.; 

- Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésre szánt programnak, a tervezett keretösszeg 

2,8 Mrd. Ft.; 

Egyéb helyi fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való kapcsolat 

Az ITS-ben megfogalmazott stratégiai és településrészi célrendszerek meghatározásánál messzemenőkig 

figyelembe vettük a helyi adottságokat, a fejlesztési lehetőségeket, továbbá a hatályos településrendezési 

eszközök (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, szabályozási terv) elhatározásait. 

Illeszkedés a településrendezési eszközökhöz 

A 4/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat rendelkezik Dunavarsány Város településfejlesztési 

koncepciójának elfogadásáról.  

Az ITS-ben megfogalmazottak összhangban vannak a településfejlesztési koncepcióban meghatározott 

alapcéllal, a koncepció céljaival összhangban a stratégia fogalmazza meg a célok eléréséhez szükséges 

eszközrendszert, beavatkozásokat. Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyzetelemzés 

és várospolitikai információk alapján az alábbiakban határozta meg a városfejlesztés hosszútávú fő céljait: 

- a város térségi szerepének erősítése, 

- alvóvárosi szerepkörből való kilépés, 

- élhető előváros kialakítása, 

- a lakosság életminőségének javítása, 

- a természeti értékek, a termőföld, a mezőgazdasági és állattenyésztési hagyományok és az erdők 

megőrzése a fejlesztések során. 

Az ehhez kapcsolódó átfogó célok, részcélok 

I. Dunavarsány területi fejlesztéseinek szükség szerinti, ismétlődő felülvizsgálata  

II. a városi kötődés és lokálpatriotizmus erősítése  
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III. a gazdaság erősítése 

IV. a természeti erőforrások (termőföld, vizek, erdők) tudatos kezelése és védelme 

V. a környezeti minőség javítása  

VI. a környező településekkel való kapcsolatrendszer javítása, területi munkamegosztás  

A megfogalmazott fejlesztési főcélokat a meglévő természeti értékek megóvásával és a mesterséges 

környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával kell megvalósítani. 

Az ITS célrendszere nagymértékben épít a TFK-ban meghatározott jövőképre és célokra. Egyaránt fontosnak 

tartja a TFK-ban meghatározott gazdasági jellegű fejlesztéseket, hangsúlyozza a település 

kapcsolatrendszerének erősítését és a városi funkciók (szolgáltatások) lakossági igények szerinti kialakítását. 

A TFK célok között megjelenik az ITS-ben is kiemelt élhető előváros kialakítása. 

Dunavarsány új településszerkezeti tervét a város képviselő-testülete a 112/2016. (VI.9.) számú 

határozatával hagyta jóvá. Dunavarsány új helyi építési szabályzatát és az annak 2. mellékletét képező 

szabályozási tervet a város képviselő-testülete a 12/2016. (VI.10.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 

(legutóbb 2021-ben frissítették). Mindkét dokumentum már a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet formai és tartalmi követelményeinek 

megfelelve készült.  

Dunavarsány hatályos szabályozási terve és helyi építési szabályzata alapjául szolgál a fejlesztési elképzelések 

kialakításának. A fejlesztések a hatályos szabályozási terv és helyi építési szabályzatban megfogalmazott 

előírásokkal összhangban vannak. A szabályozási terv rövid-, közép- és hosszú távon is biztosít a fejlesztési 

igényeknek megfelelő szabályozási környezetet: rövid- és középtávon a meglévő szabályozási paraméterek 

megengedik a tervezett fejlesztéseket; hosszútávon is meghatározza a tervezett fejlesztések szabályozási 

kereteit. A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban készült el. 

Illeszkedés az önkormányzat gazdasági programjához 

Dunavarsány város 2020 áprilisában elkészítette a település 2020-2024. évre szóló gazdasági programját. 

Azt ITS-ben megfogalmazott célok, stratégiák és fejlesztési programok a gazdasági programban 

megfogalmazottakra alapulóan kerültek kidolgozásra. 

