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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Vecsés Város Önkormányzata a város központjának funkcionális és városképi fejlesztése érdekében
akcióterületi tervet készített el.
A város esetében az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése a pályázati útmutató szerint nem
kötelező elvárás. Az előírásnak megfelelően ugyanakkor elkészült az önkormányzat városfejlesztési
céljainak megalapozásául szolgáló stratégiai célrendszer, amelyet jelen dokumentum II. fejezete
tartalmaz. A stratégiai célrendszer 6 akcióterületet határoz meg. Ezek közül a Városközpont
akcióterület előzetes akcióterületi terve jelen dokumentum tárgya.
A Vecsés Városközpont funkcióbővítő fejlesztését megalapozó akcióterületi terv célja a város jelenleg
funkcióhiányos és megjelenésében sem városközponthoz méltó településközpontjának és főutcájának
a fejlesztése.
Az elmúlt néhány év alapvetően megváltoztatta Vecsés fejlődési pályáját és lehetőségeit, a város
szerepkörét, jellegét, településének szerkezetét, városképét, megoldásra váró problémáit. A város
közlekedési csomóponti agglomerációs szerepkörének kiépülése teljes egészében átértékelte a
város gazdasági pozícióját: a korábban agrárjellegű, kisebb élelmiszeripari vállalkozásokkal
jellemezhető helyi gazdaság mellé, meghatározó erővel és szerepkörrel, a multinacionális cégek
befektetései léptek be, így a korábbi alvóváros a munkahelyek, az üzleti partnerek és beszállítók,
illetve

a vevők, ügyfelek kiemelt

célállomásává vált, amely a lakónépesség számának

emelkedésében is megnyilvánult. Ez a kedvező folyamat egyúttal igen jelentős kihívást is jelent: a
lakosságszám növekedése az igényelt köz- és egyéb lakossági szolgáltatások iránti igény drasztikus
emelkedését vonja maga után, amely fokozott kihívást jelent a városi önkormányzat számára.
Hosszú távon nyilvánvalónak tűnik, hogy a lakosságért folyó versenyben azok a települések lesznek
sikeresek, amelyek olyan körülményeket képesek kínálni meglévő és jövőbeli lakosságuknak, amely a
teljes értékű életminőséget garantálja az agglomerációban.
Így a városnak a jövőben növekvő mennyiségi és minőségi lakossági igényeket kell kielégítenie, a
települési környezet minőségét szükséges fejlesztenie annak érdekében, hogy Vecsés hosszútávon
növekvő, gyarapodó, fiatalodó demográfiai szerkezetű település lehessen.
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Ve c s é s h o s s z ú t á v ú j ö v ő k é p e :
Vecsés legyen élhető város, ahol jó lakni, lehet jövőt tervezni és érdemes befektetni.
Vecsés legyen a Budapesti Agglomeráció olyan sikeres és versenyképes szereplője, amely a
pozíciójából adódó tendenciákat képes kihasználni, káros hatásait minimalizálni: váljon a
főváros tényleges üzleti-szolgáltatási-logisztikai kapujává, lakóinak egészséges, élhető és
szerethető otthonává, vállalkozóinak támogató üzleti környezetet kínáló telephelyévé, a
gazdasági betelepülők és a magas társadalm i státuszú lakosok betelepülési célpontjává.
A város hosszú távú jövőképének eléréséhez járulhat hozzá a városközpont fejlesztése, hiszen - bár a
közszolgáltatások, intézmények jelentős része a központi területen működik - Vecsés jelenleg nem
rendelkezik

a

városrészek

integrációját

erősítő,

a

városnak

karakteres

arcot

adó

településközponttal, így - a jelentős számú újonnan betelepülő, az eltérő jellegű és fejlődési pályájú
városrészekben élő - lakosság identitástudata sem alakulhatott ki. A növekvő igények kielégítését
biztosító közszolgáltatások bővítése, az ügyfélbarát önkormányzati arculat megteremtése, az
életminőséget javító

rendezett, zöldfelületekkel tarkított városközpont létrehozása ezért

elengedhetetlen feladatot jelent.
Az akcióterület fejlesztésének konkrét céljai, részcéljai
A z akcióterület fejlesztésének átfogó célja:
•

A településközpont fejlesztésének szempontjából cél annak karakteresebbé tétele és
minőségi fejlesztése a Telepi út és a Szent István tér térségében, azaz:

•

-

az intézményrendszer fejlesztése,

-

az épületállomány, a közterületek, a zöldterületek minőségi javítása,

-

a parkolási gondok mérséklése.

Az akcióterületen található létesítmények funkcionális működésének fejlesztése-bővítése
kiemelt elvárás, amely m agában foglalja:
-

a gazdaságosabb, energiatakarékos működtetés feltételeinek megteremtését,

-

a közösségi élet és a közszolgáltatások iránt megnyilvánuló lakossági igény magasabb
színvonalú kiszolgálásához szükséges feltételek megteremtését,

-

a gazdasági tevékenységet elősegítő fejlesztések megvalósítását,

-

a környezet rendezését,

-

valamint a vonzóbb városkép kialakítását.

Az Akcióterület fejlesztése az átfogó cél elérését a közösségi és gazdasági közfunkciók ellátásához
szükséges feltételek erősítésével, illetve az ezekhez kapcsolódó, városi funkciót javító infrastrukturális
és közterület-fejlesztési beruházásokkal biztosítja.
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A z akcióterület fejlesztésének részcéljai:
Az átfogó cél teljesüléséhez a következő részcélok megvalósítása járul hozzá:
1. Közösségi funkcióerősítés:
A városközpont közösségi funkciójának erősítése, a lakosság igényes és kulturált szabadidő
eltöltését biztosító létesítmények fejlesztésével, illetve bővítésével.
2. Gazdaságfejlesztő funkcióerősítés:
A városközpont gazdasági jelentőségének növelése egyrészt a vállalkozások működését segítő
gazdasági szolgáltatások nyújtására alkalmas helyszínek kialakításával, másrészt a központ
megjelenésének, adottságainak javításával, vonzóvá tételével.
3. Közszolgáltatások erősítése:
A közszolgáltatások színvonalának emelése, ezáltal az ügyfélbarát önkormányzat imázsának
erősítése a lakosság szolgálatában álló középületek megújításával, bővítésével.
4. Terület-rehabilitáció és infrastruktúrafejlesztés:
A városi funkciók erősítése a beruházásokhoz illeszkedő terület-rehabilitációs, illetve a
kapcsolódó infrastrukturális elemeket is magában foglaló közlekedésfejlesztésekkel.
5. Fenntarthatóság és esélyegyenlőség:
A fenntartható fejlődést és az esélyegyenlőséget biztosító horizontális célkitűzések érvényesítése.
Az akcióterületi fejlesztések érintik Vecsés teljes lakosságát, illetve a tervezett együttműködések,
partnerségek és közösségi funkciók révén Üllő, Ecser, Maglód és Gyömrő lakosságát, összesen
mintegy ~ 20 ezer + ~ 35000 = ~ 55 000 főt.
Az akcióterületi fejlesztések bemutatása
Az előzetes akcióterületi tervhez képest alapvető változást jelent jelen tanulmányban az, hogy a
pályázati támogatás csökkentett összege miatt az eredeti program megvalósítására nincs anyagi
fedezet, így a városközponti beruházás első fázisát szűkebb tartalommal lehet csak kivitelezni: a közel
800 millió Ft-os támogatáscsökkentés több projektelem elmaradását, így például a Városháza komplett
felújításának, valamint a Telepi út főutcává fejlesztésének későbbre tolódását tette szükségessé.
Ugyanakkor Vecsés Város Önkormányzata nem mond le ezen fejlesztések megvalósításáról sem,
azokat az átfogó városközpont rehabilitáció további ütemeiben kívánja realizálni (illetve bizonyos
feladatok megvalósítását, így például a Telepi út egy szakaszának felújítását már saját forrásból
megkezdte).
Az akcióterület, ahol a fejlesztési projekt megvalósul, a vecsési városközpontban található, döntően a
Városháza körül elterülő tereken. A fejlesztés fókuszpontjai:
•

Volt óvoda (felhagyott funkció) - tervezett Művelődési Központ és Könyvtár

•

Városháza közvetlen környezete

•

Miklós utca - útrekonstrukció

•

Anna utca - játszótér létesítése
8
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Az akcióterületi fejlesztési tevékenység keretében a vecsési városközpont komplex, funkcióbővítő
és arculatfejlesztő kialakítására és rehabilitációjára kerül sor. A fejlesztésen belül 5 alprojektet és
ezeken belül számos projektelemet lehet meghatározni. Az alprojektek térbeli lehatárolása alapján
egymással közvetlenül szomszédos területeket, létesítményeket érintenek, és funkciójukban egymást
jól kiegészítve, illetve egymásra épülve jelentős pozitív szinergiahatást eredményeznek.
Az 5 fejlesztési alprojekt:
1. Művelődési Központ és Könyvtár létrehozása (volt óvoda épület - felhagyott funkció átalakításával, bővítésével; geotermikus energiaellátás kiépítésével)
2. A Polgármesteri Hivatal mellett akadálymentes nyilvános WC kialakítása
3. Felszín feletti parkoló kialakítása térrendezéssel
4. A Miklós utca és az Eötvös utca (a Miklós utca és a parkoló bejárata közötti szakaszának) felújítása
5. Anna utcai játszótér kialakítása
Az akcióterületi fejlesztések révén egy közösségi célú, többfunkciós létesítménykomplexum jön
létre, amely a városi és gazdasági, illetve a közösségi és közszféra funkciók erősítését egyaránt
szolgálja. A közösségi célú, illetve közszolgáltatást nyújtó létesítmények felújítása, bővítése keretében
megtörténik környezetük rekonstrukciója, rendezése, parkosítása, megközelítésük akadálymentessé
tétele, az előírt számban parkolóhelyek kiépítése. A Művelődési Központban annak eredeti közösségi, közművelődési -

funkciójához kapcsolódóan gazdasági célt szolgáló helyiségek

kialakítására is sor kerül (pl. étterem-büfé), gazdaságélénkítő hatással. A geotermikus energiaellátás
kiépítésével (napkollektor, földszondák) a létesítmény üzemeltetési költségei alacsony szinten
tarthatók, a vezetékes gáznál lényegesen olcsóbb, importfüggetlen, környezetkímélő alternatív
energiaforrás felhasználásával, mely révén a fűtésből származó károsanyag-kibocsátás csökkenthető.
Az akcióterületi projekt projektgazdája Vecsés Város Önkormányzata. Az Önkormányzaton kívül
olyan partnerek nem vesznek részt a projektben, amelyek támogatásban részesülnének.
A KMOP 2007-2013 Vecsés Városközpont akcióterületi fejlesztés tárgyát képező ingatlanok kivétel
nélkül az Önkorm ányzat 100%-os tulajdonában vannak.
A projekt bekerülési költsége és tervezett finanszírozási forrásai:
A rány

Összeg (ezer Ft)

100%

1 159 314 132

Pályázati támogatás

60%

692 662 912

Saját forrás

40%

466 651 220

Teljes bekerülési költség
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A tervezett projekt közvetlen és közvetett hatásaival hozzájárul:
•

A város és a térség versenyképességének növekedéséhez;

•

A városban a lakosság életminőségének javulásához;

•

A központi funkciók bővüléséhez és megerősödéséhez Vecsés városközpontban;

•

A településrészek integrációjához, a városi identitástudat erősödéséhez;

•

Az üzleti célú - MICE1 - turizmus (rendezvények, üzleti konferenciák, találkozók stb.)
fellendítéséhez, előnyeinek a város javára történő kihasználásához;

•

A turisztikai forgalom felvirágozásához közvetlenül és közvetetten kapcsolódóan a
kereskedelem és egyéb szolgáltatások fellendüléséhez, a helyi kis- és középvállalkozások
fejlődéséhez;

•

A helyi foglalkoztatás bővüléséhez;

•

Az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javításához.

Horizontális szempontok, munkahelyteremtés
A projekt célrendszerében különösen kiemelt módon kerültek meghatározásra az esélyegyenlőség, a
környezeti fenntarthatóság, a partnerség és a munkahelyteremtés szempontjai.
Az esélyegyenlőség szempontjai minden alprojektben több szempontból is fokozottan érvényre jutnak:
•

A létrejövő épületekben teljes körű akadálymentesítés valósul meg, beleértve az audiovizuális
akadálymentesítést is. A fejlesztésbe bevonásra kerülnek a fogyatékkal élők szervezetei, mind
a tervezés (civil véleményezés, szakmai partnerség - Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai
Főiskola bevonása, Pest megyei Mozgássérült Egyesület vecsési szervezete bevonása,
partnerség, igényfelmérés), mind az átadás (pl. mozgássérültek próbálják ki az elkészült
burkolatokat, műtárgyakat), mind a megvalósítás (pl. mozgássérülteket, gyengénlátókat
alkalmazó cégek készítik a Braille-írásos táblákat). A közszolgáltatások és közösségi
programok elérhetősége tekintetében az esélyegyenlőség teljes mértékben megvalósul.

•

A felszín alatti parkolókban mozgássérült parkolóhelyek is kialakításra kerülnek.

•

A közterületeken a burkolatok, műtárgyak stb. kihelyezése teljes mértékben akadálymentessé
teszi a közlekedést.

•

A létrejövő munkahelyek (rövidtávon 17 munkahely, hosszabb távon +18, lásd. 6.7. fejezet)
több mint fele jellemzően női munkaerőt igényel. Az építkezések során, valamint a folyamatos
fenntartás, működtetés munkálataira az alacsony iskolázottságuk miatt hátrányos helyzetben
lévők jutnak munkalehetőséghez.

•

A Művelődési Központban a kisebbségek számára (roma kisebbség, német nemzetiség) a
jelenleginél jóval színvonalasabb módon kulturális és rekreációs, közösségépítési lehetőség
nyílik.

MICE-turizmus: Meetings (találkozók), Incentives (Vásárlásösztönző rendezvények,
termékbemutatók), Conferences (konferenciák), Exhibitions (kiállítások)
10
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A környezeti fenntarthatóság szempontjai is fokozottan érvényre jutnak a projekt megvalósítása
során:
•

A közterületeken növekszik a városi zöldterületek nagysága; a fejlesztések során kizárólag
nem allergénhatású, őshonos fajták kerülnek kiültetése; a gondozott közterületeken kiirtásra
kerülnek az allergénhatású növények;

•

Az épületekben a felhasznált anyagok környezetbarát anyagok, a nyílászárók jelentős energia
megtakarítást eredményeznek, csak energiatakarékos műszaki berendezések kerülnek
beépítésre.

•

A Művelődési Központ és Könyvtár energiaellátásában tetőre helyezett napkollektorok,
valamint földszondák is

szerepet kapnak, így a fosszilis

energiahordozók helyett

importfüggetlen, környezetbarát és lényegesen kedvezőbb költségű alternatív energiaforrások
alkalmazása valósul meg.
•

A közösségi rendezvényhelyszíneken az egészséges életmódot, társadalmat, étkezést,
környezettudatosságot, környezeti nevelést támogató, propagáló rendezvények folyamatos
megtartására kerül sor.

A projekt megvalósítása a mind szélesebb és interaktívabb partnerség keretében kerül megvalósításra
a lakosság, a civil társadalom és a helyi vállalkozások tekintetében egyaránt. A tervezés során
folyamatosan zajlanak a különböző közösség fórumok, ahol az érintettek a fejlesztés partnerévé
válhatnak, illetve véleményezhetik a terveket, figyelemmel kísérhetik azok megvalósulását (civil
kontroll).

11
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1. VECSÉS VÁROS FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA
A város esetében az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése a pályázati útmutató szerint nem
kötelező elvárás. Az előírásnak megfelelően ugyanakkor elkészült az önkormányzat városfejlesztési
céljainak megalapozásául szolgáló stratégiai célrendszer. Ennek alapját a város által 3 éven belül
készített városfejlesztési stratégia képezi, természetesen kiegészítve a pályázati követelmények
(Városrehabilitációs Kézikönyv) szerinti módszertani és tartalmi elemekkel.
A stratégia megalapozását a helyzetfeltárás szolgálja, amely kidolgozásához a város bekérte és
feldolgozta a pályázati követelményt jelentő KSH adatokat. Ennek igazolására a 3. sz. mellékletben
elhelyezett dokumentum szolgál.
Jelen stratégiai dokumentum az IVS módszertanának megfelelően, annak szellemében, az elérhető
városi adatok teljes körű felhasználásával készült.
A Vecsés Városközpont akcióterületi terv stratégiai fejezetének alapjául Vecsés Város 2007-ben
elfogadott Stratégiai Terve szolgált, amely jelen esetben a város fejlesztési koncepciójának felel meg.
A terv célrendszere megfelel a Stratégiai Tervben található célrendszernek, annak aktualizált,
továbbfejlesztett, bővített változataként értékelhető.
Jelen stratégiában meghatározásra kerültek Vecsés város legfontosabb városfejlesztési problémái,
szükségletei, a fejlesztések érintettjei és célcsoportjai, a célcsoportok igényei, valamint az ezekhez
kapcsolódó fejlesztési célok, továbbá a város középtávú jövőképe. A stratégiában megfogalmazott
célok és a célok elérését szolgáló fejlesztési programok, projektek teljes mértékben illeszkednek a
releváns dokumentumok és tervek fejlesztési célkitűzéseihez, valamint a helyi településszerkezeti és
építési szabályozáshoz.