Illeszkedés Dunavarsány Város Önkormányzatának települési környezetvédelmi 

programjához 

Dunavarsány képviselő-testülete környezetvédelmi programjának megalkotásával azt a célt tűzte ki, hogy - 

megalapozott környezetállapot-értékelésből kiindulva - megteremtse a feltételeit a környezetminőség-

romlás megállításának és belátható időn belül történő érzékelhető javításának. Az önkormányzat felelősségi 

körébe tartozó területeken meghatározza a célokat, az azok eléréséhez szükséges eszközöket, erőforrásokat 

és az intézkedések ütemezését. Az ITS több programelemében – települési és településrészi stratégiai célban 

- megfelel a környezetvédelmi program azon céljának, hogy a fejlesztésekkel egyidejűleg javuló 

környezetminőség legyen a településen. Ennek megfelelően biztosított a koherencia az ITS-ben és a 

környezetvédelmi programban megfogalmazott programelemek között. 

6.2. Belső összefüggések 
Annak vizsgálatára, hogy a településfejlesztési stratégia középtávú céljai megfelelően reflektálnak-e a 

megalapozó munkarészben feltárt városi adottságokra, összevetjük az utóbbiakat összefoglaló SWOT-

analízisben szereplő problémákat és erősségeket az egyes középtávú célokkal. A kapcsolatokat négyfokozatú 

skálán értékeljük, a kapcsolathiány mellett megkülönböztetve gyenge, közepes és erős kapcsolatot is. Fontos, 

hogy a feltárt problémák és erősségek nem egyenértékűek, így nincs jelentősége annak, egy említéshez hány 
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cél kapcsolódik; illetve, hogy egy cél hány említést fed le. Részletesen csupán azokat a kapcsolati irányokat 

vizsgáljuk, ahol egy említésre összesen kevesebb, mint három kapcsolatiérték-pont esik, így fennállna a 

veszélye annak, hogy a célrendszer összeállítása során valamilyen lényeges adottság figyelmen kívül 

maradna. 

6.2.1.1 Problémák 
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A település szerkezetileg több részre tagolt, melynek 

következtében szatellitvárosrészek is kialakultak  
0 0 2 2 2 3 

A városrészek közötti kapcsolatteremtés nem 

megoldott  
0 0 2 3 3 0 

A töredezett városszerkezet miatt az egységes városi 

identitás gyenge  
0 0 0 2 3 0 

A hagyományos városrészekben a népesség-összetétel 

elöregedő tendenciát mutat  
0 0 1 0 1 1 

Budapest közelsége erős kulturális elszívó hatást 

gyakorol  
0 0 1 0 3 0 

A városi szintű zöldfelületi ellátottság alacsonynak 

mondható  
0 0 0 0 0 3 

Kevés a forgalomképes önkormányzati tulajdon  3 3 0 0 0 0 

Kevés a településkarakter szempontjából említhető 

különlegesség  
0 0 0 0 3 0 

Az RSD partján kevés a közterületi megközelítési 

lehetőség  
0 0 2 3 0 3 

Vasúti eredetű zaj- és rezgésterhelés, illetve közúti 

közlekedésből és a mezőgazdasági termelésből 

származó környezetterhelés egyaránt jelen van  

0 0 0 2 0 3 

A csapadékvíz és felszíni vízelvezetés, a lejtés hiányából 

származó problémái  
0 0 3 0 0 3 

Az RSD a sziget környezetében feliszapolódott, 

növényzettel erősen benőtt  
0 0 0 0 0 3 

Megújuló energiahordozók hasznosítása nem jellemző  0 2 1 0 0 2 

9. ábra: Dunavarsány főbb feltárt problémáinak kapcsolódása a középtávú tematikus célokhoz. 
(0: nincs kapcsolat; 1: gyenge kapcsolat; 2: közepes kapcsolat; 3: erős kapcsolat) 

A helyzetértékelő munkarészben azonosított problémák változó mértékben találkoznak a kidolgozott 

tematikus középtávú célokkal. Túlnyomó többségben a problémák erősen kapcsolódnak legalább egy célhoz, 

sőt legtöbbjük, ha különböző mértékben is, de több célhoz kapcsolódik. Olyan említés, amely túlzottan 

alacsony mértékben jelenne meg bármely tematikus középtávú célban, nem jelenik meg a problémák között 

(ennek mércéjéül a kapcsolati erősségek pontszámának összegét szabva, három pontnál húzva meg a 

megfelelő kapcsolódás alsó határát) – azaz minden feltárt főbb problémára igaz, hogy vagy magas 

kapcsolódási értékkel foglalkozik azzal egy középtávú cél, vagy több cél is lefedi azt. 



INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

DUNAVARSÁNY  
 

 

 68 

6.2.1.2 Erősségek 
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A társadalomra jellemző a kedvező foglalkoztatottsági 

és lakhatási helyzet  
1 0 0 0 2 0 

A település a KSH adatszolgáltatása szerint 

szegregációtól mentes  
0 0 0 0 2 0 

Erős civil aktivitás, a civil szervezetek száma jelentős  0 0 0 0 3 0 

A szatellitvárosrészek kivételével megfelelő 

alapintézményi ellátottság  
0 0 3 3 0 0 

Stabil gazdasági szereplők jelenléte  3 0 0 0 0 0 

Részben a helyi iparűzési adónak is köszönhetően az 

önkormányzat működése évek óta stabilan nullszaldós 

vagy nyereséges  

3 3 0 0 0 0 

A meglévő bányatavak hasznosításában rejlő 

lehetőségek  
3 0 2 0 0 3 

A város egyes részein megőrzöttek a tartós/állandó 

tájhasználatok  
0 0 0 0 0 3 

A zöldfelületi ellátottság és a zöldfelületek minősége a 

város számos pontján megfelelő  
0 0 2 0 1 3 

Dunavarsány épületállománya túlnyomó részt jó állagú, 

avult állomány csak szétszórtan és kevés helyen 

található  

0 3 1 0 0 3 

Rendelkezésre álló megfelelő közműkapacitások  0 0 3 0 0 0 

A városban letelepült ipart korszerű környezetvédelmi 

technológiák, környezetirányítási rendszerek jellemzik  
0 0 0 0 0 3 

10. ábra: Dunavarsány főbb erősségeinek kapcsolódása a középtávú tematikus célokhoz. 
(0: nincs kapcsolat; 1: gyenge kapcsolat; 2: közepes kapcsolat; 3: erős kapcsolat) 

A helyzetértékelő munkarészben azonosított pozitív adottságok jellemzően szintén változó mértékben 

találkoznak a kidolgozott középtávú célokkal: általában megjelenik erős kapcsolat egy vizsgált erősség és 

legalább egy középtávú cél között – illetve ahol nem, ott több cél is épít az adott pozitívumra. Egy kivétel 

szerepel csak a táblázatban (ahol nem éri el a kapcsolatierősség-pontszámok összege a hármat): A település 

a KSH adatszolgáltatása szerint szegregációtól mentes említésnél. Mivel a többi említéssel ellentétben itt egy 

hiány szerepel erősségként, ahhoz értelemszerűen kevésbé képes cél kapcsolódni. E tételtől eltekintve a 

megalapozó vizsgálat említései megfelelően tükröződnek a középtávú célokban – igazolva, hogy a 

településfejlesztési stratégia az adottságokra építve áll össze.  
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7. MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI KOCKÁZATOK 
A településfejlesztési stratégia megalapozó vizsgálata az alábbi fő gyengeségeket azonosította Dunavarsány 

egészére vonatkozóan az összefoglaló SWOT-vizsgálat során. Ezek értékelésére kétféleképpen kerül sor: 

egyfelől bekövetkezésük/fennmaradásuk valószínűsége, másfelől bekövetkezésük/fennmaradásuk 

jelentősége alapján. Azon kockázatok kapcsán érdemes külön vizsgálni, megfelelően kezeli-e azokat a 

településfejlesztési stratégia, amelyeknél mindkét szempont „magas” értékelést kap, azaz várható a 

bekövetkezésük/fennmaradásuk, és az nagy jelentőséggel is bír. 