1.1. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ RÖVID HELYZETÉRTÉKELÉS
1.1.1. Vecsés város helyzete - átfogó jellemzés

Vecsés város Budapesttől délkeletre terül el, közvetlenül a főváros határában, a 4. sz. főútvonal
mentén (a főút korábban áthaladt a településen, a forgalom csökkentésére elkészült a 4. sz. főút
Vecsést elkerülő szakasza). A jelenleg mintegy 20 ezer fős város korábbi és jelenlegi
településfejlődésének, az itt élők mindennapjainak mindig is meghatározó tényezője volt a főváros
közelsége. A településen évszázadokra visszamenően meghatározó volt a főváros ellátására épülő
mezőgazdasági termelés, ezen belül is a budapesti piacokat ellátó zöldségfélék, gyümölcsök termelése,
félkész és késztermékek előállítása. Ebben az időszakban alakult ki a káposztatermesztésre, illetve
feldolgozásra szakosodó komoly feldolgozóipari hagyomány, amely Vecsésnek máig is ismertséget, jó
hírnevet, az itteni termékeknek pedig egyfajta márkavédjegyet jelent (a vecsési káposzta Hungaricum,
védjegyezett termék).
•
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A szocialista időszak alatt a település mind lélekszámában, mind területében, mind a városias jellegű
lakótelepi rész felépítése révén arculatában jelentősen változott, növekedett, ez az időszak mégsem
nevezhető perspektivikus fejlődésnek. Ennek oka, hogy a főváros irányában jó közlekedési
adottságokkal rendelkező (közút, vasút) település lakosságának foglalkoztatása szinte teljes egészében
a fővárosi munkahelyekre épült, és Vecsés agglomerációs alvótelepüléssé vált. Ugyanez vonatkozott a
lakosság ellátására akár a közszolgáltatások, akár a lakossági szolgáltatások tekintetében: a vecsésiek
jellemzően a fővárosban intézték bevásárlásaikat, ott jártak iskolába a gyermekek, ott vettek igénybe
egészségügyi szolgáltatásokat, stb. Ennek oka volt, hogy a rendszerváltást megelőzően elhanyagolták
az agglomerációs települések infrastrukturális fejlesztését. Mindez nem tett jót a település
fejlődésének, a helyben elérhető szolgáltatások és ellátás hiányos és alacsony színvonalú volt.
A rendszerváltást követően egészen máig kihatóan merőben új folyamatok és tendenciák indultak meg
Vecsés fejlődésében. Bár az 1990-es évtized első felében még inkább jellemző volt az alvóvárosi
funkció, az évtized végére ez jelentősen megváltozott. A települések relatív fejlettsége terén (2001
2005) Vecsés a régiós átlag alatt volt, ám ez mára megváltozott. Ebben a legfontosabb tényezőt a
1.) helyi vállalkozói rétegek megerősödése,
2.) az M0 körgyűrű kiépülésével és a logisztika iránti igény erősödésével a város területi státuszának
alapvető megváltozása, felértékelődése (a megvalósult logisztikai és bevásárlóközpont projektek
esetében a városias jelleget erősítő irodaépületek meghatározó jelentőségűek),
3.) a nagyvárosi életformától elforduló, vidéki környezetre vágyók számának gyarapodása jelentette.
1.) Helyi vállalkozások
A 90-es években megindult a város saját gazdaságának, iparának, szolgáltatásainak kiépülése. Ez
kezdetben inkább a helyi kis- és közepes vállalkozások fejlődését jelentette. A városban elszórtan
máig is jelen van és prosperál ez a fajta helyi ipar, amely a fémfeldolgozástól (pl. Brunner
Fémmegmunkáló Kft.), egyedi gépgyártástól a zöldség-, elsősorban káposzta feldolgozásig sokféle
tevékenységet foglal magában. A helyi lakossági szolgáltatások iparága is megerősödött. A korábbi
munkahely-választási tendenciák megváltoztak, megfordultak: mind többen kerestek helyben
munkalehetőséget, ami viszont a vállalkozások lehetőségeit is javította.
2.) Beruházók - stratégiai pozícióváltás
Az előzőnél sokkal drasztikusabb, máig tartó, sőt erősödő változást jelentett a város életében az a
pozícióváltozás, amely az M0 megépülésével, valamint a logisztikai szolgáltatások iránti igény
folyamatos növekedésével kapcsolatos. A korábban Pest megyén belül szinte periférikus helyzetűnek
mondható település egyszerre a körgyűrű közvetlen szomszédságába, autópálya-csomópont közelébe
került. Nagymértékben megerősödött a 4. sz. főúthoz köthető „városkapu-funkció” is. A döntően
külföldi beruházók szemében ez a közlekedés-földrajzi pozíció rendkívüli módon felértékelte a város
környezetét. Mindennek következtében az elmúlt években a város körül igen jelentős, döntően
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logisztikai, kereskedelmi, irodai-szolgáltató illetve ipari kapacitás nőtt ki, amely jelenleg is
folyamatosan bővül, terjeszkedik.
A jelentősebb beruházások, vállalkozások között van, pl.: Market Central Ferihegy Business Park
(Tesco, Praktiker áruház, üzletközpont), Lincoln-csoport (logisztika), ABLON Ingatlanfejlesztési Kft.
(logisztika a volt szovjet laktanya területén), a Ferihegy Cargo fejlesztése, Jégtrade Kft. (mirelitáru
nagykereskedés), Ferihegy Kft. (savanyító és zöldségfeldolgozó), Baranyai Kft. (haszongépjárművek,
felépítmény), gépjármű márkakereskedők: Honda, Toyota, Renault-Dacia, Autolux Sedan, Herz
autókölcsönző, kereskedelmi központok és benzinkutak (pl. OMV, CBA, LIDL), üzleti és rekreációs
turizmus vállalkozásai (Kunos Lovarda és nemzetközi fogathajtó versenypálya, Ferihegy Airport
Szálloda, Stáció Airport Hotel, stb.).
Ez a fajta közlekedési csomóponti agglomerációs szerepkör teljes egészében átértékelte a város
fejlődési pályáját: a munkahelyeket már a helyi, zömében nagyberuházóként a településre és annak
környékére érkező vállalkozások biztosítják. Sőt, megindult a Budapestről való kifelé ingázás is amely közlekedési problémákat vet fel -, illetve a Budapestről, kisebb mértékben vidékről történő
betelepülés. A korábban agrárjellegű, kisebb élelmiszeripari vállalkozásokkal jellemezhető helyi
gazdaság mellé, meghatározó erővel és szerepkörrel, a multinacionális cégek befektetései léptek be. A
korábbi alvóváros tehát a m unkaerő, az üzleti partnerek és beszállítók, illetve a vevők, ügyfelek
kiemelt célállomásává vált, nagyságrendekkel nagyobb közlekedés forgalommal és a település
területén megforduló, különböző, de döntően üzleti célú beutazókkal. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint a szálláshelyek és vendéglátás jellegű vállalkozások megjelenése és fejlődése az utóbbi
időszakban.
3.) Kitelepülés, agglomerálódás
Vecsés, a hozzá hasonló agglomerációs pozíciójú városokhoz hasonlóan, az ezredforduló körül
fölerősödő Budapestről történő kitelepülési hullám egyik célpontjává vált. Százas létszámban
találtak itt otthonra a nagyvárosi életformától, a környezetszennyezéstől menekülő, az egészségesebb,
nyugodtabb vidéki környezetet kereső budapestiek. A betelepülés olyan mértékű volt, hogy a város
össznépessége a természetes fogyás ellenére gyarapodott, és a letelepülő, zömében fiatal népesség itt
született gyermekei már nemcsak a pozitív vándorlási egyenleg, de a természetes szaporodás révén is
hozzájárulnak Vecsés lakosságának növekedéséhez.
Az agglomerációs népességrobbanás természetesen a településkép fejlődésére is rányom ta a
bélyegét: ebben az időszakban épült meg Vecsés két lakóparkja, az „Álom 2000” projekt keretében a
Kispatak lakópark és a Katica Lakópark az Andrássy-telep városrészben. A Kispatak és a Katica
lakópark környezetében tervezett komplex szabadidőközpont - magánberuházás keretében - a
megvalósítás fázisába került. Városfejlesztési szerződés keretein belül egy kézilabda pálya méretű,
műanyag borítású sportpálya került kialakításra.
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Tervként szerepel az ún. CBA lakópark bővítése 190 lakás átadásával (2010-re). A lakóparkok
létrejötte Vecsésen is előhozta az agglomeráció szinte valamennyi érintett településén megjelenő, és az
önkormányzatokat jelentősen terhelő problémát, nevezetesen, hogy a beruházók kizárólag a
lakóparkok épületeit, infrastruktúráját valósítják meg, de nem gondoskodnak az odaköltözők
ellátásáról. Ezen ellátások közösségi elemeinek (pl. bölcsőde, iskola, óvoda, orvosi ellátás) biztosítása
az Önkormányzat számára megoldandó feladatként jelentkezik.
A kitelepülés további folytatódása, üteme, mértéke a jövő kérdése. A trend agglomerációs szinten
változni látszik, és éppen az ellátásbeli hiányosságok miatt - valamint a tömegközlekedés és az
elővárosi közlekedés megoldatlan problémáinak köszönhetően - megindult egy, a főváros felé
irányuló visszatelepülés, amely már most is jelentős áresést eredményezett a közelmúltban létrehozott
agglomerációs lakóingatlanok tekintetében. Vecsést ez a folyamat (egyelőre) elkerülte, és a város
népességét továbbra is növeli a betelepülők okozta pozitív vándorlási egyenleg.
Hosszú távon nyilvánvalónak tűnik, hogy a lakosságért folyó versenyben azok a települések
lesznek sikeresek, amelyek olyan körülményeket képesek kínálni meglévő és jövőbeli
lakosságuknak, amely a teljes értékű életminőséget garantálja az agglomerációban. Vecsés
fejlesztési törekvéseiben ezért prioritás a növekvő

lakosságszám által támasztott igények

önkormányzati oldalról történő kielégítése. Ugyanakkor a város koncepciója a parttalan betelepülés
megakadályozása, mivel a kötelezően biztosítandó ellátás (elsősorban óvodai férőhelyek) a továbbra is
dinamikusan emelkedő lélekszám esetén már meghaladja az önkormányzat lehetőségeit. Ezért a
betelepülés

szabályozására

(pl.

vállalkozási

célú többlakásos

ingatlanok

építésére)

építési

korlátozásokat vezettek be.
E folyamatokhoz kapcsolódik, hogy sem a Polgármesteri Hivatal, sem a Művelődési Ház nem képes
kiszolgálni a megnövekedett minőségi és mennyiségi igényeket: kapacitásaikban, a közszolgáltatások
minőségében, a gördülékeny, hatékony ügyintézés tekintetében, illetve a rekreációs-kulturális
szolgáltatásokba, a civil

szervezetek számára nyújtott támogatás, valamint a teljes körű

akadálymentesítés biztosításában egyaránt elmaradnak a kor igényeitől, és meglévő adottságaik
mellett ezek fejlesztésére nincs is lehetőség. Nem véletlen, hogy már egy 1999-es lakossági
felmérésben is a fő települési problémák között a 2. helyen a Művelődési Ház nem megfelelő
működése szerepelt - amelynek oka nem a működtetők alkalmatlansága, hanem a jelenlegi ház
adottságaiból adódó szűkös lehetőségek voltak! Az igény tehát évtizedes, a helyzet azonban az épület
állagromlásával, valamint a lakossági igények és a lakosságszám növekedésével azóta is folyamatosan
romlik.
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Az akadálymentesítés hiányosságai miatt sérül a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés joga helyzetkép a Károly utca - Telepi út sarkán, a Jókai Művelődési Ház előtt:

Mindezek a változások új helyzetet terem tettek a város szám ára, előnyökkel és hátrányokkal, de
kétségtelenül nagyságrendekkel nagyobb fejlődési perspektívákkal:
•

Előnyök, lehetőségek:
-

A helyi lakosság számára folyamatos, perspektivikus munkalehetőségek rendelkezésre
állása, számának növekedése

-

A helyi vállalkozások számára az együttműködéssel, beszállítóvá válással stabil piaci
pozíció megteremtésének lehetősége

•

-

Az Önkormányzat számára a fejlesztések alapjául szolgáló adóbevételek növekedése

-

A helyi lakossági ellátás színvonalának javulása

Hátrányok, problémák:
-

A kiépülő kapacitások jelentős közlekedési forgalmat gerjesztenek magunk körül,
amely negatív hatással lehet a város közlekedésbiztonsági helyzetére és környezeti
jellemzőire

-

Hosszabb távon, a gazdasági potenciál erősödésével, a város környékén a
zöldterületeket „dobozok”, ipari, logisztikai területek, betonozott parkolók váltják fel

-

Az ide áramló - részben letelepülő - népesség ellátása fokozott igényként jelentkezik
az

Önkormányzat

felé,

amelyet

a

meglévő

intézményhálózattal,

ellátási

kapacitásokkal csak nehezen tud kielégíteni
-

A településen a kis- és középvállalkozások, kisebb üzletek, szolgáltatók forgalma a
nagyléptékű fejlesztések hatására az elmúlt években visszaesett

Összességében tehát az elmúlt néhány év alapvetően m egváltoztatta Vecsés fejlődési pályáját és
lehetőségeit, a város szerepkörét, jellegét, településének szerkezetét, városképét, megoldásra váró
problémáit. E tendenciák részeként, településhálózati funkcióinak gazdagodása révén nyert
Vecsés városi címet 2001-ben.
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A fent bemutatott folyamatok azonban egyúttal igen jelentős kihívást is jelentenek: m a m ár nem a
helyi m unkahelyterem tésért kell küzdeni, hanem a helyi lakókörnyezet minőségét kell megóvni a
terjeszkedő gazdaságtól, úgy, hogy annak fejlődése se legyen korlátozva; másrészt a lakossági és
civil közszolgálati, kulturális, oktatási és rekreációs igényeket kell kielégíteni, a lakókörnyezet
minőségét javítani. A fent ismertetett tendenciák rendkívül jelentős igénybeli változásokat okoztak a
helyi szolgáltatások, kiemelten a közszolgáltatások irányában.
A jövőben a városnak a növekvő mennyiségi és minőségi lakossági igényeket kell kielégítenie, a
települési környezet minőségét szükséges fejlesztenie annak érdekében, hogy hosszútávon
növekvő, gyarapodó, fiatalodó demográfiai szerkezetű település lehessen.
A fenti tényezők hatásainak köszönhetően a város igen jelentős fejlődési perspektíva előtt áll, és - a
szükséges fejlesztések, intézkedések megvalósítását követően - versenyképességét jelentősen növelve,
jó eséllyel válik dinamikusan fejlődő, szolgáltatásaiban gazdagodó, magas életminőséget nyújtó vidéki
várossá, ahol a korábbi kizárólagos „brand” - a vecsési káposzta - mellé a nemzetközi logisztikai és
kereskedelmi központ és az élhető lakókörnyezet, mint kiemelt érték is felsorakozik.
1.1.2. Vecsés illeszkedése az Országos Rendezési Tervhez (2003. évi XXVI. törvény, az
Országos Területrendezési Tervből)

A térképrészletek alapján megállapítható, hogy Vecsés
•

része a főváros keleti részén a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület
övezetének,

•

dél, dél-keleti határán érintkezik az országos ökológiai hálózat övezetének egy sávjával,

•

része a felszíni vizek országos vízminőség-védelmi vízgyűjtő területek övezetének,

•

nem része a kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezetnek, és nem igényel országos
szintű komplex tájrehabilitációt.
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Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete:

Országos ökológiai hálózat övezete:
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Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete:

Komplex táj rehabilitációt igénylő terület övezete:

Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területének övezete:
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1.1.3. A város társadalmi-gazdasági helyzete az adatok tükrében

Összehasonlító regionális adatok
Vállalkozások adózás előtti eredménye egy vállalkozásra vetítve (2005, eFt)

Az ábra jól mutatja Vecsés helyi
vállalkozásainak kedvezőtlen
helyzetét a Régión belül: a mért
értékek a Régió elmaradott északi
részével mutat egyezést. Az
adatok nyilvánvalóan nem
tartalmazzák a közelmúltban
betelepült multinacionális cégek
adatait.

Külföldi tulajdoni hányad aránya társas vállalkozásokban (2005)

A külföldi tőke jelenléte
regionális szinten is magasnak
mondható Vecsésen, ami kiváló
közlekedés földrajzi és logisztikai
helyzetének köszönhető.
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Az idős népesség a gyermeknépesség százalékában (2005)

Az ábra a vecsési lakosság
elöregedését illusztrálja, amely
kedvezőtlen értékek alapján a
város közelebb áll Budapest belső
kerületeihez, mint a Régió
Vecséshez hasonló jellegű
településeihez. Szükséges a fiatal
lakosság betelepülésének,
gyermekvállalási kedvének
ösztönzése.

A lakásállomány változása (1995-2005)

A lakásállomány változása
tekintetében Vecsés Budapest és a
Régió legtöbb településéhez
hasonló értéket mutat. Az elmúlt
néhány év felgyorsult
betelepülésének folytatódása
esetén ez a bővülési ütem nem
lesz elegendő újabb betelepülő
népesség fogadására.
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Egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó (2004)

A személyi jövedelemadó
tekintetében Vecsés a budapesti
kerületekhez hasonló értékeket
mutat és kiemelkedik a Régió
vidéki településeinek, városainak
sorából. Ennek elsődleges oka
ugyanakkor, hogy a vecsési
lakosság jelentős része jár
Budapestre dolgozni, elérve az ott
elérhető magasabb
bérszínvonalat.

Gazdaság
Vecsés gazdasági életében a 1980-as években is központi szerepet játszottak a főutak mellett létesített
raktárbázisok, amelyek leginkább a mezőgazdasági nagyüzemek melléküzemágaiként működtek.
Később a kereskedelmi, szolgáltató és logisztikai tevékenységek váltak meghatározóvá. Ennél fogva a
város gazdaságát egyrészről a betelepült nemzetközi vállalatok és termelő üzemek, másrészről a helyi
vállalkozások alkotják.
Vecsés Budapesthez és a Ferihegyi Nemzetközi Repülőtérhez való közelségéből, valamint a
közlekedés-földrajzi elhelyezkedéséből kifolyólag kitűnő gazdasági adottságokkal rendelkezik.
Említésre méltó az AIG/Lincoln csoport beruházásából létrejött A irport Business Park, mely 65ezer
m2-en, három épületből álló komplexumban a raktározási tevékenységen túl magas színvonalú
irodaterületeket biztosít.2 A nemzetközi ingatlanfejlesztő cég másik jelentős beruházása a M arket
Central Ferihegy, mely 16 hektáron, közvetlenül az Airport Business Park szomszédságában lévő,
integrált, vegyes funkciójú kereskedelmi központ. Az AIG/Lincoln legújabb irodafejlesztése az
A irport Office P ark, amelynek során a Market Central Ferihegy közelében, 20ezer m2-en négy

Airport Business Parkba betelepülő vállalatok: Air-France, BAX Global, Belville Rodair, Birkart
Globistics, BMW, Business Park Vámügynökség, Cargomind, CityLine Kft, Csemege Match, DHL, EGL Eagle
Global Logistics, EXEL Logistics, Expeditors, FEDEX, Gebrüder Weiss, Global Freight Services, Gondrand
Kft., GSP, J.A.M. de Rijk, Kales Airline Services, KLM, Kombi-Air Kft., Kühne & Nagel, Liegl & Dachser,
Liegl Sped, Lufthansa Cargo, Maurice Ward & Co., Nippon Express, OTP Bank, Quehenberger-Hellmann,
Panalpina, Plural Servicepool Kft., ROSSMANN, Starways Airline, Swissport, UPS Hungary, UPS-SCS, UTI,
Yusen Air & Sea Service, WECO, Wizz Air
22
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épületből álló irodaház épül. Ezen kívül Vecsés közigazgatási területén található még az A irport City
logisztikai park is.
Említésre méltó, hogy a térségben több évszázados múltra tekint vissza a zöldségágazatban
tevékenykedő

vállalkozások hagyománya.