Kockázatok bekövetkezésének/fennmaradásának valószínűsége 

A település szerkezetileg több részre tagolt, melynek 
következtében szatellitvárosrészek is kialakultak 

Kevés a településkarakter szempontjából említhető 
különlegesség 

A városrészek közötti kapcsolatteremtés nem megoldott Az RSD partján kevés a közterületi megközelítési 
lehetőség 

A töredezett városszerkezet miatt az egységes városi 
identitás gyenge 

Vasúti eredetű zaj- és rezgésterhelés, illetve közúti 
közlekedésből és a mezőgazdasági termelésből 
származó környezetterhelés egyaránt jelen van 

A hagyományos városrészekben a népesség-összetétel 
elöregedő tendenciát mutat 

A csapadékvíz és felszíni vízelvezetés, a lejtés hiányából 
származó problémái 

Budapest közelsége erős kulturális elszívó hatást 
gyakorol 

Az RSD a sziget környezetében feliszapolódott, 
növényzettel erősen benőtt 

A városi szintű zöldfelületi ellátottság alacsonynak 
mondható 

A megújuló energiahordozók hasznosítása nem jellemző 

Kevés a forgalomképes önkormányzati tulajdon Potenciális talajszennyező és ipari eredetű légszennyező 
források jelenléte a településen 

6. táblázat: A stratégia megvalósításának kockázatai – valószínűség. 
(Zöld háttér: fennmaradás/bekövetkezés alacsony esélyű; sárga háttér: közepes esélyű; rózsaszín háttér: magas esélyű) 

Kockázatok jelentősége 

A település szerkezetileg több részre tagolt, melynek 
következtében szatellitvárosrészek is kialakultak 

Kevés a településkarakter szempontjából említhető 
különlegesség 

A városrészek közötti kapcsolatteremtés nem megoldott Az RSD partján kevés a közterületi megközelítési 
lehetőség 

A töredezett városszerkezet miatt az egységes városi 
identitás gyenge 

Vasúti eredetű zaj- és rezgésterhelés, illetve közúti 
közlekedésből és a mezőgazdasági termelésből 
származó környezetterhelés egyaránt jelen van 

A hagyományos városrészekben a népesség-összetétel 
elöregedő tendenciát mutat 

A csapadékvíz és felszíni vízelvezetés, a lejtés hiányából 
származó problémái 

Budapest közelsége erős kulturális elszívó hatást 
gyakorol 

Az RSD a sziget környezetében feliszapolódott, 
növényzettel erősen benőtt 

A városi szintű zöldfelületi ellátottság alacsonynak 
mondható 

A megújuló energiahordozók hasznosítása nem jellemző 

Kevés a forgalomképes önkormányzati tulajdon Potenciális talajszennyező és ipari eredetű légszennyező 
források jelenléte a településen 

7. táblázat: A stratégia megvalósításának kockázatai – jelentőség. 
(Zöld háttér: alacsony jelentőség; sárga háttér: közepes jelentőség; rózsaszín háttér: magas jelentőség) 

A vizsgált tizenöt közül egy megvalósíthatósági kockázatra igaz, hogy mind fennmaradásának/ 

bekövetkezésének valószínűsége, mind jelentősége magas. A Vasúti eredetű zaj- és rezgésterhelés, illetve 

közúti közlekedésből és a mezőgazdasági termelésből származó környezetterhelés egyaránt jelen van néven 