Vecsésen

az

élelmiszer-feldolgozással

foglalkozó

vállalkozások feldolgozott terméke a híres vecsési káposzta. Több mint 50 vecsési savanyúság készítő
vállalkozás működik a településen, többségében családi vállalkozásként, ilyenek pl.: Früh-ker Kft.,
Pfeferoni-Bt., Sauer Bt., Sauer Pack Kft., Savanya Bt., Shaff Bt. Stromi Kft. stb.
Tekintettel arra, hogy a gazdaság jellemzése a rendelkezésre álló 2006-2007. évi statisztikai adatok
alapján történt, valószínűsíthető, hogy a gazdasági mutatók még pozitívabb képet adnak, hiszen az
elmúlt évben több nagyobb beruházás3 is átadásra került.
Gazdasági szervezetek jellemzése
2000-2006 között 18%-kal emelkedett a működő vállalkozások száma (1.439 db). 2006-ban a megye
működő vállalkozásainak 1,7%-át regisztrálták Vecsésen. A vállalkozások többsége (55,8%) társas
vállalkozás volt. A vállalkozások méret szerinti megoszlását tekintve a kisebb vállalkozások
domináltak, legnagyobb részét (92,5%-át) az 1-9 fős létszámú vállalkozások tették ki. Ezen kívül 11db
vállalkozás 50-249 főt és 2 db vállalkozás 250 főnél több alkalmazottat foglalkoztatott.
Vecsési vállalkozások

megoszlása

méret

szerint
0 és ismeretlen főt foglalkoztató
1-9 főt foglalkoztató

Megoszlás (%)
1,1
92,5

10-19 főt foglalkoztató

3,3

20-49 főt foglalkoztató

2,1

50-249 főt foglalkoztató

0,8

250-499 főt foglalkoztató

0,1

500- x főt foglalkoztató

0,1

Forrás: KSH, 2006
2007-ben a megye gazdasági szervezeteinek 1,6%-át regisztrálták Vecsésen. A legtöbb működő
vállalkozás a kereskedelem, javítás nemzetgazdasági ágazatban (22,6%), az ingatlanügyletek,
gazdasági szolgáltatás ágban (21,5%) és a bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gőz-,
vízellátás nemzetgazdasági ágakban (17,9%) tevékenykedett.

3

Airport Business Park, Market Central Ferihegy
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A KSH adatok szerint 2007-ben 2329 volt a regisztrált vállalkozások száma Vecsésen, amelyeknek
közel a fele (49%) társas, míg a többségük (51%) egyéni vállalkozás volt. A társas vállalkozásokban
regionális szinten is magasnak mondható a külföldiek tulajdonhányada. Az önkormányzati
nyilvántartás alapján, Vecsés város közigazgatási területén működő vállalkozások 2007-ben összesen
127.910.523.548Ft nettó árbevételt értek el.
A vállalkozói aktivitásra a vállalkozások népességarányos számából következtethetünk, amely
Vecsésen (116 regisztrált vállalkozás jut ezer főre) elmarad a megyei városok hasonló mutatójától
(123), vagyis a vállalkozói aktivitás a városban relatíve alacsonyabb, mint a megye városaiban
általában. Mindazonáltal a tendencia pozitív irányba mutat, a regisztrált vállalkozások száma
folyamatosan emelkedik. A vizsgált öt év alatt 240 új vállalkozást regisztráltak, ami több mint 10%-os
emelkedésnek felel meg. Az aggregáltan emelkedő tendencia mögött az egyéni vállalkozások
számának csökkenése, valamint a társas vállalkozások számának ennél valamivel erőteljesebb
növekedése húzódik meg. Ha a folyamat iránya nem változik, néhány éven belül a társas vállalkozások
lesznek többségben.
db

Regisztrált vállalkozások számának alakulása

1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2002. év

2003. év

2004. év

□ Regisztrált egyéni vállalkozások száma

2005. év

2006. év

2007. év

□ Regisztrált társas vállalkozások száma

Forrás: KSH, 2002-2007

A vállalkozások adózás előtti eredménye egy vállalkozásra vetítve regionális szinten is kiugróan
alacsony a településen (a 0-át sem érte el, ami azt jelenti, hogy a helyi vállalkozások jelentős
veszteségekkel működnek).
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R e g isz trá lt v á lla lk o zá so k s z e k to riá lis

R e g is z trá lt v á lla lk o z á so k s z e k to riá lis

m e g o sz lá sa V ecsésen

m e g o sz lá sa P e st m egye váro saib an

2%

3%

18%
22%

75%

□ mezőgazdaság
□ ipar
□ szolgáltatás

□ mezőgazdaság
□ ipar
□ szolgáltatás

8 0 % ---------- ^

Forrás: KSH-Pest megyei statisztikai évkönyv, 2006

A regisztrált vállalkozások szektoriális megoszlása Vecsésen a szolgáltatást végző vállalkozások
jelentős túlsúlyát mutatja, azonban még ez a háromnegyedes arány is elmarad a megye városaiban
működő szolgáltató vállalkozások 80%-os átlagos arányától. Ennek megfelelően a mezőgazdaság
hasonló súlya mellett az ipar jelentősebb szerepet játszik a településen, mint a megyei városokban
általában.
Üzletek száma

2001

Kiskereskedelmi üzletek száma
Vendéglátóhelyek száma

2002

2003

2004

2005

2006

2007

224

235

251

252

260

266

298

77

81

80

91

89

95

108

Forrás: KSH-Pest megyei statisztikai évkönyvek 2001-2007

A kiskereskedelmi üzletek száma a településen emelkedő tendenciát mutat, és a vizsgált hat év alatt
több mint 30%-kal emelkedett a számuk, ennek ellenére a városi népességarányos adat (2007-ben 148
kiskereskedelmi üzlet jutott 10ezer lakosra) elmarad a megyei városok fajlagos átlagától (159). Ugyan
nem folyamatosan, hanem egy-egy éves megszakítással, de hat éves időszakot nézve a
vendéglátóhelyek száma is emelkedett Vecsésen, a vizsgált időszak alatt összességében 40%-kal.
Említésre méltó, hogy a népességarányos városi érték (53 vendéglátóhely / 10 ezer lakos) meghaladja
a megyei városok fajlagos átlagát (51), ugyanakkor az eltérés nem számottevő.
Turizmus
Vecsés tranzitváros, a szó minden értelmében. A Ferihegyi nemzetközi repülőtér közelsége jelentős
forgalmat generál mind közúton, mind pedig a városban található kereskedelmi szálláshelyeken,
amelyhez hozzájárul Budapest, a fő közlekedési útvonalak, az M0-ás elkerülő szakaszának közelsége
és a várost érintő vasútvonalak is. Ezt jól mutatja az a tény, hogy Vecsés - a KSH 2007-es adatai
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alapján - bár mindössze a kereskedelmi szálláshelyek 1,5%-át (128 férőhely) birtokolja Pest
megyében, a megyei városok vendégéjszakáinak 6,3%-a generálódott itt a vizsgált évben (25 596
vendégéjszaka).
Az összes itt töltött vendégéjszakának 90%-át külföldi vendégek adták, ezzel a település a megyei
városok összes külföldi vendégéjszaka-számának 16%-át hozta. Azóta a Ferihegyi repülőtér
közelségét kihasználva több szálláshely is létesült. Ilyenek például az Airport Hotel Budapest**** 112 szobával, konferenciatermekkel, tárgyalókkal, non-stop étteremmel, kávézóval -, valamint az
Airport Hotel Stáció**** - 31 szobás, szintén korszerű konferenciaszolgáltatásokkal -, hogy csak a
legszínvonalasabbakat említsük. A két új szálloda különlegessége és egyedi, keresletorientált
szolgáltatása az őrzött tranzitparkoló, amelyeket akár a nem éjszakázó, csak repülővel utazó vendégek
is igénybe vehetnek. Mellettük több (4db) panzió és is elkezdte működését az elmúlt években,
amelyek jelentős bevételeket és vendégforgalmat generálnak a városnak.
Ezt egészíti ki az a tény is, hogy a Vecsésen létrejött jelentős gazdasági potenciál komoly külföldi
(üzleti típusú) vendégérkezést generál, amely szintén hozzájárul a turisztikai forgalom növekedéséhez.
A vecsésiek híresek vendégszeretetükről, és jelentős hagyományokkal bír a település. A 2007-es évben
a mindösszesen 10 fő elszállásolására berendezkedett vendégházban 1 722 vendégéjszakát töltöttek el
a vendégek, ezzel 47%-os férőhely-kihasználtságot produkálva, amely ebben a szálláskategóriában
jelentősnek mondható.
V endégek számának változása kereskedelm i
szálláshelyeken, 1998-2007
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Forrás: KSH, 1998-2007

A vendégszám és a vendégéjszakák megoszlására egyaránt igaz, hogy a külföldi vendégek többet
időztek és többen érkeztek a városba. Kiemelkedő évnek számított a vendégéjszakák tekintetében a
2000-es év, amikor megnyílt az Arany János Vendégház, és 4 panzió, valamint a 2006-os év,
amikortól az első szálloda is fogadta már vendégeit. A következő jelentős fellendülés 2008-ban
következett be az új, nagy kapacitású, magas színvonalú szálloda megnyitásával.
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Vendégéjszakák számának változása a kereskedelmi
szálláshelyeken, 1998-2007
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Az átlagos tartózkodási idő jelentős eltéréseket mutatott évente, 2002 óta csökkenő tendenciával:
2007-ben 3,2 nap volt, amely még így is meghaladja az országos átlagot (2,7).
A kereskedelmi szálláshelyeken egy férőhelyre 200 vendégéjszaka jut, ami több mint 2,3-szor több a
megyei városok hasonló átlagánál (88).
Vendégek átlagos tartózkodási idejének változása a
kereskedelm i szálláshelyeken, 1998-2007
12,0
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♦

átlagos tartózkodási idő

Trend

Forrás: KSH, 1998-2007

A vendégek szálláshelyválasztását vizsgálva kiderül, hogy a szállodának - megnyitását követően
azonnal - a Vecsésre érkező vendégek rendkívül nagy részét, 83%-át sikerült megnyernie, és ezen
felül egy év kiemelkedően magas növekedés jelentkezett a vendégek számában.
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Vendégek számának változása a kereskedelm i
szálláshelyeken és a szállodákban, 1998-2007
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Forrás: KSH, 1998-2007

Vendégéjszakák számának változása a kereskedelm i
szálláshelyeken és a szállodákban, 1998-2007
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Forrás: KSH, 1998-2007

A magánszállásadók és a kereskedelmi szálláshelyek összehasonlításában egyértelműen utóbbiak
örvendenek nagyobb

népszerűségnek,

a magánszálláshelyek mindössze néhány

százalékkal

részesülnek az összes vendégforgalomból mind a vendégszám, mind pedig a vendégéjszakák
számának tekintetében.
V endégek szám ának változása a k eresk ed elm i és
m agánszálláshelyeken, 1998-2007
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Forrás: KSH, 1998-2007

28

ECONO

1 CONSULT

30000

Vecsés Városközpont akcióterületi terve

Fo r r á s -T r e n d

V endégéjszakák számának változása a k eresk ed elm i és
m agánszálláshelyeken, 1998-2007
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Forrás: KSH, 1998-2007

A város kedvező fekvése és a keresleti igényekhez illeszkedő szálláshelykínálat - a többi gazdasági
tényező mellett és azokat erősítve - jelentősen hozzájárulhat a jövőben Vecsés fejlődéséhez.
Fontos

vendégvonzó

képességgel

bírnak

az

évente

hagyományosan

megrendezett

városi

rendezvények, a vecsési hordós káposzta hírneve és a színvonalas kulturális program , melyeket a
József Attila Művelődési Központ szervez az év minden szakában. Hagyományos nagyrendezvények
kötődnek

az

intézményhez,

amelyek

megvalósításában

alapítóként,

főrendezőként

vagy

társszervezőként vesznek részt. Így 1995 óta alapítói a Gyermeknapi rendezvénynek, negyedik éve
társszervezői a Tavaszi Fesztiválnak és szervezői a Káposzta Fesztnek. Gyermekrendezvényeik
közül kiemelkedik a nyári kézműves tábor, amely 10 éve örvend nagy népszerűségnek.
A felszín alatt, elérhető mélységben jelentős termálvíz vagyonnal rendelkezik a város, ami a későbbi
turisztikai fejlesztések során jelentős szerepet kaphat.
A József Attila Művelődési Ház, mint a közösségi értékek gyűjtőhelye, az elmúlt években is
legfontosabb céljának és feladatának tekintette a helyi művelődés értékhordozó hagyományainak
támogatását, a szellemi értékek mobilizálását, a közösségi művelődés fejlesztését, a művészeti élet
pártolását, az új közművelődési formák alkalmazását, a kulturális kezdeményezések befogadását és a
minőségi munka megteremtését. Ezek a - főként a közösségi élet színterévé vált - rendezvények
természetesen az ide érkező vendégek számára is szabadon látogathatóak - legjelentősebb a
Káposztafesztivál, valamint a Tavaszi Fesztivál. Mindezek mellett a Vecsési Kiállítóterem állandó és
időszakos kiállításai nyújtanak kellemes kikapcsolódást a látogatóknak.
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Helyi gazdaságfejlesztési eszközök
Közel száz évvel ezelőtt, 1912-ben alakult meg a Vecsési Ipartestület, mely szervezetnek a
napjainkban elérhető szolgáltatásai a következők:
•

Vállalkozással, vállalkozás indításával kapcsolatos információk,

•

Az Önkormányzat gazdasági és fejlesztési programjainak vállalkozói körrel történő
megismertetése,

•

Pályázatokkal, hitelekkel kapcsolatos tájékoztatás,

•

Pályázatírás,

•

Üzleti kapcsolatok elősegítése,

•

Ipari-tanuló képzéssel és mestervizsgáztatással kapcsolatos tájékoztatás,

•

Felnőttképzés, különböző szakmai tanfolyamok, új jogszabályokról tájékoztatás,

•

Szolgáltatás-közvetítés.

2004 júniusától Vecsés Város Vállalkozási Programja keretében és finanszírozásában, az
Ipartestületben működik a Vállalkozásfejlesztési Iroda. Az Ipartestület feladatkörébe, tevékenységébe
illesztve látja el a Vecsés Város Vállalkozásfejlesztési programjának meghatározott feladatait. Az
Ipartestület elnöksége vállalja a vállalkozásfejlesztési program Képviselő Testület által meghatározott
és finanszírozott feladatainak elvégzését, amit saját irodájában programiroda néven működtet.
A vállalkozásfejlesztési iroda térítésmentes szolgáltatásai:
•

A pályázati adatbázisok célirányos figyelése,

•

Iratminták,

adatbázis

használatának

biztosítása

(szerződések,

árajánlatok,

megbízási

szerződések stb.),
•

Az Önkormányzat gazdasági és fejlesztési programjainak vállalkozói körrel történő
megismertetése,

•

Vállalkozók felkészítése az EU-s kihívásokra, feladatokra,

•

Vállalkozók általános tájékoztatása,

•

Üzleti kapcsolatok elősegítése,

•

Ipari-tanuló képzéssel és mestervizsgáztatással kapcsolatos tájékoztatás,

•

Felnőttképzés, különböző szakmai tanfolyamok, új jogszabályokról tájékoztatás.