összegzett kockázat alkotóelemei közül egy, a vasúti zajterhelés bír kiemelt jelentőséggel, a Budapest–

Belgrád vasútvonal fejlesztése miatt. A vonal fejlesztése elszigetelő hatással is fenyeget: egyfelől a mintegy 

3700 méternyi összhosszban épülő zajvédő falak a településszerkezeti és közlekedési elvágó hatás mellett 

optikailag is csökkentik a település egységességét. Másfelől a vasúti forgalom növekedése csökkenti a 

szintbeli vasúti átjárók kapacitását a közúti forgalom számára. A városon belüli átjárók kialakítása várhatóan 
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nem változik (legalábbis gépjárművek részére: a vasútállomás peronjánál gyalogos-kerékpáros aluljáró 

létestül), azonban új, különszintű átkelési lehetőség épül a településtesttől délre, Délegyháza határában, az 

51. és az 5202. j. utak összekötése részeként. Mivel a beruházás tartalmi részletei a stratégiaírás idejében 

ismeretlenek, az sem állapítható meg, a vasútfejlesztés milyen valós veszélyekkel jár, így a beruházás 

folyamatosan nyomon követendő. 
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8. MEGVALÓSÍTÁS, NYOMON KÖVETÉS 

8.1. A célok elérését szolgáló fejlesztési, nem beruházási jellegű 

önkormányzati tevékenységek 
Dunavarsányban – a város méretével összhangban – az önkormányzatnál nem vált önálló területté a 

fejlesztés; az egyes beruházások és fejlesztések egyedi döntések alapján indulnak el. Tervezésük és 

végrehajtásuk vagy a hétköznapi működést biztosító hivatali kapacitásokon belül, vagy egyedi megbízásokkal 

történik. 

Az integrált településfejlesztési stratégián kívül is rendelkezik azonban a város számos olyan 

dokumentummal, amelyek Dunavarsány fejlődését hívatottak irányítani, keretezni. Ezek közül az alábbiak 

emelhetők ki: 

- Településfejlesztési koncepció (frissítve 2016-ban; szerepe a hosszú távú városfejlesztési célok 

meghatározása, hivatkozva ld. a 2.1. fejezetben) 

- Településszerkezeti terv (frissítve 2016-ban; szerepe a település egyes részei felhasználási módjának 

szabályozása, a városi műszaki infrastruktúra térbeli kialakításának és elrendezésének 

meghatározása; ekképp a település fejlesztési irányainak meghatározása is) 

- Helyi építési szabályzat és szabályozási terv (frissítve 2021-ben; szerepe a területfelhasználással 

kapcsolatos stratégiai döntések átültetése az egyes konkrét beavatkozásoknak keretet adó szintre; 

meghatározva a város egyes részein kívánatos, illetve nem kívánatos építési, környezeti, használati 

módokat) 

- Ágazati koncepciók 

o Közművelődési koncepció (2022-2027) 

o Közlekedésfejlesztési koncepció (2016) 

A felsorolásból látható, hogy a város kifejezetten aktív stratégiai tervezési munkát végez, a rendelkezésre álló 

keretdokumentumok általában frissek. A 2016-ban készített ITS mellékleteként hat további, a középtávú 

tervezés kötelező szintjén túlmutató mélységű dokumentum készült (melyek felülvizsgálatára nem kerül sor 

az ITS-felülvizsgálat részeként), az alábbi témákban biztosítva hátteret a stratégiai tervezésnek: 

- Gazdaságfejlesztés 

- Turizmusfejlesztés 

- Intézményfejlesztés 

- Közműrendszer-fejlesztés 

- Megújulóenergia-felhasználás 

- „Csillagváros” – jövőkép-alternatívák 
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8.2. A megvalósítás szervezeti keretei 
Dunavarsány Magyarország kisebb városai közé tartozik – 2020-ban a 160. legnépesebb település –, ennek 

megfelelően szervezeti struktúrájában is kevesebb hierarchiaszint, szakosodott egység jelenik meg, mint egy 

nagyvároséban. A fejlesztési gondolkodás jellemzően szakterületenként szerveződik, így olyan integrált 

intézményrendszer sincs jelen, mely az ITS végrehajtásának természetes keretéül szolgálna. Ugyanakkor az 