A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara térségi klubjai közül az egyik Vecsésen működik. A
kamarai klub a megyei szervezet kihelyezett képviselete, amely a helyi vállalkozásokat segíti
érdekképviselettel, támogató szolgáltatásokkal (pl. tanácsadás, jogsegély-szolgálat), képzésekkel.
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Információs társadalom
Vecsésen a Monor Telefon Társaság gondoskodik a vezetékes telefon, a kábel TV és a telefonkábelen
keresztüli internet szolgáltatásról. Kábelen keresztüli Internet elérési lehetőség nincs a városban.
Mikrohullám alapú internet-hozzáférése néhány cégnek, illetve magánszemélynek van, de ez nincs
intézményesítve.
Vecsésen 2007-ben ezer lakosra 345 távbeszélő fővonal jutott, ami lényegesen jobb ellátást mutat a
megyei városok átlagos ellátásához képest (298). A távbeszélő fővonalakon belül az ISDN-vonalak
arányában némi eltérés tapasztalható a város (18,3%) és a megye városai között (15,9%). A városban a
kábeltelevízió-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 59%, amely meghaladja a megyei városok
bekapcsolási átlagát (54%).
Külső elérhetőség
Vecsés város Budapest keleti-délkeleti kapujában, a 4. sz. főút mentén helyezkedik el. Területén halad
át a 100-as számú Budapest-Debrecen vasútvonal, és a Ferihegyi repülőtér egy része a település
külterületén található. Ebből kifolyólag akár közúton, akár vasúton, de még repülővel is könnyen
megközelíthető. Határos Budapest fővárossal, Ecser, Üllő községekkel, valamint Gyál várossal. Az
elmúlt években megépült a várost északról megkerülő elkerülőút, valamint az M5-ös autópályát a 4.
sz. főúttal összekötő M0-ás körgyűrű legújabb szakasza (ezáltal a IV. Helsinki folyosóhoz való
kapcsolata szorosabbá vált), amellyel a település elérhetősége jelentősen javult, közlekedés-földrajzi
helyzete felértékelődött. Hozzájárulva ehhez, a nemzetközi repülőtér közelsége stratégiai jelentőséget
ad a városnak a gazdasági élet szereplőinek körében.
Gondot jelent ugyanakkor a haránt irányú, települések közötti tömegközlekedés hiánya Gyál és Ecser
irányában.
A városban jelenleg csak szintbeli közúti-vasúti kereszteződés található, amelyek miatt a vasúti pálya
jelentős mértékben elvágja egymástól a településrészeket.
Társadalom
A település területe 2007-ben 3616 hektár.
Demográfiai helyzet
Vecsés város lakónépessége 2007 végén 20.135 fő volt, ami a megye lakosságának 1,7%-át tette ki. A
nemek arányát tekintve 2007-ben ezer férfira több mint 1100 nő jutott, amely érték magasabb, mint az
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agglomerációs átlag. A lakónépesség száma növekvő tendenciát mutat, a 2001-es népszámlálási
adathoz (18.664 fő) képest 2007-re 7,9%-kal emelkedett, ami azt jelenti, hogy hat év alatt közel 1.500
fővel bővült. Az állandó népesség száma 18.507 fő volt 2001-ben, a KSH népszámlálási adatai
alapján.
Lakónépesség száma 2001-2007

Lakónépesség száma

Forrás: KSH, 2001-2007

Említésre méltó a lakónépesség számának növekedési mértéke, ugyanis ha kis mértékben is, de
meghaladta a megyei városok népességszámának ugyanezen időszak alatti átlagos növekedési ütemét
(5%). A lakosság számának növekedési aránya az agglomerációs kitekintésben 2005-ig alacsony volt,
azonban az elmúlt években a tovább folytatódó térségi szuburbanizációs folyamatnak Vecsés is az
egyik jellemző célpontjává vált.
A népességszám növekedésének oka a megyei városok átlagánál (14,3 fő/ezer lakos) nagyobb fajlagos
vándorlási egyenleg, amely 2001 és 2006 között egyre nagyobb többletet ért el (4,6-ról 16,4 fő/ezer
lakosra változott). Ebben a város közlekedés-földrajzi helyzetének jelentős javulása (M0-ás körgyűrű
kiépülése), valamint a betelepült multinacionális vállalkozások munkahelyteremtései játszottak
jelentős szerepet.
Az önkormányzat adatszolgáltatása szerint 2007. december 31-én a város lakosságszáma 19.839 fő
volt, mely szám az elmúlt néhány hónapban is tovább emelkedett, mintegy 100-200 fővel, és nagy
valószínűséggel a város lélekszáma mostanra már elérte a 20 ezret.
A népesség számának növekedése a népsűrűség emelkedésével is jár, ami 2007-ben Vecsésen 556
fő/km2 volt. Ez az érték a megyei városok értékének (298 fő/km2) több mint másfélszerese. A relatíve
magas népsűrűség oka a településen található lakótelepi beépítés.
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A korcsoportok arányainak változása a népességen belül:
Évek

0-14 évesek

15-59 évesek

60-x évesek

Öregedési
index (%)

megoszlása a népességen belül (%)
2000

15,4

64,3

20,3

131,2

2001

15,8

64,1

20,1

134,8

2002

15,0

64,4

20,7

138,2

2003

14,7

64,4

21,0

143,0

2004

14,8

64,0

21,2

143,8

2005

14,8

63,9

21,3

144,5

2006

14,7

64,1

21,2

144,6

2007

14,7

64,1

21,2

143,6

2008

2972

12950

4303

144,8

Forrás: Vecsés Város Polgármesteri Hivatal - Népességnyilvántartó

A település lakossága az országos trendhez hasonlóan öregedő, amit az öregedési index4 is jelez.
Vecsés

idős

népességének

aránya

a

gyermeknépességhez

viszonyítva

2005-ig

megyei

összehasonlításban kimagaslóan nagy volt, a település az egyik leginkább elöregedett városa az
agglomerációnak (ezért a városvezetés eltökélt szándéka a város megfiatalítása).
Ugyanakkor 2003 óta az időskorú 60 éven felüliek és a 14 év alatti gyermekkorúak aránya
gyakorlatilag stagnál, ami indirekt módon elsősorban a fiatalabb rétegek betelepülésének köszönhető
(bár az élve születések száma még 2006-ban is relatíve alacsonynak számított a többi agglomerációs
településhez képest). A folyamat egyik következménye az óvodás gyermekek számának növekedése
az utóbbi években.
Iskolai végzettség
Iskolai végzettség
Legalább középiskolai érettségivel rendelkezők a
18 éves és idősebb népesség arányában
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb
népesség arányában

Vecsés

Gyáli kistérség

Megyei városok

35,6 %

31,6 %

43 %

8,3 %

7,1 %

14,6 %

Forrás: KSH 2001-es népszámlálási adatok

Vecsés lakosságának iskolázottsági szintjéről általánosan elmondható, hogy a kistérségi átlagnál
magasabb, viszont a megye városainak átlagától elmarad. A megállapítás alátámasztására a
középiskolai érettségivel és a felsőfokú diplomával rendelkezők adott korcsoportokon belüli aránya
szolgál, amely értékeket a fenti táblázat mutatja. A megye városaiban az érettségizettek átlagos aránya
21%-kal, a diplomásoké még jelentősebben, 76%-al haladja meg a vecsési értékeket. A legfeljebb
Öregedési index: az idős népesség (60-X éves) a gyermeknépesség (0-14 éves) százalékában

•
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általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 26,4%,
amely szintén kedvezőtlen értéket jelent.
Jövedelmi helyzet
2006-ban a teljes vecsési személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem mintegy 14,5 milliárd Ft
volt. Ennek megfelelően, az egy adófizetőre jutó SZJA-alapot képező jövedelem éves nagysága 1,66
millió Ft, amely nem éri el a megyei városok átlagos értékét. Ebben a relatíve alacsonyabb iskolai
végzettség is szerepet játszik, amely a jövedelmi helyzetet is befolyásolja.
A régióra általánosan jellemző, hogy a főváros és a tőle nyugatra, valamint északra lévő területeken
élő lakosság jövedelmi helyzete kedvezőbb, mint a tőle dél-keletre eső területeken élőké. A 2004-es
adatok alapján ugyanakkor az egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó a dél-keleti területeken
kizárólag Vecsésen érte el az észak-nyugati területekre jellemző 300.000Ft feletti értéket.
Jövedelmi helyzet

Vecsés

Egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó-alapot képező

Megyei városok

1 659 433

jövedelem (Ft)

1 732 206

Forrás: KSH-Pest megyei statisztikai évkönyv, 2006

Az alábbi táblázat adatai alapján a rendszeres szociális segélyben részesítettek éves átlagos száma
2003-ig folyamatosan emelkedett, 2003 és 2006 között csökkenésnek indult, majd 2007-re számuk
ugrásszerűen megnövekedett. 2007-ben az ezer főre vetített segélyezettek száma Vecsésen és a megyei
városokban is átlagosan 4 fő volt. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők fajlagos száma
Vecsésen 2007-ben (33) kis mértékben haladta meg a megyei városok átlagát (32).
2001

Szociális ellátás
Rendszeres

szociális

segélyben

részesítettek átlagos száma

28

2002
48

2003

2004

2005

2006

60

53

43

33

2007
78

Forrás: KSH-Pest megyei statisztikai évkönyvek 2001-2007
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Foglalkoztatás, munkanélküliségi helyzet
2001-ben Vecsésen a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15
59 évesek) belül 37,3%, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 14,6% volt.
A foglalkoztatottak aránya a vizsgált korcsoportú népességen belül a három területi szint (Vecsés,
kistérség, megyei városok) vonatkozásában Vecsésen a legmagasabb, mind a Gyáli kistérség, mind a
megyei városok átlagát meghaladva, ami rendkívül pozitív társadalmi mutatónak értékelhető (a nők
foglalkoztatottsága eléri a 45-50 százalékot, ami régiós viszonylatban is kedvező). Ezzel szemben
relatíve kedvezőtlen állapotra utal, ugyanilyen területi összehasonlításban, a foglalkoztatott nélküli
háztartások magasabb aránya Vecsésen.
Foglalkoztatási arányok
Foglalkoztatottak

Vecsés

aránya

a

15-64

Gyáli kistérség

Megyei városok

éves

népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

58,1%

55,6%

56,9%

35,2%

34,6 %

33,6%

Forrás: KSH 2001-es népszámlálási adatok

Az alábbi táblázatból kitűnik, hogy Vecsésen gyakorlatilag nem beszélhetünk munkanélküliségről, a
rendkívül alacsony adatok a működő gazdaság természetes velejárói. A fővárosi munkahelyek
közelsége, valamint a felértékelődött közlekedés-földrajzi helyzetből adódóan az utóbbi években
történt helyi munkahelyteremtés hatása miatt a munkanélküliség jóval alacsonyabb, mint átlagosan
Pest megyében. Jelenleg már a tartós munkanélküliek aránya is kisebb Vecsésen, mint a megyében.
Ennek hátterében az áll, hogy a városban a tartós munkanélküliek aránya az elmúlt két évben
gyakorlatilag stagnált, ezzel szemben a megyei arány már öt éve többé-kevésbé folyamatosan
emelkedik. Megállapítható tehát, hogy a munkanélküliség, mint negatív társadalmi-gazdasági jelenség
Vecsésen nem jelent olyan mértékű problémát, mint a régió több más településén.
Munkanélküliség

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Relatív m utató (% )5
Vecsés

2,19

2

2,17

2

1,84

1,91

1,86

1,97

2,15

Pest megye

3,75

3,06

2,55

2,44

2,51

2,72

2,78

2,86

3,05

Tartós m unkanélküliek aránya (% )6
Vecsés

na.

na.

na.

19,6

21,4

18,9

13,4

15,8

14,2

Pest megye

na.

na.

na.

12,5

13,5

13,1

13,9

14,3

17,4

Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Relatív mutató - nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában
6
Tartós munkanélküliek aránya - a 365 napnál hosszabb ideje folyamatosan nyilvántartott álláskeresők
az összes nyilvántartott álláskereső %-ában
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Egészségi állapot értékelése
A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a vecsési lakosok ritkábban járnak háziorvoshoz,
mint a megyei városok lakói. A vizsgálatok jelentősen alacsonyabb fajlagos számából következik,
hogy a vecsési lakosok egészségi állapota az átlagosnál kedvezőbbnek tekinthető a megyei városok
lakosságához képest.
Egészségügy

Vecsés

Megyei városok

100 főre jutó háziorvosi vizsgálatok száma

354

378

100 főre jutó házi gyermekorvosi vizsgálatok száma

102

135

Forrás: KSH, 2007

Az éves betegforgalom a 24féle szakrendelésen az épületben lévő háziorvosi rendelőkkel,
fogászatokkal és központi ügyelettel együtt kb. 190.000fő/év.
Környezet
Természeti környezet
Vecsés természetföldrajzi helyzetét tekintve a Duna pesti teraszos völgymedencéjében fekszik. A
város keleti határában a Gödöllői-dombvidékhez tartozó vonulatok húzódnak, déli irányban pedig a
Duna-Tisza közi homokhátság területe kezdődik. A település területét hegy vagy folyó nem tagolja,
természeti szépségekben szegény.
A városban országos védettségű, természetvédelmi szempontból védett terület nem található.
Helyi területi védelem alá helyezett elemek:
•

Erkel Ferenc utcai gesztenyefasor

•

Felsőtelepi Katolikus templom előtti hársfasor

•

MÁV állomáshoz vezető úton a Bajcsy-Zsilinszky út autóbusz-forduló szakaszán lévő
jegenye-, nyárfasor

•

Ecseri úti temetőt szegélyező nemes nyárfasor

•

Piac-téri platán-, juhar-, és nyárfák, valamint örökzöldek

•

Erzsébet téri platánok

•

Falu eperfasora

•

Hősök tere

Rekreációs tevékenység végzésére alkalmas helyszínekben a város rendkívül szegény.
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Ezt a hiányosságot pótolhatja az a jelenleg folyamatban lévő beruházás, amely a Lanyi-tavat és
környékét alakítja át a kikapcsolódni és pihenni vágyók igényeinek kiszolgálására. Sajnos mára a tó
nyílt vízfelülete szinte teljesen eltűnt, és mivel a tó eredeti formában történő visszaállítására nem volt
lehetőség, ezért a régi tómeder feltöltésével parkot, egy új meder létesítésével pedig egy új,
mesterséges tavat hoznak létre kis szigettel a közepén. A parkban sétálóutak és az aktív pihenést
szolgáló létesítmények, úgymint műfüves futballpálya, gördeszka- és kosárlabdapálya, kerülnek
kialakításra.
Az erdőterületek vonatkozásában a helyi 8%-os erdősültségi arány jelentősen elmarad az országos
19%-os aránytól.
A természeti környezethez hozzátartozik a levegő, a föld, valamint a felszíni és felszín alatti vízbázis
is. Vecsés esetében, mint a fővárosi agglomeráció része, összefüggően szennyezett levegőről
beszélhetünk. A nagy főútvonalak szomszédságában lévő település levegőjét a tranzit forgalom
gépjárművei erősen szennyezik, valamint a helyi légszennyezéshez a Budapest felől fújó, északkeleti
uralkodó szél is hozzájárul. Ugyanakkor a településen nincs koncentrált légszennyezést kibocsátó ipari
üzem. A város tekintetében az egyik legerősebb légszennyező forrás a felületi poremisszió, amely
főként a laza feltalajú mezőgazdasági területekről származik. Továbbá meg kell említeni, hogy
Vecsésen még napjainkban is számos, szilárd burkolattal nem rendelkező belterületi földút található.
Az elmúlt évek útfejlesztéseinek köszönhetően azonban az ebből származó poremisszió jelentősen
csökkent.
Felszíni állóvizek tekintetében a település szegénynek mondható. A fent említett, elöregedett
állapotban lévő Lányi-tavon és egy mesterséges horgásztavon kívül a település közigazgatási területén
más állóvíz nem található.
Épített környezet
A városban örökségvédelmi szempontból országos védettségű épület nem található.
Helyi egyedi védelem alá helyezett elemek:
•

Felső-telepi római katolikus templom és plébánia épülete

•

A templombelső sík, ornamentikus díszítő festése és freskói

•

A római katolikus elemi népiskola (Gr. Andrássy Gyula Általános Iskola) homlokzata

•

A volt gyógypedagógiai iskola épülete

•

A temető Temető utcai kerítése mentén felállított sírkövek

•

A Jókai Mór utca 6. szám alatti ingatlanon lévő „sváb jellegű” lakóépület

korábban

kifejezetten lakás céljára használt épületrésze
•

A temető Ecseri út felőli kerítése

•

A falusi templom haranglábon elhelyezett, 1813. évben öntött Szent Flórián harang
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Lakásállomány
Lakásállomány

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Lakásállomány az év végén

6925

6988

7057

7151

7250

7381

7480

42

39

71

94

102

140

100

Épített lakások száma

Forrás: KSH-Pest megyei statisztikai évkönyvek 2001-2007

A lakásállomány folyamatosan növekszik, 2001 és 2007 között az állomány száma mintegy 7,5%-kal
emelkedett. A 100 lakásra jutó lakosok száma - 2001-hez képest kis mértékben növekedett - 2007-ben
269 fő volt, amely a megyei városok átlaga (272 fő/100 lakás) alatti volt. Némi visszaesés
tapasztalható 2007-ben az épített lakások számában, amely 2002 és 2006 között növekvő tendenciát
mutatott.
Lakásállomány

-1919

1920-1944

1945-1959

1960

1970-1979

1980-1989

1990-2001

01969
között épült lakások száma és aránya
Vecsés
lakásszám

688

1048

772

1193

1763

818

643

%

9,9

15,1

11,1

17,2

25,4

11,8

9,3

lakásszám

18739

16906

14691

26156

46303

39338

23849

%

10

9,1

7,9

14,1

24,9

21,2

12,8

Megyei városok

Forrás: KSH-2001-es népszámlálási adatok

2001-ben Vecsésen az akkori lakásállomány egynegyede épült a II. világháború előtt, ezzel szemben
ez az arány a megyei városok esetében ennél jóval alacsonyabb (19,1%). Az 1945 és 1970 között épült
lakások aránya szintén nagyobb Vecsésen (28,3%), mint a megyei városokban (22%), ami azt jelenti,
hogy a város lakásállománya a megyei városok lakásállományához képest lényegesen öregebb.
Általános jelenség, hogy a városi lakások legnagyobb hányada a hetvenes években épült, többnyire az
akkor reneszánszát élő házgyári technológiával felépített panelházak formájában. Ez az állítás Vecsés
esetében is igaz. Ugyanakkor lényegesen kevesebb lakás épült Vecsésen (21,1%) a megyei városokhoz
képest (34%) 1980 és 2001 között. A relatíve idősebb korú lakásállomány következtében viszont az
alacsony komfortfokozatú lakások aránya is magasabb értéket mutatott 2001-ben Vecsésen, mint a
megye városaiban. Az összkomfortos lakások aránya a teljes lakásállományon belül 55% alatt volt,
ami az agglomerációs átlagnál alacsonyabb érték, míg a szükséglakások 7% feletti aránya az
agglomerációs átlagot meghaladta.
Lakásállomány
Alacsony komfortfokozatú lakások

Vecsés
20,2%

Gyáli kistérség
23,8%

Megyei városok
18,6%

Forrás: KSH-2001-es népszámlálási adatok
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Zöldterületek
A település öt városrésze közül négyben található kisebb-nagyobb kiterjedésű zöldterület, amelyek
összterülete valamivel több, mint tíz hektár (10,4ha). Ez a város teljes területének mindössze a 0,3%-át
teszi ki. Egyedül a lakótelep városrészben nincs nyilvántartva ilyen terület. A zöldterületek egy
csoportját közparkok alkotják, jelenleg a város területén 12 darab közpark található, amelyeken a
zöldfelület nagysága összesen 10 hektár és 205m2.
Vecsésen 2006-ban egy lakosra 5,3m2 zöldterület jutott, ami jelentősen kevesebb a megyei városok
hasonló fajlagos mutatójánál (8,5m2).
A települési zöldterületek gondozására, ápolására, folyamatos fejlesztésére az önkormányzat szerződés
keretében kertészeti vállalkozást bízott meg. Ennek hatására a városi parkok és zöldterületek
virágokkal, évelő növényekkel szépültek az elmúlt néhány év során. A parkok karbantartásában,
ápolásában a közmunkások is részt vesznek (viráglocsolás, kapálás, szemétgyűjtés, stb.).
Közlekedés helyzete
Az utak állapota
A belterületi utak 65%-a szilárd burkolattal ellátott, állapotuk vegyes képet mutat. Az utak mintegy
50%-ának az állapota a forgalmi igénybevételt és a burkolat életkorát figyelembe véve megfelelőnek
mondható, kb. 20%-uk mihamarabbi felújításra szorul, és nagyjából 30%-uknak az állapota
közepesnek tekinthető. Az utak 35%-a földút, ezek állapota nem megfelelő, évente két alkalommal
igényelnek gréderezést, kiépítésük a lakosság komfortérzete miatt mielőbb aktuális.
Parkolási helyzet
A

településen

parkolóhelyek

jelenleg
száma

pillanatban mindössze

rendelkezésre

rendkívül

kevés.

álló
Jelen

142 db kiépített parkoló

férőhely található Vecsésen, összesen mintegy 3000m2
parkoló területen (fejlesztés előtti állapot).
Ezzel szemben a mostani kapacitás közel tízszeresére
volna igény a városban, ami összesen mintegy 1400
db új

parkolóhely kialakításának

szükségességét

jelenti.
A parkolóhelyek hiánya a városközpontban jelenti a
legnagyobb problémát.

1. kép: Áldatlan állapotok a parkolás
tekintetében a Miklós utcában az Eötvös utca
felől a Telepi út felé tekintve, 2008. május
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Kerékpáros közlekedés
A településen a kerékpáros közlekedés infrastrukturális háttere gyengén kiépített. Vecsésen kerékpárút
egyedül a Fő út mentén került kialakításra: ennek egy részt (mintegy 3000méter hosszúságban)
felfestett sáv formájában, másik része a Market Central Kereskedelmi- és Üzletközponttól a Budapest
területéhez tartozó vasúti átjáróig (mindössze 300 méteren) kiépített, aszfaltozott formában
használható.
Közlekedésrendészet
Közlekedésforgalmi szempontból problémás területek a településen három helyen fordulnak elő (ezek
konkrét bemutatására a városrészi elemzésben kerül sor). Ezeken a helyeken a balesetveszély
csökkentése

érdekében közlekedésforgalmi

intézkedéseket,

illetve

útfejlesztéseket szükséges

végrehajtani. Forgalomcsillapított övezet nem került mindezidáig kialakításra a városban. A képviselő
testület azonban elfogadott egy forgalomtechnikai tervet, amely a kijelölendő forgalomcsillapított
övezetek számát, helyét és feltételeit szabályozza. (A tervet egy lakossági fórum keretén belül
mutatják be.) Egy következő lépésben dől el, hogy milyen ütemezésben megvalósulnak meg a tervben
foglaltak.
Gyalogos közlekedés
A településen az utcákban a járda kiépítettsége gyakorlatilag teljesnek mondható. A kiépítés részben
az önkormányzat, részben a lakosság részéről történt. Mindössze néhány utcában fordul elő kiépítetlen
vagy felújításra szoruló járda. A kiépítést, illetve a felújítást az önkormányzat ingyenes sóder, illetve
kedvezményes viacolor biztosításával ösztönzi. Jelentősebb szakaszok esetében (pl.: Telepi út
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épülete előtti szakaszán) a járda kiépítését az önkormányzat
végzi (végezte) el.
A járdák tekintetében az akadálymentesítés elérésének a céljából eddig csak minimális fejlesztések
valósultak meg - pl. a Telepi út egyik oldalán, illetve az Ádám és Tompa utcák között épült
viacolorból akadálymentes járda -, azonban e téren továbbra is jelentős az elmaradás. Az intézmények
fejlesztése során ugyanakkor e tekintetben az önkormányzat már több eredményt tudott elérni: a
Szakorvosi Rendelő bővítése és fejlesztése során teljes akadálymentesítés valósult meg nemcsak az
épületben, hanem annak környékén, a közterületeken is. A Falusi Óvoda bővítése során is megtörtént
az épület akadálymentesítése. A Polgármesteri Hivatal épületébe az akadálymentes bejutás biztosított,
de ugyanez már nem mondható el az emeletre való feljutásról, valamint az infokommunikációs
eszközök elérhetőségéről.
A többi közintézménynél még nem megoldott az akadálymentesítés, ami kb. 600 millió Ft-os
beruházást igényelne. Az újabb fejlesztéseket azonban már ennek figyelembevételével valósítja meg
az önkormányzat. A Tündérkert Óvoda bővítését és felújítását tartalmazó tervdokumentációban a
teljes körű - tehát az infokommunikációs - akadálymentesítés is szerepel; az új bölcsőde, a Deák
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Ferenc utcai Óvoda, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat új épületének tervezése során pedig
többek között a teljes körű akadálymentesítést is célul tűzték ki. A városközpont fejlesztése projekt
tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bővítését és rekonstrukcióját, a volt Brunszvik Teréz Óvoda
épületének átépítését és bővítését művelődési házzá és könyvtárrá, valamint a közterületek
megújítását. Mindezek során az akadálymentesség biztosítása is megvalósul a tervek szerint.
Közszolgáltatások
Oktatás-kultúra
A városban 14 nevelési-oktatási intézményegység működik, amelyek közül 1 bölcsőde, 6 óvoda, 4
általános iskola, 1 gimnázium, 1 szakközépiskola és 1 zeneiskola. A 6 óvodából egy magán, egy pedig
egyházi fenntartású óvoda. A Petőfi Sándor nevét viselő oktatási intézmény általános iskola,
gimnázium és szakközépiskola is egyben. Az önkormányzat EU-s támogatási forrás felhasználásával
valósította meg a Tündérkert Óvoda Halmy tér 1. szám alatt található telephelyének bővítését is
felújítását. A beruházás 2010. év elején befejeződött. A városközponthoz közel a Mária utca 1. szám
alatt valósult meg szintén EU-s forrás bevonásával 2012-ben a Bölcsőde építése, amelynek során a
régi épület helyén egy új létesült nagyobb kapacitással. Önkormányzati forrásból épült meg a Bálint
Ágnes Óvoda 3 csoportszobával az Andrássy-telepen a Deák Ferenc utcában.
Az óvodás gyermekek száma az ezredforduló után évekig ingadozott, majd 2004 óta növekedésnek
indult. Az óvoda férőhelyek száma viszont öt éven keresztül folyamatosan emelkedett, majd 2006-ban
a Brunszvik Teréz Óvoda bezárásával jelentősen visszaesett. A kapacitáskihasználtság tekintetében ez
annyit jelentett, hogy az óvodák kihasználtsága racionalizálódott és mára elérte, illetve kismértékben
már túl is lépte a 100%-ot. Az óvodás gyermekek népességszámra vetített aránya (30 gyermek/1000
fő) azonban az utóbbi évek emelkedése dacára sem éri el a megyei városok fajlagos átlagát (36
gyermek/1000 fő).
2001

2002

2003

2004

2005

Óvoda férőhelyek száma

583

633

658

668

693

593

593

Óvodás gyermekek száma

576

569

586

564

576

596

611

Óvodai ellátás

2006 2007

Forrás: KSH-Pest megyei statisztikai évkönyvek 2001-2007

A tanulók számának vonatkozásában egymással ellentétes irányú folyamatok zajlanak a város oktatási
intézménytípusaiban. Míg az általános iskolások száma az ezredforduló óta folyamatosan csökken,
addig a középiskolások száma 2002-től kezdve emelkedésnek indult. Az általános iskolai tanulók
számának látványos visszaesését a fajlagos mutató negatív tendenciája is jól jelzi. Az általános
iskolások népességszámra vetített 2007-es városi száma (68 tanuló/1000 fő) jóval elmarad a megyei
városok hasonló átlagától (87 tanuló/1000 fő). Arányaiban nézve még jelentősebb a különbség a
megyei városok javára (39 tanuló/1000 fő) a középiskolai tanulók fajlagos számának vonatkozásában
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(a vecsési adat mindössze 10 tanuló/1000 fő). 2007-ben az eltérés közel négyszeres volt, ami az
elöregedő népességre utal.

Általános és középiskolai ellátás
Általános iskolai tanulók száma (nappalin)
1000 főre jutó általános iskolai tanulók száma
Középiskolai tanulók száma (nappalin)

2001

2002

2003

2004

2005

2006 2007

1630

1613

1565

1518

1479

1401

1377

87

86

83

80

76

71

68

141

129

142

145

160

178

204

Forrás: KSH, 2001-2007

A város kulturális intézményei között egy művelődési ház, két könyvtár és egy kiállító-terem található,
valamint a Művelődési Központ üzemeltetésében egy szabadtéri színpad működik szezonálisan. A
városi könyvtárak népességszám arányos könyvtári egységeinek a száma azonban jelentősen elmarad
a megyei városok átlagos ellátottsági szintjétől. Míg Vecsésen 2007-ben 2391 könyvtári egység jut
ezer főre, addig a megyei városokban ugyanez a mutató átlagosan 3526.
Szociális ellátás
A város szociális típusú ellátását két intézmény biztosítja: a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat,
valamint a Gondozási Központ. A Vecsésen működő idősek nappali ellátását szolgáló intézmény
férőhelyeinek száma a KSH 2007-es adatai alapján 40, ahol a kihasználtság 102,5%-os. Megyei
összehasonlításban a városban rendelkezésre álló ilyen típusú férőhelyek népességarányos száma
kifejezetten jónak mondható, mivel ez az érték a városban 1,9 férőhelyet tesz ki, míg a megyei
városok hasonló átlaga mindössze 1,6 férőhely.
Gondozási Központ
2008. január 1. óta a Gondozási Központ intézményi társulás keretében működik, ebből kifolyólag az
időskorúak nappali ellátása tekintetében az intézmény gesztorként működik. A házi segítségnyújtásban
a Központ Gyömrő város gesztorsága alá tartozik, és emellett indult el ez év február 1.-től a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint új szakfeladat, ami szintén gyömrői gesztorság alá tartozik.
A szociális étkeztetés szakfeladatát a város továbbra is önállóan végzi.
Megvalósult fejlesztések:
•

Az épületben részben biztosított az akadálymentes közlekedés. (Szükség van a Központ teljes
akadálymentesítésére, de az ehhez szükséges anyagi forrás nem áll rendelkezésre. Az
önkormányzat új pályázati kiírás esetén pályázati anyagot nyújt be.)
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A tálaló konyha mind az ÁNTSZ, mind a HACCP rendszernek maradéktalanul megfelel. Az
idei évben a nagy tálaló edények rozsdamentesre történő cseréje is megvalósult, így a
tálalókonyha jelenleg minden szakhatósági előírásnak megfelel.

•

A tavalyi esztendőben a klubtagok egy hálóteremmel, az ellátó személyzet pedig egy tágasabb
irodával gazdagodott. Emellett a régi irodában egy különálló öltöző került kialakításra a
gondozónőknek.

•

Továbbá az intézmény összes helyisége újra lett festve, és 4 helyiség új linóleum burkolatot
kapott. Az iroda új bejárati ajtót kapott, továbbá az új helységek is be lettek kapcsolva a
riasztó rendszerbe.

•

Tavaly tavasszal a konyha, a terasz és az irodák klimatizálása is megvalósult.

•

A tavalyi évben külön támogatás igénybevételével az intézmény áttért a számítógépes
adatfeldolgozásra a SZOSZO program segítségével.

Fejlesztési feladatok:
•

Az intézmény bútorzata meglehetősen elavult, régi, ezért cseréje időszerű.

•

A dolgozók részére fedett biciklitároló kialakítása szükséges.

•

Sokszor fordul elő áramszünet az elöregedett villanyvezetékek miatt, ezek cseréje indokolt.

•

Az ebédlőben a lambéria hiányossá vált, mögötte a fal morzsalékos és penészedik, renoválása
a legsürgetőbb feladat.
Ellátottak száma

Ellátási formák

2007.

Szociális étkeztetés
Ebéd kiszállítás
Házi segítségnyújtás

2008. 05. 13.
73 fő

150 fő

121 fő

99 fő

18 fő

24 fő

-

47 fő

42 fő

42 fő

2 fő

2 fő

256 fő

364 fő

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Időskorúak nappali ellátása
Felnőtt étkezés és vendégétkezés
Összesen:

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

2007-ben mindösszesen 256 fő részesült rendszeresen valamilyen ellátási formában a Gondozási
Központ által, ami 14 fővel több a tavalyi évhez képest, annak ellenére, hogy évközben 22 fő elhunyt,
továbbá 52 fő más ellátásba került vagy elköltözött.
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Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Az idei évtől már csak 30 ezres lakosság felett kötelezően ellátandó önkormányzati feladat az
időskorúak átmeneti gondozóháza, de ennek létrehozása változatlanul nagyon fontos feladat, mivel
igen jelentős igény mutatkozik e szolgáltatás iránt.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
A Szolgálat 2008. január 1-től a Monori Többcélú Kistérségi Társuláson belül mikrotérségi
intézményi társulás keretében működik. A vecsési Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mint
gesztorintézmény vesz részt a szolgáltatásban a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
szakfeladatok tekintetében. Az ellátási területbe Vecsés, Ecser, Maglód (tagintézmény) és Gyömrő
(tagintézmény) tartozik.
Szolgáltatások:
1. Családsegítő Szolgálat
•

Családgondozás

•

Segítő beszélgetés

•

Ügyintézés segítése, információszolgáltatás, tájékoztatás

•

Csoportos foglalkozások (álláskereső tréning, relaxációs csoport)

•

Drogprevenciós programok

•

Munkaerő közvetítés

•

Adományok gyűjtése és közvetítése (ruha, bútor, élelmiszer)

•

Ingyenes ruhaosztás (hetente 3 napon)

•

Jogsegélyszolgálat

•

Pszichológiai tanácsadás

•

Meditáció

2. Gyermekjóléti Szolgálat
•

Gyermekvédelmi alapellátás

•

Védelembe vételi javaslat gyámügy felé

•

Utógondozás

•

Jelzőrendszeri hálózat működtetése

•

Gyermekek veszélyeztetettségének felismerése, megszüntetése
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•

Védőnői, bölcsődei, iskolai, gyermekorvosi kapcsolattartás

•

Konfliktuskezelés

•

Fejlesztő pedagógia

•

Pályaválasztási tanácsadás

•

Gyermekpszichológiai tanácsadás

•

Kapcsolattartási ügyelet

•

Meditáció

•

Gyermekek szabadidejének szervezése (fociklub, nyári napközis tábor, túratábor)

•

Prevenciós programok szervezése

Fo r r á s -T r e n d

3. Közösségi szenvedélybeteg ellátás (maglódi gesztorintézménnyel)
•

Egyéni és csoportos foglalkozások alkohol-, kábítószer-, gyógyszerfogyasztási gondokkal
küzdőknek, egyéb szenvedélyben szenvedőknek

Kliensforgalmi adatok (2007-es KSH adatok alapján):
1. Családsegítő Szolgálat
A szolgáltatásokat 755 alkalommal vették igénybe a 2007-es évben az intézmény épületében (ebbe
nem tartoznak bele a munka jelentős részét kitevő családlátogatások). Ezen felül több mint 900
alkalommal történt adományközvetítés

a rászorulók részére.

Jellemzően életviteli,

anyagi,

foglalkoztatással és ügyintézéssel kapcsolatos problémákkal keresik fel a kliensek a Szolgálatot.
Szociális, mentális esetkezelés: 470 alkalommal, pszichológiai esetkezelés 164 alkalommal, jogi
esetkezelés 121 alkalommal történt.
2. Gyermekjóléti Szolgálat
A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait igénybe vett gyermekek: 399 fő, amelyből:
Ellátási form a
Családgondozónál megjelent

Létszám
137

gondozási tevékenységbe vett gyermek

23

alapellátott gyermek

84

védelembe vett gyermek

20

átmeneti nevelt gyermek

10

Fejlesztőpedagógusnál megjelent

32

Pszichológusnál megjelent

75

alapellátásba javasolt esetek száma

46

Iskolai szociális munka során megjelent

15

Szabadidő tevékenység során megjelent

140
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Fejlesztési tervek:
1. Külső átalakítások
•

A Szolgálat környékén parkoló kialakítása

•

Az utca csatornahálózatának, vízelvezető rendszerének korszerűsítése, mert esők idején a
Szolgálat előtti járdán megáll a víz

•

Az intézmény kerítése vizes, ezért folyamatosan omlik

•

Akadálymentesítés (rámpák a bejáratnál)

2. Belső átalakítások
•

A nagyszámú kliensforgalom ellátásához kevés helyiség áll rendelkezésre. Szükség lenne
további interjúszobákra, ahol fogadni lehet a klienseket (pl. hozzáépítés, belső átalakítás)

•

Nyílászárócsere nemcsak esztétikai, hanem energiatakarékossági szempontból is szükséges

•

ÁNTSZ előírásnak megfelelően a jelenlegi kőburkolat helyett az intézmény várószobájában
melegburkolat lerakása

•

Klímarendszer kiépítése a hatékony munkavégzéshez

•

Akadálymentesítés (ajtók szélesítése, küszöbök kivétele, kliens WC átalakítása)

•

Fűtésrendszer korszerűsítése

A családsegítő és gyermekjóléti esetkezelések a Családsegítő Szolgálatnál 2008-ban:
Esetkezelés jellege

Esetkezelésben részesülők száma

Családsegítő esetkezelések
Életviteli

123

Családi-kapcsolati

51

Családon belüli bántalmazás

5

Lelki-mentális

68

Gyermeknevelési

5

Anyagi

190

Foglalkoztatással kapcsolatos

162

Egészségkárosodással kapcsolatos

40

Ügyintézési segítség

128

Információkérés

101

Gyermekjóléti gondozási tevékenység
Gondozási tevékenység

23

Alapellátásban történő gondozás

96

Védelembe vétel

19

Átmeneti nevelt

15

Fejlesztő pedagógusnál megjelent

36

Pszichológusnál megjelent (nemcsak a rendszeres terápia)