ITS, mint a fejlesztések összehangolásának kerete, a jövőben sem a fejlesztések irányítója, hanem a 

szakterületi fejlesztések összehangolását fogja segíteni. Mindezek nyomán a településfejlesztési stratégia 

végrehajtásának felügyeletét, előrehaladásának nyomon követését a meglévő pozíciók rendszerébe 

illesztjük. 

A stratégia érvényre juttatásának szakmai felelőse Dunavarsány aljegyzője, döntéshozói felelőse az 

önkormányzat szervezeti és működési szabályzata alapján – 45.§ (2) – a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság.  

A hivatal részéről az aljegyző; az önkormányzat részéről a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság hatáskörében: 

- évente előkészítik az ITS éves előrehaladási jelentését,  

- javaslatot tesznek az éves költségvetési tervezethez az ITS-ből fakadóan a következő évben 

elindítandó fejlesztésekre, figyelembe véve a város fejlesztési lehetőségeit és az ITS előrehaladását, 

- véleményezik a felmerült fejlesztési javaslatokat és szükség esetén javaslatot tesznek a fejlesztés 

olyan módosítására, amely azt összhangba hozza az ITS-ben megfogalmazott célokkal, 

- meghatározzák a jóváhagyott fejlesztések végrehajtásért felelős szervezeti egységének az ITS-hez 

kapcsolódó éves adatszolgáltatási kötelezettségét. 

A képviselő-testület által elfogadott fejlesztések végrehajtásáért a felelős szakbizottság felügyelete mellett 

továbbra is az önkormányzat adott szakterületi szervezeti egységei a felelősek. E felelősségük mellett a 

projekt tartalmában történő jelentősebb változásról haladéktalanul tájékoztatniuk kell az ITS 

végrehajtásának szakmai felelősét. 

A képviselő-testület által évente megtárgyalandó éves előrehaladási jelentés tartalma a következő: 

- az ITS indikátorainak segítségével bemutatja a stratégia céljai mentén történt előrehaladást, 

beleértve a városrészi tematikus kulcsprojektekben történt előrehaladást is, 

- a fejlesztési környezetben az előző évben történt változások (jelentősebb jogszabályi, pályázati 

környezeti változások; a város fejlődésére nagy hatással lévő gazdasági, társadalmi változások; 

beleértve a szomszéd településeken megindult és a városra ható jelentősebb fejlesztéseket is), 

- bemutatja a lezárt, a folyamatban lévő és a tervezés alatt lévő fejlesztéseket, 

- bemutatja a projektek illeszkedését az ITS-hez és kapcsolódásukat egymáshoz, 

- javaslatokat fogalmaz meg a következő évi fejlesztések fókuszára,  

- amennyiben a stratégiai környezetben jelentős változások történtek vagy a stratégia nagy mértékű 

lemaradásba került céljai tekintetében az időarányos teljesítéstől, javaslatot tesz a stratégia 

felülvizsgálatára, 

Az éves jelentést a városban elfogadott elvek szerinti partnerségi egyeztetést követően lehet a 

képviselőtestület elé terjeszteni. 
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8.3. Településközi koordináció 
Dunavarsány – többek közt agglomerációs pozíciójából fakadóan – számos településsel kötik össze eltérő 

tematikájú és súlyú szálak. Ezek egy része közös intézményfenntartási, társulási együttműködéseket jelent; 

egy része természetes térségi egymásra utaltságból következik; míg egy része nagyobb településekkel való, 

alapvetően egyoldalú természetű kapcsolatokat. Ennek megfelelően a településközi koordináció kívánt 

formái is tematikus alapon, különböző szinteken határozhatók meg. 