80

Iskolai szociális munka során

15

Szabadidő tevékenység során

181
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Egészségügyi ellátás
Az egészségügyi alapellátást a városban összesen 10 háziorvos és házi gyermekorvos szolgáltatja.
Orvosi szakellátást a helyiek a Szakorvosi Rendelőintézetben kaphatnak, a gyermekek speciális
ellátására pedig a Gyermekorvosi Rendelők szolgálnak. A településen továbbá éjszakai és hétvégi
orvosi ügyelet, védőnői szolgálat, valamint a Market Central területén közelmúltban megnyílt új
gyógyszertárral együtt 5 patika is működik. Vecsésen egy háziorvosra lényegesen több beteg jut
(2014), mint a megyei városokban átlagosan (1772). Vecsésen mentőállomás jelenleg nincs, a város
törekszik az ellátás megteremtésének biztosítására.
Szakorvosi Rendelőintézet
A Vecsési Szakrendelő 1984-ben készült el. 2006-2007-ben teljes körű felújításon esett át az épület,
címzett támogatás és Önkormányzati forrás segítségével. Több rendelőhelyiség került kialakításra,
megújult a teljes gépészeti rendszer, klimatizált, mesterséges szellőzéssel ellátott lett a szakrendelő.
Teljes nyílászáró- és burkolatcserét, valamint külső hőszigetelést kapott az épület. Kialakításra került a
korszerű digitális röntgen. Teljessé vált a beteghívó rendszer, kártyás beléptető rendszer segítségével
működnek az ajtók, tűzriasztó, vagyonvédelmi riasztó és kamerás megfigyelő rendszer került
kiépítésre, a folyosókon a várakozás feszültségét TV-k enyhítik. Új ízületi, ér, nőgyógyászati és
urológiai vizsgálatokra is alkalmas ultrahangot használnak, csúcsminőségű hallásvizsgálót telepítettek,
kicserélték a fogászati székeket, a digitális röntgen mellett új fogászati és digitális panoráma röntgent
is beszereltek. A szemészeten komputeres szemvizsgáló segíti a szemorvosok munkáját. A rendelők
bútorzata is cserére került. A közelmúltban kibővítették a végezhető kezelések körét (pl. infúziós és
fizikoterápiás kezelések). Ezen kívül az Önkormányzat hozzájárult egy modern ultrahangos készülék
megvásárlásához. Így csaknem teljes szakmai palettán folyhatnak a szakrendelések XXI századi, EU
normáknak megfelelő körülmények között.
2008-tól működik az egynapos sebészet is: túlnyomásos steril klímával szerelt zsilipműtőt hoztak létre
7 ággyal, sterilizálóval, nővérszobával, személyzeti és betegzsilippel és minden szükséges kiegészítő
helyiséggel. A műtőben nem csak sebészeti, hanem nőgyógyászati, ortopédiai, szemészeti, gégészeti
és urológiai műtétek is folynak. Többek között el tudnak végezni szemlencse beültetést, térd
artroszkópiát, sérv, visszér, valamint lézeres műtéteket, szükség esetén altatásban. Szükség lenne
nagyobb parkolóra, egészségügyi irattárra. Távlatilag fölmerült egy nappali kórház létrehozása, az
ehhez szükséges telket az Önkormányzat megvásárolta.
Gyermekorvosi Rendelő
A Gyermekorvosi Rendelő alapvető problémája, hogy egy régi családi házból lett kialakítva. A
gyermekorvos mellett a védőnők is itt kaptak helyet, külön rendelővel nem rendelkeznek. Az épület
rossz állapotban van, igazi megoldás egy új épület építése lenne, lehetőleg a megújult Szakorvosi
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Rendelőintézet mellett, vagy annak közelében. A Gyermekorvosi Rendelő áthelyezésére máig nem
került sor.
Hulladékgazdálkodás
A város területén jelenleg nem üzemel hulladéklerakó. A település kommunális szilárd hulladékát az
A.S.A Magyarország Kft. gyáli lerakójába szállítják, mivel az regionális szerepkört tölt be a
hulladékgazdálkodásban. A városban a VETÜSZ Kft. (2013. január 1-től Vecsés Városgondnok
Nonprofit Kft.) végzi a kommunális hulladékok összegyűjtését és a lerakóba történő elszállítását. A
VETÜSZ

Kft.

(2013. január

1-től Vecsés Városgondnok Nonprofit Kft.) Vecsés Város

Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló cége. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások
aránya Vecsésen 2007-ben 88% volt, (2009-ben 6 500 lakást vontak be a rendszerbe), ami kis
mértékben elmarad a megyei városok hasonló mutatójától (89,7%).
Vecsés város belterületén jelenleg 15 szelektív hulladékgyűjtő sziget van. Az újrafeldolgozó cégek
maguk szállítják el innen a szelektíven összegyűjtött papírt, műanyagot és üveget, de folyamatban van
a fém szelektív gyűjtésének bevezetése is. A kialakított, és időközben már fejlesztéseken is átesett
gyűjtő pontok a lakossági igényeket többé-kevésbé képesek megfelelően kiszolgálni, de további
gyűjtőszigetek felállítását is tervezi az önkormányzat.
Az illegális hulladéklerakás az egész országra jellemző negatív jelenség, mely problémát tekintve
sajnálatos módon Vecsés sem kivétel. A település belterületének a külterülettel határos bizonyos
részein kisebb-nagyobb mennyiségben hulladékok kerülnek felhalmozásra. Ezen hulladékkupacok
eltakarítását az önkormányzat folyamatosan végzi, évente több alkalommal közös mentesítési akciót
szervez, a polgárőrség, a lakosság és különböző civil szervezetek bevonásával. E téren azonban a
pénzeszközök szűkössége következtében az önkormányzat előtt még további feladatok állnak.
Vecsés területén a közeljövőben tervezik egy európai színvonalú térségi szintű hulladékkezelő udvar
és komposzttelep létrehozását, amelynek elsődleges feladata a településen és annak környékén
keletkező építési-bontási törmelékek, kommunális szerves és szervetlen hulladékok elhelyezése és
válogatása, valamint a zöldnövények komposztálása lenne. Ezeken a feladatokon kívül, a terület
biztosíthat helyet a jelenleg lakóövezeten belül elhelyezkedő - és ezzel sok lakónak problémát jelentő
- VETÜSZ Kft. (2013. január 1-től Vecsés Városgondnok Nonprofit Kft.) telephelyének is. A
hulladékgyűjtő udvarra és komposztáló telepre az önkormányzat komplett engedélyes és kiviteli
tervdokumentációval

rendelkezik.

A kivitelezés

finanszírozására az önkormányzat pályázat

benyújtását tervezi. A KEOP-os pályázat kikötése azonban, hogy a 15 km-es körzetben lévő városok
20 km-es körzetében lévő kistelepülések mindegyikével szerződést kell kötni, amennyiben nem tagjai
hulladékgazdálkodási rendszernek. A pályázat készítése során ezen túlmenően a gazdaságossági
szempontokat is nyomatékosan figyelembe kell venni, tekintettel arra, hogy pl. a szomszéd
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településen, Gyálon már van hulladékválogató. Ezeknek a kritériumoknak a teljesítése meglehetősen
nehéz, és ha sikerül, akkor is valószínűleg a kapacitásváltozások miatt át kell tervezni a létesítményt.
A jelenlegi tervek alapján kb. 1 milliárd Ft-ba kerülne a beruházás.
A hulladékudvar és komposztáló telep megvalósulásával Vecsés város és a környező települések lakói
számára lehetőség nyílik a keletkező hulladék megfelelő módon történő elhelyezésére. Ezen felül az
önkormányzat a közterületeken illegálisan elhelyezett hulladékok begyűjtésére és elhelyezésére
irányuló tevékenysége is hatékonyabbá válik.
A projektet az Önkormányzat a KEOP 1.1.1. pályázat keretében kívánja megvalósítani.
Közművek
Ivóvízellátás és szennyvízkezelés
Vecsésen

a

vezetékes

ivóvíz-szolgáltatás,

valamint

a

közüzemi

szennyvízcsatorna-hálózat

kiépítettsége gyakorlatilag teljesnek mondható, mindkét közmű esetében ugyanazon helyeken,
mindössze néhány utcában és külterületi útszakaszon szükséges még a hálózatok bővítése. Ezek:
•

Széchenyi köz

•

Lőrinci út külterületi szakasza (a Széchenyi úttól a volt laktanyáig)

•

Széchenyi út külterületi szakasza (a Lőrinci úttól az Üllői útig)

•

Ganz utca

•

Szemere utca

Az ivóvíz hálózat 90%-a azbesztcement cső, 1962-ben épült, 9%-a KMPVC és 1%-a KPE.
Valamennyi jól látja el feladatát, a közeljövőben felújításra nem szorul.
A szennyvízcsatorna-hálózat cca. 10%-a AC cső, még 1998 előtt épült. Az ezt követő kivitelezések
már korszerűbb műanyag vezetékekkel történtek. A hálózat állapotáról jelenleg hidraulikai vizsgálat
van folyamatban, eredménye 2008 végére várható. Kisebb volumenű vezeték- ill. átemelő bővítések,
korszerűsítések az igények bővülésének függvényében történnek.
Közműhelyzet

Vecsés

Megyei városok

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)

99,9

93,3

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)

73,8

75,7

Közműolló

26,1

17,6

Forrás: KSH, 2007

A gyakorlatilag teljes kiépítettség ellenére a szennyvízcsatorna-hálózatra kötött lakások aránya
jelenleg még mindig elmarad a vezetékes ivóvízhálózatba kötött lakások közel 100%-os arányától. E
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tekintetben nincs szignifikáns eltérés Vecsés és a megyei városok között. Ezért a közműolló
arányértékének az eltérése is elsősorban nem a csatornázottság eltérő mértékéből, hanem a megyei
városok közüzemi ivóvízhálózatba kapcsolt lakásainak alacsonyabb arányából fakad.
Csapadékvíz-elvezetés
Általánosságban megállapítható, hogy a vecsési talaj

kedvező adottságainak köszönhetően

mindezidáig komolyabb károkat és problémát nem okozott a csapadékvizek elvezetése a településen.
Azonban a jelenlegi rendszer számos helyen fejlesztésre, illetve további bővítésre szorul.
Jelenleg a fő csapadékvíz-elvezető rendszer a következő: a Fő úttól zárt csatorna vezet a vasút alatt
átvezetve a Lőrinci útnál lévő vízelvezető árokba (ún. Kögyó árok), ami csatlakozik a Széchenyi úti
árokhoz, az pedig a Budai Nagy Antal utcai árokhoz és ez köt bele a vezetéket a Gyáli-patakba.
A betelepülő cégekkel közösen bővíteni kellett a vízelvezető árkokat és ezek átereszeit a fent leírt fő
csapadékvíz-elvezető szakaszon. A közelmúltban a nagy bevásárló- és logisztikai központok
területéről (Market Central, AIG Lincoln, a Dózsa György út és a Széchenyi út sarkán lévő CBA,
valamint a Lőrinci úti, most épülő szálloda) a kiépített átemelő szivattyúkon keresztül egy közös
gyűjtőárokba került bevezetésre a csapadék, amelynek végső befogadója a Gyáli-patak. A Zrínyi
utcában zárt csapadékvíz-elvezető árok épült, ahonnan a Budai Nagy Antal utcai árokba, onnan pedig
a Gyáli-patakba folyik a víz. Az új lakópark összegyűjtött csapadékvize közvetlenül kerül bevezetésre
a Gyáli-patakba. Ezt a lokális rendszert a lakóparkot létesítő magánberuházó építette ki.
A település utcáinak a többségében ugyanakkor csak szikkasztó árkok vannak. Az újonnan épülő,
illetve a portalanításra kerülő utcákban az önkormányzat szikkasztó árkokat épít ki, mivel jelenleg a
kiépítetlen utcákban még ez sem áll rendelkezésre.
A terveknek megfelelően sor került a zárt csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére a Telepi úton, a
Károly és Ádám utcák közötti szakaszon. A fejlesztés során a földalatti hálózatbővítéssel
biztonságosabb kapcsolatot teremtettek az egyes transzformátor állomások között. Ugyanakkor a
meglévő légvezetékek -

amelyről az ingatlanok elektromos energia ellátását biztosítják -

megmaradtak.
A közeljövőben a városközpontban kijelölt akcióterület egy részéről (korábban a Spar-áruház által
megvásárolni kívánt területről) a vízelvezetést szintén meg kell oldani, az Áchim András utcán, Deák
Ferenc utcán, Erzsébet téren, Kinizsi utcán és a Zrínyi utcán keresztül a Budai Nagy Antal úti árokba.
Ehhez azonban bővíteni

szükséges

ennek a rendszernek

a kapacitását,

amelyet részben

magánberuházók (pl. betelepülni kívánt vállalkozások) is finanszírozhatnak.
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Gázellátás
Vecsés város valamennyi belterületi ingatlanán megoldott, vagy megoldható a vezetékes gáz
ellátottság kiépítése. A gerincvezetékek állapota jó minőségű műanyag cső, kivételt képez ez alól a
lakótelepi acélcső hálózat, amelynek kiváltása 2009-2010-re ütemezett. A Mátyás utcai acélcső
hálózati szakasz cseréje pedig a tervek szerint idén megtörténik.
Az ellátottság vizsgálatára a háztartási vezetékesgáz-fogyasztók a lakásállomány százalékában
statisztikai mutató szolgál, amely 2007-ben Vecsésen 95,1% volt, meghaladva a megyei városok
ellátottsági mutatóját (88,4%).
Villamos energia ellátás
A településen a villamos energiát szolgáltató elektromos hálózat kiépítettsége 100%-os, a hálózatba az
ingatlanok 98%-a van bekapcsolva. A település közterületein a közvilágítás 100%-ban kiépített. A
lakosság további komfortérzetének növelése érdekében ugyanakkor világító lámpatestek elhelyezése
szükséges a beérkező lakossági igények alapján.
Az elektromos áram az Üllői alállomásról érkezik a településre 20 kV-os vezetéken, a Market Centrál
Ferihegy üzletközpont a Gyáli alállomásról oldotta meg az energiaellátását.
A városban legutóbb - az ELMÜ részéről - a Telepi úton, a Károly és Ádám utcák közötti szakaszon
történt földalatti hálózatbővítés és fejlesztés, amely a transzformátorállomások közötti biztonságosabb
kapcsolatot teremti meg. Az ingatlanok elektromos energia ellátását biztosító meglévő légvezetékek
azonban megmaradtak.
Tömegközlekedés
Vecsés Város Önkormányzata helyi autóbuszjáratot működtet, amely valamennyi településrészt érinti.
A lakosság részéről ugyanakkor nagy igény jelentkezik a járatszám sűrítésére, ez azonban máig
változatlan maradt.
A távolsági autóbuszjáratokat a Volánbusz Zrt. működteti, 2 fő közlekedési útvonalon a településen
belül: Andrássy-telep - Halmy telep - Budapest, illetve a Falu - Felső-telep - Budapest útvonalakon.
A várost érintő vasúti közlekedés a 100-as számú Budapest - Cegléd fővonalon történik, az
utasforgalmat 2 vasútállomás biztosítja. A közösségi közlekedés a távolsági autóbuszjáratokkal és a
vasúti közlekedéssel részben megoldott, a harántirányú relációkban (Ecser, Maglód, Gyál felöl)
problémát jelent a tömegközlekedés teljes hiánya. Ez a különböző többcélú fejlesztések keretében
történő ellátás kivitelezését, továbbfejlesztését is akadályozza.
Közigazgatás
A város közigazgatási feladatait a Városháza épületében működő Polgármesteri Hivatal látja el. A
közigazgatás átszervezésével jött létre a Vecsési Járás, amelynek keretében többek között a
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Gyámhivatal és az Okmányiroda is átkerült a Polgármesteri Hivatal feladatköréből. Az átszervezés
során Vecsés járási székhely lett.

52

Vecsés V árosközpont akcióterületi terve

Fo r r á s - i r e n d

1.1.4. SWOT-analízis

A SWOT-analízis a helyzetfeltárás legfontosabb, a stratégia alapjául szolgáló megállapításait és a
javasolt

kiegészítéseket

rögzíti,

az

erősségek,

gyengeségek,

lehetőségek

és

veszélyek

meghatározásával.
Erősségek:
•

Kedvező közlekedés-földrajzi és geostratégiai elhelyezkedés: M0, Ferihegy, 4. sz. főút, vasút;
Budapest közelsége

• Multinacionális befektetők megjelenése a városban és környékén:

logisztika, üzleti

szolgáltatások-konferenciaközpont, ipar, szállodák
• A településen nő a tranzit és üzleti célú turizmus forgalma
• A tradicionális helyi kkv-k egy része megerősödve a helyi gazdaság egyik alapját jelentik
• A káposztasavanyítás élő hagyomány, marketingeszköz és üzleti lehetőség a helyi kkv-k
számára
• A város elérhető mélységben termálvízvagyonnal rendelkezik
• A

közszolgáltatások

biztosítása jellemzően

megoldott

(bölcsőde,

óvodák,

iskolák,

egészségügy)
• A város infrastrukturális alapellátása - a csapadékvíz elvezetés és a portalanított utak
kivételével - teljes körű
• Az agglomerációs betelepülők (lakóparkok) révén a népességszám változása növekvő
tendenciát mutat
• A munkanélküliségi ráta alacsony
• Fejlett civil társadalom, gazdag sportélet , művészeti csoportok
Gyengeségek:
• Duális helyi gazdaság: a betelepült multik és a helyi kkv-k között nem jellemző az
együttműködés, üzleti kapcsolat
• A tradicionális helyi gazdaság önmagában nem képes eltartani a vecsési munkavállalókat és
biztosítani a város működését - kiszolgáltatottság a betelepülőknek
• Tradicionális helyi kkv-k tőkeszegények, a helyi telephelyárak elérhetetlenek számukra, a
kooperáció szintje alacsony
• A betelepülő ipar-szolgáltató cégek területigénye felszámolja a potenciális rekreációs zónákat
• A betelepülő vállalkozások nem találnak megfelelő létszámú és képzettségű munkaerőt
• A város és a térség települési- és turisztikai marketing tevékenysége elégtelen
• Hiányzik a valódi funkcionális és városképi szempontból is központnak tekinthető, a helyiek
tudatában is a városközpontként megjelenő településcentrum, belváros. A városrészek
alközpontjai is funkcióhiányosak
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is

elavult,

nem

akadálymentesített, ezáltal a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés és az esélyegyenlőség jogai
csorbulnak
•

A településkép rendezetlen, hiányoznak a rendezett közparkok, terek, sétálóutcák

•

A csapadékvíz-elvezetés több településrészen megoldatlan

•

A szelektív hulladékgyűjtés csak részben megoldott

•

A repülőtér és a közúti tranzit forgalom miatt - az elkerülő út ellenére - jelentős lég- és
zajszennyezés éri a várost

•

A növekvő népesség miatt a közfeladatok ellátása gondot okoz

•

A népesség változása elöregedő tendenciát mutat

•

Közösségi színterek hiánya, Művelődési Központ korszerűtlensége

•

A kisgyermekek rövid időszakos napközbeni elhelyezésére, megőrzésére nincs lehetőség

•

Szomszédos és kistérségi településekkel az együttműködés szintje alacsony

•

A szabadidős lehetőségek - kulturális események, programok, rekreációs tevékenység, sport,
közösségi rendezvények stb., - erősen korlátozott, helyhiány is jellemző

•

A lakosság egy részére jellemző a helyi identitás hiánya, elidegenedés

•

A városban nem található uszoda, kisgyermekek részére játszóház, gyermekmegőrző

Lehetőségek:
•

A betelepülő vállalkozások a high-tech gazdaság alapjait teremtik meg a városban

•

A multinacionális cégek a beszállítói lehetőségeket hordozzák a helyi vállalkozások számára

•

A reptérhez kapcsolódó logisztikai, valamint rendezvényhelyszín igény nemzetközi szinten is
nő

•

Az elővárosi közlekedés fejlesztése még előnyösebb pozícióba hozza a várost

•

A betelepülő nagyvállalkozások szerepet vállalnak az infrastruktúra további fejlesztésében

•

A lakosság növekvő igényszintje és a pályázati lehetőségek a közterületek állapotának
javulását eredményezi

Veszélyek:
•

A beruházói törekvések a települési életminőség rovására történhetnek

•

A város infrastrukturális adottságai és szolgáltatásai elégtelenek lehetnek a „Budapest keleti
kapu” funkció betöltéséhez

•

A felnövekvő nagyvállalati fejlesztésekből kedvezőtlen esetben a városnak csak annak káros
hatásai maradhatnak, előnyei nem itt csapódnak le.

•

Az agrárszektor vállalkozásai nem tudják követni a piac igényeiből fakadó technológiai
fejlesztési követelményeket

•

A helyi vállalkozások és intézmények nem tudják kihasználni az EU pályázati forrásokat

•

Tovább növekszik a közlekedési eredetű környezeti terhelés
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Az agglomerációs Budapestről való kitelepülési tendencia megfordul, ha nincs elfogadható
ellátás és rossz a közlekedési elérhetőség

•

A vállalkozások betelepülésével az ivóvíz-és szennyvíz kapacitások nem elégítik ki az
igényeket

•

Az elöregedési folyamat fölerősödik, a betelepülés nem képes ellensúlyozni

•

A meglévő kulturális igények, kezdeményezések elsorvadása

1.1.4. Vecsés helyzete a területi szegregáció szempontjából

A Központi Statisztikai Hivatal Népességstatisztikai főosztálya írásos közlése a Vecsés városra
vonatkozó szegregációs mutatóról: „Adataink szerint az Önök településén nem található olyan terület,
mely a szegregációs mutató alapján megfelelne a tényleges szegregátum feltételeinek.”
A KSH Népességstatisztikai főosztályának levelét a 4.sz. melléklet tartalmazza.
A „szegregátumhoz közeli” mutatókkal bíró területek - de nem valódi területi szegregátumok Vecsésen:

Forrás: KSH

Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0-39% =
türkizkék, 40-49%=fekete, 50-100%=pink
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1.2. VÁROSRÉSZEK KIJELÖLÉSE
Vecsés város belterületén 5 városrész került meghatározásra:
1. Halmy-telep: Vecsés, Dózsa György úttól nyugatra és vasúttól délre eső terület. A város
legfiatalabb, az 1960-as években benépesült településrésze. Halmy tér környéke. CBA
lakópark már megépült része
2. Andrássy-telep: Vecsés, Dózsa György úttól keletre és a vasúttól délre eső terület. Régebben
épült családi házas településrész, de ide tartozik az újonnan épített Kispatak lakópark és
Katica Lakópark is. Az Erzsébet tér (Korábban Martinovics tér) környéke.
3. Felső-telep: Telepi út, Fő út, Ecseri út, Mátyás u., Ágoston u., Vigyázó F. u., Tinódi u., Fő út,
Álmos u. (mindkét oldala), vasút, Telepi út, által határolt terület. Petőfi tér környéke.
4. Falu: A vasút, Telepi út, Fő út, Ecseri út, Mátyás u., Üllői u., Fő út, Névtelen u., József u.,
vasút által határolt terület. Vecsés település „magja”, hagyományos, alföldi falusias építészeti
kialakítással. A Fő-utca és az Iskola-utca környéke.
5. Lakótelep településrész: Fő út, Tinódi u., Kellner dr. u., Fő út által határolt terület.
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1.2.1. Városrészek jellemzése a statisztikai adatok tükrében

A városrészek helyzetének értékelésekor bizonyos mutatók (demográfia, iskolai végzettség, jövedelmi
helyzet, foglalkoztatás, lakásállomány) tekintetében összehasonlító elemzést végeztünk, ezt az egyes
városrészek önálló értékeléséhez kötődő jellemzők bemutatása követi.
Városrészek összehasonlító értékelése
Demográfia

Városrészek lakosságszáma

Vecsés

Halmy-

Andráss

Felső

összesen

telep

y-telep

telep

18671

Lakónépesség száma

4956

4532

Falu

4579

3434

Lakótelep
1117

Forrás: KSH 2001-Népszámlási adatok

A település legnépesebb városrésze a 2001-es népszámlálási adatok alapján a Halmy-telep, míg a
legkevesebb lakossal a Lakótelep rendelkezik. Az arányokat tekintve megállapítható, hogy három
városrész (Halmy-telep - 27%, Andrássy-telep - 24%, Felső-telep - 25%) adja nagyjából egyenlő
arányt képviselve a település lakónépességének a háromnegyedét. A Falu településrészben a három
relatíve nagy népességű városrészhez képest már lényegesen kevesebben laknak (18 %), de még így is
háromszor annyian, mint ahányan a Lakótelepen (6 %). Külterületen további 33 fő él.

A lakónépesség megoszlása városrészenként, 2001
6,0% 0,3%

□ Halmy-telep
□ Falu

□ Andrássy-telep
□ Lakótelep

□ Felső-telep
□ Külterület
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Az öt városrész közül kettőnek (Halmy-telep, Lakótelep) a népessége nem öregedő, vagyis ezeken a
településrészeken a gyermekkorú népesség aránya (0-14 évesek) meghaladja az időskorúakét (60-x
évesek). A gyermekkorú népesség legnagyobb aránya a Halmy-telepen regisztrálható (17,8 %), míg a
legalacsonyabb arányban a Lakótelepen élnek gyermekek (13,2 %). Ezzel szemben az időskorú
népesség legmagasabb aránya a Felső-telepen figyelhető meg (23 %), és ugyanitt a legjelentősebb az
arányeltolódás is az időskorúak javára. A Lakótelepi lakosság kormegoszlása kirívóan eltér a másik
négy városrészétől. A gyermekkorú népesség mellett itt a legalacsonyabb az időskorú népesség aránya
is, melynek következtében kiugróan magas az aktív korú lakosság aránya. A Felső-telep mellett
jelentősen öregedő társadalom él még a Falu városrészben.

A lakónépesség korcsoportonkénti megoszlása a
városrészekben, 2001
80,0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10,0
0,0

=

Halmy-telep

Andrássy-

Felső-telep

Falu

Lakótelep

telep
□ Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
□ Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
□ Lakónépességen belül 60- x évesek aránya

Iskolai végzettség
A legfeljebb 8 általánost végzett aktív korú népességnek kiugróan magas az aránya a Halmy-telep
városrészben (33,4%), illetve ezzel szemben kiugróan alacsony aránya a Lakótelepen élő aktív korú
népességen belül (13,4%) található meg. Az arányok közötti különbség 2,5-szeres, ami jelentős
iskolázottságbeli különbséget mutat a két városrész lakossága között. Ugyancsak ez a két városrész
képviseli a diplomás végzettségűek esetében is a két végletet, csak ellentétes relációban: a Halmytelepen élő 25 éves vagy idősebb népességnek mindössze az 5,3%-a rendelkezik felsőfokú
végzettséggel, míg a diplomások vizsgált korosztályon belüli legmagasabb aránya a Lakótelepi
népességen belül figyelhető meg (19,7%). Ez esetben a két városrész arányai közötti különbség közel
4-szeres. A Lakótelep mellett ugyanakkor a Felső-telep városrészben élnek még nagy arányban
magasan iskolázott egyének (10,4%), illetve itt a második legalacsonyabb a maximálisan 8 általánost
végzettek aránya a vizsgált korosztályon belül (21%). Az Andrássy-telep és a Falu városrészek
hasonlóan átlagos arányértékeket mutatnak.
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A la k o ssá g is k o la i végzettség s z e rin ti m egoszlása a v á ro sré sze k b e n ,
2001
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5,0
0,0
Halmy-telep

Andrássy-telep

Felső-telep

Falu

Lakótelep

□ Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
□ Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában

Összefoglaló táblázat:
Iskolai végzettség

Vecsés

Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők
aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül, %
Felsőfokú végzettségűek a
25 éves és idősebb népesség
arányában, %

Halmytelep

Andrássy
-telep

Falu

Felső
telep

Lakótelep

26,4

33,4

26,9

27,3

21,0

13,4

8,3

5,3

7,4

7,0

10,4

19,7

Forrás: KSH 2001-Népszámlási adatok

Jövedelmi helyzet
A jövedelmi helyzet értékelésére a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korú népességen belül statisztikai mutató szolgál, amelynek alapján a legkedvezőtlenebb helyzetben
lévő városrész az Andrássy-telep, ahol a legmagasabb ez az arányszám (40,1%). Utána a sorban kettő,
hasonló értékekkel (37,9%) rendelkező városrész következik (Halmy-telep, Falu), amelyek a települési
átlaggal (37,3%) nagyjából megegyező arányszámmal bírnak. A települési átlagot két városrész
(Felső-telep, Lakótelep) nem éri el, ami ez esetben az ott élők kedvezőbb jövedelmi helyzetére utal.
Utóbb említett városrészben a többiekhez képest lényegesen kevesebb (29,6 %) azoknak az aránya,
akik rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkeznek.

Jövedelem
Rendszeres

munkajövedelemmel

Vecsés

Halmy-

Andráss

Felső

összesen

telep

y-telep

telep

37,3

37,9

40,1

35,3

Falu

Lakótelep

37,9

29,6

nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül, %
Forrás: KSH 2001-Népszámlási adatok
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Foglalkoztatás
A foglalkoztatottság szintje a vizsgált korosztályon belül a más társadalmi mutatók esetében is
kedvező értékekkel jellemezhető Lakótelep és Felső-telep városrészekben a legmagasabb (66,2 és
60,3%). Ennek egyik meghatározó oka az ezekben a városrészekben élő lakosság magasabb
képzettségi színvonala. Ezzel szemben a legalacsonyabb foglalkoztatottsági szint az Andrássy-telepen
figyelhető meg (55,4%). Kis mértékben változik a kép a foglalkoztatott nélküli háztartások esetében. E
mutató vonatkozásában is a legkedvezőbb helyzetű, vagyis a legalacsonyabb értékkel bíró városrész a
Lakótelep (24,4%), azonban e téren a legkedvezőtlenebb, vagyis a legmagasabb arányszámmal már a
Falu városrész rendelkezik (39,9%).

Foglalkoztatottsági helyzet a városrészekben, 2001
70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10,0 0,0 Halmy-telep

Andrássy-

Felső-telep

Falu

Lakótelep

telep

□ Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
□ Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

Lakásállomány

Lakásállomány
Lakásállomány (db)

Vecsés

Halmy-

Andráss

Felső

összesen

telep

y-telep

telep

6925

1711

1603

1728

Falu

Lakótelep

1352

506

Forrás: KSH 2001 -Népszámlási adatok

A lakásállomány városrészenkénti megoszlása nagyjából a lakónépesség eloszlását követi, kisebb
eltérésekkel. Itt is a Halmy- és a Felső-telep áll a településrészek sorrendjének az élén, annyi
különbséggel, hogy ez esetben a Felső-telep rendelkezik a legtöbb lakással. Utánuk a városrészek
sorrendje a lakónépesség esetéhez képest nem változik, az arányokban viszont van némi eltérés. A
lakásállomány városrészenkénti eloszlása a lakónépesség megoszlásánál nivelláltabb. Külterületen
további 25 db lakás található.
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A lakásállom ány m egoszlása városrészenként,
2001
7%

0%

□ Halmy-telep

□ Andrássy-telep

□ Felső-telep

□ Falu

□ Lakótelep

□ Külterület

A Lakótelep komfortosságának jellegéből adódóan értelemszerűen itt a legalacsonyabb az alacsony
komfortfokozatú lakások aránya (1,2%). Ezzel szemben ez a mutató az Andrássy-telepen (23,9%),
valamint a Halmy-telepen (23,2%) a legmagasabb.

Lakásállomány

Vecsés

Halmy-

Andráss

Felső

összesen

telep

y-telep

telep

Alacsony komfort fokozatú lakások

20,2

23,2

23,9

18,8

Falu
19,7

Lakótelep
1,2

aránya (%)
Forrás: KSH 2001-Népszámlási adatok

Az egyes városrészek önálló elemzése
1. Halmy-telep városrész
Gazdaság
Ez a településrész teljes mértékben az 1960-70-es évektől kezdődően épült ki. A rendszerváltozás előtt
csak egy patika, 2 élelmiszerüzlet, 3 kocsma és a MAVAD telephelye volt itt. Az 1990-es évektől új
vállalkozások betelepülése jellemző a településrész szélére, ahol egy vállalkozási terület van kijelölve.
A település belterületén a családi házaknál önmagukat kinövő üzemek egy része is ide települt. Ezen a
részen található többek között: a Soós tésztagyár, a Havanna-teher, az Uniplast műanyag feldolgozó, a
Toyota, a Felsőbabádi Állami Gazdaság volt telephelyén a Krautland Szövetkezet telephelye, amely a
vecsési savanyítók egy részét fogja össze. Az új Vecsés-Gyál összekötő út 2007-ben történt
kiépítésével a vállalkozási övezet további részét tárták fel, így a közeljövőben sok vállalkozás
letelepedése várható itt. A vasút felőli oldalon van az Airport Business Park raktárépületekkel,
logisztikai központtal, irodákkal.
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Külső elérhetőség
Mivel a városrész a település nyugati részén helyezkedik el, ezért külső elérhetősége a főváros és Gyál
irányából a legkedvezőbb. A 4. sz. főút a városrész északi részének közelében halad, viszont az M0-ás
körgyűrű elérhetősége Gyál irányában a Dózsa György útról történik. Fontos, a közelmúltban
megépített fejlesztés a gyáli 0181-es összekötő út. A városrészt észak-északkeletről határoló vasúti
fővonal a városközpont elérhetőségét korlátozza.
Környezet
Épített környezet
A városrészben örökségvédelmi szempontból országos vagy helyi védettségű épület, valamint
természetvédelmi szempontból védett terület nem található.
Zöldterületek
A településrész zöldterületekkel gyengén ellátott. A városrészben egyedül a Halmy téren található
nyilvántartott zöldfelület, amely két egységből, egy 1500m2 kiterjedésű zöldterületből, és egy 3671m2
területű parkból tevődik össze. Így a zöldfelületek összterülete mintegy 0,5 hektár, ami a város összes
zöldterületének mindössze a 4,8%-át teszi ki.
Közlekedés helyzete
Az utak állapota
A városrész következő felsorolt utcáiban teljes hosszúságban, vagy csak részszakaszon nincs kiépített,
szilárd burkolattal ellátott úttest: Bem, Tarnócai, Sárosi, Halmi (részben), Klapka, Táncsics M., Liszt
Ferenc, Présház, Munkácsy M., Gammel J., Zilahi, Torockói, Gárdonyi G., Tamási Á., Koós K.,
Harkály, Előd (részben), Csaba, Pál, Péter, László, György utca. A városon belül a Halmi
városrészben tapasztalható a legnagyobb elmaradás az utak portalanításában.
Parkolási helyzet
A városrészben mindössze 10 kiépített parkoló található, a parkolóhelyek iránti igény kb. 160 db.
Közlekedésrendészet
A városrészben két helyen fordul elő közlekedésforgalmi szempontból problémás terület:
•

Dózsa György út - Budai Nagy Antal utca - Gyáli út - Széchenyi út kereszteződése: a Dózsa
György út - Gyáli út jelentős forgalma miatt a Budai Nagy Antal utcáról és a Széchenyi útról
történő kihajtás balesetveszélyes. A megoldást körforgalom kialakítása jelentené, amelyre már
a tervek is elkészültek. A körforgalom megvalósítása öt éven belül történhet meg.
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Dózsa György út - Lőrinci út kereszteződése (Vasúti átjáró): a Dózsa György útról a Lőrinci
útra történő kanyarodás, illetve a Lőrinci útról a vasúti átjáróra történő kanyarodás a jelentős
forgalom és a vasúti átjáró miatt nehézkes, esetenként balesetveszélyes. A megoldást a Bem
utca kiépítését követően a Dózsa György útról, illetve a Lőrinci útról történő balra kanyarodás
megtiltása j elentené.