A stratégia készítése idején – 2022-ben – nincs olyan strukturált fórum, amelyen Dunavarsány 

önkormányzata kapcsolatban állna más, környékbeli települések önkormányzataival. Természetesen a 

mindennapos településműködés részeként rendszeres a kapcsolat minden szomszédos községgel és várossal, 

mint ahogy a nem szomszédos, de közös víziközmű-társulásban részt vevő Taksony, Áporka és 

Szigetszentmárton köszségek is folyamatos munkakapcsolatban állnak Dunavarsány önkormányzatával. 

A legszorosabb kapcsolatban Délegyháza és Majosháza községekkel áll a város, melyekkel közösen tart fenn 

gyermekvédelmi és családsegítő szolgálatot, illetve háziorvosi ügyeletet. Majosházát és Dunavarsányt közös 

önkormányzati hivatal is összeköti. E két község alkotja Dunavarsány legegyértelműbb természetes 

vonzáskörzetét, és bár agglomerációs településekként mindkettőt Budapesthez kötik a legerősebb szálak, 

számos szolgáltatást Dunavarsány biztosít a számukra. A három település közti szoros szálak nyomán az 

önkormányzatok szükségszerűen sűrűn találkoznak, így a megfelelő településközi koordináció biztosított. 

A térség további településeihez lazább szálak kötik Dunavarsányt, de a rendszeres találkozási felületek – 

elsősorban a már említett víziközmű-együttműködés nyomán – biztosítottak, további intézményesítési 

lépések esetükben sem mutatkoznak szükségesnek. Szigetszentmiklós és Budapest elsősorban 

munkavállalási, iskolai és igazgatási ügyintézési célpontokként relevánsak Dunavarsány szempontjából, ami 

alkalmi, tematikus kapcsolattartáson túl nem indokol szorosabb együttműködést. Jelentősen növeli 

Dunavarsány térségi szerepét a várhatóan 2023-ban elkészülő egységes gyógypedagógiai módszertani 

intézmény, mely a Szigetszentmiklósi és Ráckevei járás mind a húsz településéről fogad majd gyermekeket. 

Három ügyben tervezi az önkormányzat a jövőben együttműködések kialakítását más önkormányzatokkal: 

- Kavicsbányászat: A Ráckevei-Duna-ág bal partjának kavicsvagyona, illetve az annak kitermelésével 

foglalkozó bányák és az utánuk hátramaradt bányatavak egységes kezelése számos szempontból 

kívánatos – kiváltképp a környezetterhelést, externális hatásokat jelenleg relatív szűken vizsgáló 

hatástanulmányok térségi szemléletű felváltása érdekében. A bányatavak utóhasznosítása terén is 

érdemes lehet a térségi koordináció. E téma kapcsán Dunaharaszti, Taksony, Dunavarsány, 

Majosháza, Délegyháza, Kiskunlacháza és Bugyi strukturált együttműködését tervezi a város. 

- Kis-Duna: A Ráckevei-Duna-ág rekreációs, turisztikai kapacitásainak minél teljesebb kihasználása 

érdekében elindítandó a térség önkormányzatainak rendszeres, strukturált együttműködése. Közös 

látványosságfejlesztések, a Duna-ág és környezetének rehabilitációjáért folyó közös 

lobbitevékenység, a turisztikai fejlesztések összehangolása egyaránt tárgyát alkothatják az 

együttműködésnek. Az együttműködésnek hosszú távon ki kell terjednie a Duna-ággal határos 

valamennyi településre, az érintett budapesti kerületekkel együtt.  

- Turizmus: Míg a két előbbi téma kapcsán is felmerül a turisztikai kapacitások összehangolásának 

lehetősége, célszerű külön térségi turisztikai együttműködéseket kezdeményeznie Dunavarsány 

önkormányzatának. E fórum összekapcsolná a környék gyalogos, lovas, kerékpáros és vízi szabadidős 

lehetőségeinek hálózatos, egymásra épülő, komplex programcsomagok építését lehetővé tevő 

fejlesztését – elsősorban Taksony, Majosháza, Délegyháza, Áporka, Kiskunlacháza és Bugyi 

települések bevonásával. Ebben az együttműködésben Dunavarsány megpróbál kezdeményező 

szerepet betölteni; részint a tárgyalt területen belüli középponti elhelyezkedése, részint települési 

súlya okán.  
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8.4. Indikátorrendszer 
Az egyes középtávú célok teljesülésének átfogó értékelését szolgálják az egyes célokhoz megfogalmazott 

indikátormutatók – úgy a célhoz tartozó fejlesztések kombinált konkrét eredményeit, mint azok közvetett 

hatásait illetően. A mutatók felülvizsgálata minden esetben éves sűrűségű, az éves előrehaladási jelentéshez 

kapcsolódóan. 

A monitoringmutatók konkrét célértékeinek meghatározását erősen befolyásolja, hogy a célok 

megvalósulását lehetővé tévő források jelentős része feltételesen vagy bizonytalan eséllyel áll csak 

rendelkezésre. Ennek megfelelően csak releváns számú részletes projektterv elkészültét követően, 

célszerűen 2024-ben javasolt célértékeket rendelni az alábbi indikátorokhoz – 2026-os és 2028-as 

célértékekkel. Az ezt követő éves előrehaladási jelentések során lehetőség nyílik az indikátorok indokolt 

módosítására is. 

Középtávú cél Indikátor Mértékegység Forrás 

A gazdasági élet biztos 
alapokra helyezése 

Helyi kistermelők, őstermelők termékeinek városon 
belüli elérhetősége 

termelő (fő) Önkormányzat 

Kiskereskedelmi szolgáltatók száma darab Önkormányzat 

Kiskereskedőktől származó iparűzési adó változása 
2022-höz képest 

% Önkormányzat 

Felelős gazdálkodás, 
hatékony működés 

Önkormányzati vagyon könyv szerinti értékének 
változása 2022-höz képest 

% 
Önkormányzat 

Önkormányzati adóbevételek változása 2016-hoz 
képest 

% 
Önkormányzat 

Megújuló energia aránya az önkormányzati 
fenntartású intézmények fogyasztásában 

% Önkormányzat 

Városi szolgáltatások 
minőségi fejlesztése 

Fiatalkorúakat célzó prevenciós programokba 
bevontak száma 

fő 
Családsegítő 
Szolgálat 

Járási Hivatal helyi kirendeltséggel rendelkező 
osztályainak száma 

db desk research 

Települési átlagéletkor változása 2022-höz képest év Önkormányzat 

Helyi és térségi 
közlekedési 
lehetőségek javítása 

Kerékpáros infrastruktúrával rendelkező utak hossza km Önkormányzat 

Biztonságos gyalogos átkelési lehetőségek száma az 
51-es és az 510-es utakon 

db szemrevételezés 

Szatellitvárosrészekről az Árpád Fejedelem Általános 
Iskolába járó gyerekek aránya 

% 
Árpád 
Fejedelem 
Általános Iskola 

A dunavarsányiak 
közösségének 
megerősítése 

Helytörténeti ismeretterjesztő installációk száma db desk research 

Kiépített, agorafunkciójú közterek száma db szemrevételezés 

Városnapokon részt vevők száma fő szemrevételezés 

Színvonalas 
természeti és épített 
környezet fenntartása 

Rekultivált bányatavak közül szabadidős funkcióval 
hasznosítottak aránya 

% desk research 

Rekreációs funkcióra alkalmas közterek, közparkok 
száma (kondipark, futópálya stb.) 

db Önkormányzat 

Szálláshelyek, halastavak, víziparkok bevételei az 
előző évhez képest 

% cégjegyzék 

8. táblázat: A stratégia indikátorrendszere. 
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