Közművek
Ivóvízellátás és szennyvízkezelés
A városrészben az alábbi utcákban, illetve útszakaszokon nincs még kiépítve a közüzemi
ivóvízvezeték és a szennyvízcsatorna:
•

Széchenyi köz

•

Lőrinci út külterületi szakasza (a Széchenyi úttól a volt laktanyáig)

•

Széchenyi út külterületi szakasza (a Lőrinci úttól az Üllői útig)

•

Ganz utca

•

Szemere utca

Csapadékvíz-elvezetés
A városrészben mindössze öt utcában épült ki hálózatba kapcsolt csapadékvíz-elvezető csatorna,
melyek a következők: Szondi u., Klapka u., Kikindai u., Széchenyi u. és a Dózsa György u.. Az összes
többi utcában a csapadékvíz elvezetésének a céljából csak szikkasztásra szolgáló, valódi elvezetést
nem biztosító árkok épültek. A legtöbb helyen mindezidáig ez nem is okozott komolyabb problémát,
azonban jó néhány területen fejlesztéseket szükséges végrehajtani.
Városrész SWOT-elemzése
Erősségek

Gyengeségek

Jelentős új gazdasági kapacitás

Funkcióhiányos városközpont

Jelentős számú munkahely

Közterületek rossz állapota
Leromlott állapotú önkormányzati épületállomány
Nem portalanított utak
Parkolás helyzet megoldatlan
Csapadékvíz

elvezetés,

ivóvíz-

és

szennyvízrendszer hiányos
Lehetőségek

Veszélyek

A helyi gazdaság erőteljes fejlődése

Az áru és vevőforgalomból adódóan a környezeti

Multinacionális cégek betelepülése

terhelés nő
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2. Andrássy-telep városrész
Gazdaság
Jellemzően lakóházas övezet kis telkekkel, amelynek 60%-a az 1960-70-es években épült ki. A
rendszerváltozás előtt többségében gyári munkások éltek itt, akik Budapestre ingáztak. A
vállalkozások megjelenése a mai napig nem jellemző.
Külső elérhetőség
Az öt városrész közül a legkedvezőtlenebb elérhetőségi viszonyokkal jellemezhető településrész. A 4.
sz. főút, a főváros, az M0-ás körgyűrű és a vecsési elkerülő út megközelíthetősége is a többi
városrészhez képest kedvezőtlenebb. Mivel a városrész a település déli részén helyezkedik el, ezért
külső elérhetősége Gyál irányából a legkedvezőbb. A városrészt északról határoló vasúti fővonal a
városközpont elérhetőségét korlátozza.
Környezet
Épített környezet
A városrészben örökségvédelmi szempontból országos védettségű épület, valamint természetvédelmi
szempontból védett terület nem található.
Helyi egyedi védelem alá helyezett elemek:
•

Római katolikus elemi népiskola (Gr. Andrássy Gyula Általános Iskola) homlokzata

Helyi területi védelem alá helyezett elemek:
•

Erzsébet téri platánok

Zöldterületek
A településrész zöldterületekkel gyengén ellátott. A városrészben egyedül az Erzsébet téren található
nyilvántartott zöldfelület, amely egy 4072m2 kiterjedésű park, ami a város összes zöldterületének
mindössze a 3,8%-a.
Közlekedés helyzete
Az utak állapota
A városrész következő felsorolt utcáiban nincs kiépített, szilárd burkolattal ellátott úttest: Gyár, KülsőGyáli, Lórántffy, Arany János, Bánya, Tündér, Szív, Vaspálya utca.
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Megtörtént az Arany János utca kiépítése: az Arany János utca az Andrássy-telep szerkezeti
szempontból egyik legfontosabb utcája, ugyanakkor a járda nem volt egységes és egyes helyeken
hiányoztak szakaszok. Az utcaszakasz kiépítése része az önkormányzat által a KM0P-2007-2.1.1/B
keretében elnyert projektnek, amelynek címe: Vecsés Város belterületi úthálózatának fejlesztése. A
pályázat keretében a szikkasztó árok is kiépítésre került, illetve az utca mindkét oldalán egy egységes
fasort hoztak létre őshonos fákkal, padokat és utcai szemeteseket helyeztek ki. A járda egy szintbe
hozását, és akadálymentesítését a pályázati projekten felül vállalta az önkormányzat.
Ugyancsak elkészült az Áchim András utca - Kinizsi utca - Dózsa György úti csomópont rendezése,
amely Vecsés egyik legkritikusabb pontja volt. Itt található a fénysorompóval ellátott vasúti átjáró is,
ahol mindig folyamatos a torlódás, gyakoriak a balesetek. A közlekedési helyzeténél fogva forgalmas
csomópontba több üzlet is települt. Az utak, járdák, parkolók már tönkrementek, ezért volt fontos a
terület megújítása. A terület rendezése az önkormányzat és a helyi vállalkozók partnerségében valósult
meg, mintegy 20 millió Ft költséggel.
Parkolási helyzet
A városrészben található parkoló helyét, területét és férőhely számát mutatja az alábbi táblázat:
Utca megnevezése

Parkoló területe (m2)

Erzsébet tér

Parkoló férőhely
225

12 db

A parkolóhelyek iránti igény kb. 240 db.
Közlekedésrendészet
A városrészben egy helyen fordul elő közlekedésforgalmi szempontból problémás terület:
•

Dózsa György út - Budai Nagy Antal utca - Gyáli út - Széchenyi út kereszteződése: a Dózsa
György út - Gyáli út jelentős forgalma miatt a Budai Nagy Antal utcáról és a Széchenyi útról
történő kihajtás balesetveszélyes. A megoldást körforgalom kialakítása jelentené.

Pozitív változás, hogy pályázati forrásból a Budai-Nagy Antal utcát és a Károly utca egyik felét
felújították, a másik felére pedig idén pályázik az önkormányzat. Pályázati forrásból további 8 utcát
újítottak fel, és további 13 utca fejlesztésére igényel támogatást a város.
Megterveztek egy kerékpárutat a Dózsa György út mentén a Vas Albert utcáig (későbbiekben Gyállal
összekötve), amelyre szintén pályázatot adtak be.
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Közművek
Csapadékvíz-elvezetés
A városrészben mindössze öt utcában épült ki hálózatba kapcsolt csapadékvíz-elvezető csatorna,
melyek a következők: Budai Nagy Antal u., Bethlen Gábor u., Deák Ferenc u., Erzsébet tér és a
Kinizsi u.. Az összes többi utcában a csapadékvíz elvezetésének a céljából csak szikkasztásra szolgáló,
valódi elvezetést nem biztosító árkok épültek. A legtöbb helyen mindezidáig ez nem is okozott
komolyabb problémát, azonban jó néhány területen e téren fejlesztéseket szükséges végrehajtani.
Városrész SWOT-elemzése
Erősségek

Gyengeségek

Lakóházas övezet, a lakókörnyezet jó minőségű

Közterületek állapota nem megfelelő

Erzsébet tér városképileg jó kialakítású, kellemes

Kapacitáshiány jelentkezik a közintézményekben

térelem

Parkolás helyzet megoldatlan
Csapadékvíz elvezetés hiányos
Lehetőségek

Veszélyek

A lakóövezet minőségi fejlődése a betelepülők

Az infrastrukturális fejlesztések forráshiány miatt

nyomában

elmaradnak

3. Felső-telep városrész
Gazdaság
A Felső-telep a Falu településrész után jött létre. A rendszerváltozás előtt mindössze 3 élelmiszerbolt,
5 kocsma, benzinkút és gyógyszertár, továbbá kisiparosok működtek itt (lakatosok, öntők,
szobafestők, férfi-szabók, stb.). Az itt élő lakosság döntő többsége a rendszerváltozás előtt és még
most is a fővárosba ingázott/ingázik.
A lakótelep felőli oldalon több nagyobb vállalkozás is található: Brunner Fémmegmunkáló művek
(50-60 alkalmazottal), amely egyedi gépgyártással foglalkozik, Lakner ponyvakészítő, Egerszegi
Felületkezelő, Jégtrade Kft., amely közepes méretű, országos viszonylatban is meghatározó
élelmiszerhűtéssel, csomagolással foglalkozik. Itt található Szegedi és Társa Temetkezési Vállalkozás,
amely Vecsés mellett az ország más részein is üzemeltet temetőket.
Érdemes kiemelni a Fő út (400-as) út mellett található üzletek, vendéglátók sokaságát, amelyek sora a
Falu településrészre is átnyúlik.
Ehhez a településrészhez köthető a 2007 októberében átadott Market Central Ferihegy üzletközpont.

66

r a econo
ö CONSULT

Vecsés Városközpont akcióterületi terve

Fo r r á s -T r e n d

Külső elérhetőség
A városrészek között a legkedvezőbb elérhetőségi viszonyokkal jellemezhető településrész. A Vecsés
északi részén elhelyezkedő városrészt keresztezi a 4. sz. főút, ezért mind a főváros, az elkerülőút, az
M0-ás körgyűrű és a repülőtér is innen érhető el a leggyorsabban. A városközpont elérhetőségét, amit
egyébként a városrész magában foglal, a vasúti fővonal nem korlátozza. A városrészben található a
település vasútállomása, ami kedvező a vasúti közlekedés szempontjából.
Környezet
Épített környezet
A városrészben örökségvédelmi szempontból országos védettségű épület, valamint természetvédelmi
szempontból védett terület nem található.
Helyi területi védelem alá helyezett elemek:
•

Erkel Ferenc utcai gesztenyefasor

•

Felsőtelepi Katolikus templom előtti hársfasor

•

MÁV állomáshoz vezető úton a Bajcsy-Zsilinszky út autóbusz-forduló szakaszán lévő
jegenye-, nyárfasor

•

Piac-téri platán-, juhar-, és nyárfák, valamint örökzöldek

Helyi egyedi védelem alá helyezett elemek:
•

Felsőtelepi római katolikus templom és plébánia épülete

•

A templombelső sík, ornamentikus díszítő festése és freskói

•

A temető Temető utcai kerítése mentén felállított sírkövek

Zöldterületek
A városrész Vecsés zöldfelületekkel második legjobban ellátott része. A településrészen összesen
mintegy 2,5 hektár zöldterület található, amely zöldfelület öt területi egységből, ezek között három
parkból adódik össze. Ez azt jelenti, hogy a város összes zöldterületének az egynegyede itt található.
Az egyes zöldterületek kiterjedését és helyét mutatja a következő táblázat:
Utca megnevezése

Zöldterület (m2)

P ark (m2)

Anna

1199

Piac-tér (fejlesztés előtti állapot)

2181
332

Szent István tér (fejlesztés előtti állapot)
Telepi út
Fő út

4136
17110
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Közlekedés helyzete
Az utak állapota
A városrész következő felsorolt utcáiban nincs kiépített, szilárd burkolattal ellátott úttest: Lehel,
Hunyadi, Katona J., Petőfi S., Rákóczi, Gizella, Valéria, Magyar utca.
Parkolási helyzet
A városrészben található parkolók helyét, területét és férőhely számát mutatja az alábbi táblázat:
Utca megnevezése

Parkoló terület (m2)

Parkoló férőhely

Szent István tér (fejlesztés előtti állapot)

924

30 db

Fő út (PROFI előtt)

497

16 db

Fú út (Iskola u.)

500

25 db

A parkolóhelyek iránti igény kb. 800 db.
Közlekedésrendészet
A városrészben egy helyen fordul elő közlekedésforgalmi szempontból problémás terület:
•

Károly utca: az út jelentős forgalma és az út állapota miatt (letöredezett útszél) a szembejövő
autók elhaladása egymás mellett balesetveszélyes helyzetet teremt. A megoldást az út
felújítása jelentené. Ennek megvalósítását az önkormányzat előkészítette.

Közművek
Csapadékvíz-elvezetés
A városrészben mindössze egy közterületi egységen, a városközpontban található Szent I. téren - Piac
téren épült ki hálózatba kapcsolt csapadékvíz-elvezető csatorna. Az összes többi utcában a
csapadékvíz elvezetésének a céljából csak szikkasztásra szolgáló, valódi elvezetést nem biztosító
árkok épültek. A legtöbb helyen mindezidáig ez nem is okozott komolyabb problémát, azonban jó
néhány területen fejlesztéseket szükséges végrehajtani.
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Városrész SWOT-elemzése
Erősségek

Gyengeségek

Lakóházas övezet, a lakókörnyezet jó minőségű

A

két

városrészközpont

funkcióhiányos

és

A város tényleges központja itt található

leromlott állapotú

Jelentős helyi gazdaság

Jelentős átmenő gépjármű forgalom

Market Centrál létrehozása

A kulturális és rekreációs városközponti funkciók
ne megfelelő színvonalúak
Parkolási helyzet megoldatlan
Közterületek állapota elhanyagolt
Akadálymentesítés

hiányos

mind

a

középületekben, mind a közterületeken
Csapadékvíz elvezetés hiányos
Lehetőségek

Veszélyek

Valódi funkcionális városközpont kialakulása

A

Térségi szintű kulturális és rekreációs központ

állapota a város egészének fejlődését akadályozza

belváros

elhanyagolt

és

funkcióhiányos

4. Falu városrész
Gazdaság
A Falu településrész Vecsés legrégebbi része. Hagyományosan itt élnek az első sváb családok
leszármazottai, akik mezőgazdaságból és zöldség-feldolgozásból, értékesítésből éltek. A vecsési
gazdák és a mintegy 50-60 savanyító üzem túlnyomó többsége itt található. A savanyító üzemek
száma a rendszerváltozás után 150-200 db volt. Számuk 2000. körül csökkent le 50-60-ra az
élelmiszeripari előírások miatt, mivel akkor a savanyítók zöme nem tudta finanszírozni a szükséges
fejlesztéseket. A megmaradtak viszont, akik meg tudták teremteni a feltételeket, tovább növelték
forgalmukat. A Falu szélén, a 400-as út mellett található egy ki üzletközpont: építőanyag ipari
kereskedés, műthermo üzlet, vele szemben Renault-szalon, és egy benzinkút. Nagyobb vállalkozásként
meg kell még említenünk az Egerházy Felületkezelő Kft-t. Az új Ecseri út mellett (ez már külterület)
található a volt Ferihegy MGTSZ telephelye ahol már csak élelmiszerhűtéssel, raktározással,
szállítással foglalkoznak. Erre a részre több vállalkozás is kitelepült az elmúlt években.
Külső elérhetőség
Mivel a városrész a település keleti részén helyezkedik el, ezért külső elérhetősége Üllő irányából a
legkedvezőbb, amit a településrészt keresztező 4. sz. főút biztosít. A városközpont elérhetőségét, amit
egyébként a városrész részben magában is foglal, a vasúti fővonal nem korlátozza. A városrészben
található a település egyik vasúti megállója, ami a közösségi közlekedés szempontjából fontos
tényező.
69

r a econo
ö CONSULT

Vecsés Városközpont akcióterületi terve

Fo r r á s -T r e n d

Környezet
Épített környezet
A városrészben örökségvédelmi szempontból országos védettségű épület, valamint természetvédelmi
szempontból védett terület nem található.
Helyi területi védelem alá helyezett elemek:
•

Ecseri úti temetőt szegélyező nemes nyárfasor

•

A Falu eperfasora

•

Hősök tere

Helyi egyedi védelem alá helyezett elemek:
•

A volt gyógypedagógiai iskola épülete

•

A Jókai Mór utca 6. szám alatti ingatlanon

lévő „svábjellegű”

lakóépület korábban

kifejezetten lakás céljára használt épületrésze
•

A temető Ecseri út felőli kerítése

•

A falusi templom haranglábon elhelyezett, 1813. évbenöntött SzentFlórián harang

Zöldterületek
A városrész Vecsés zöldfelületekkel legjobban ellátott része. A településrészen összesen mintegy 7
hektár zöldterület található, amely zöldfelület öt területi egységből, melyek közül az egyik park,
adódik össze. Ez azt jelenti, hogy a város összes zöldterületének a kétharmada itt található.
Az egyes zöldterületek kiterjedését és helyét mutatja a következő táblázat:
Utca megnevezése

P ark (m2)

Zöldterület (m2)

Lakótelep

10170

Ecseri út

7500

Epres

21384

Fő út

11893

18728

Közlekedés helyzete
Az utak állapota
A városrész alább felsorolt utcáiban teljes hosszúságban, vagy csak részszakaszon nincs kiépített,
szilárd burkolattal ellátott úttest: Bokor, Tölgyfa, Diófa, Tamás, Hársfa, Nyárfa, Akácfa, Wesselényi,
Temető, Tó, Lanyi, Mihály, Mátyás (részben), Sziget utca, Sziget köz.
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A városon belül a Halmi városrész mellett itt a Falu városrészben tapasztalható a legnagyobb
elmaradás az utak portalanításában.
Parkolási helyzet
A városrészben található parkolók helyét, területét és férőhely számát mutatja az alábbi táblázat:
Utca megnevezése

Parkoló terület (m2)

Parkoló férőhely

Fő út (Város u. - Ecseri u. között)

125

18 db

Jókai utca

180

15 db

Liliom utca

90

4 db

Ádám utca

425

22 db

A parkolóhelyek iránti igény kb. 200 db.
Közművek
Csapadékvíz-elvezetés
A városrészben mindössze három utcában épült ki hálózatba kapcsolt csapadékvíz-elvezető csatorna,
amelyek a következők: József u., Árpád u. és a Berzsenyi u.. Az összes többi utcában a csapadékvíz
elvezetésének a céljából csak szikkasztásra szolgáló, valódi elvezetést nem biztosító árkok épültek. A
legtöbb helyen mindezidáig ez nem is okozott komolyabb problémát, azonban jó néhány területen
fejlesztéseket szükséges végrehajtani.
Városrész SWOT-elemzése
Erősségek

Gyengeségek

Kellemes, falusias lakókörnyezet

Közterületek állapota elhanyagolt

Rekreációs övezetté fejleszthető adottságok, pl.

Nem portalanított utak magas aránya

Lanyi tó

Német

Hangulatos városrész központ

lehetőségei korlátozottak

kisebbség

anyanyelvi

kulturális

Lanyi tó környéke rendezetlen, elhanyagolt
Parkolási helyzet megoldatlan
Csapadékvíz elvezetés hiányos
Lehetőségek

Veszélyek

A város egyik vonzó rekreációs és lakó zónája

Infrastrukturális fejlesztések, területek rendezése

jöhet itt létre

forráshiány miatt elmarad
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5. Lakótelep városrész
Gazdaság
A lakótelepen a '80-as években épült üzletsort lehet megemlíteni. Az üzletsoron kis üzletek találhatók,
többek

között:

vendéglátóhely,

pizzéria,

zöldségüzlet,

stb.

Esztétikailag

nem

nyújtanak

vendégcsalogató képet, amit tovább ront a parkoló leromlott állapota. Az üzletsor közelében található
a Profi áruházlánc egyik üzlete.
Külső elérhetőség
Mivel a településrész a Felső-telep városrészen belül került lehatárolásra, effektív annak egy
karakteresen elváló, relatíve kis kiterjedésű része, ezért a Felső-telep városrész elérhetőségére
vonatkozó megállapítások gyakorlatilag e településrész esetében is nagyrészt igazak. Vagyis a
városrészek között a Felső-telep mellett relatíve a legkedvezőbb elérhetőségi viszonyokkal
jellemezhető településrész. A Vecsés északi részén elhelyezkedő városrészt délről határolja a 4. sz.
főút, ezért mind a főváros, az elkerülőút, az M0-ás körgyűrű és a repülőtér is relatíve gyorsan elérhető
innen. A városközpont elérhetőségét a vasúti fővonal nem korlátozza.
Környezet
Épített környezet
A városrészben örökségvédelmi szempontból országos vagy helyi védettségű épület, valamint
természetvédelmi szempontból védett terület nem található.
Zöldterületek
A településrészen említésre méltó zöldterület nincs.
Közművek
Csapadékvíz-elvezetés
A városrészben hálózatba kapcsolt csapadékvíz-elvezető csatorna mindezidáig nem épült. A
csapadékvizek elvezetésére csak szikkasztásra szolgáló, valódi elvezetést nem biztosító árkok
szolgálnak. Fejlesztéseket szükséges végrehajtani.
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Városrész SWOT-elemzése
Erősségek

Gyengeségek

Viszonylag jó lakossági ellátás

Lakótelepi lakásállomány leromlott

Jó közlekedési kapcsolatok

Üzletek,

szolgáltatók

helyiségei

elavultak,

leromlott állapotúak
Közterületek állapota elhanyagolt
Parkolási helyzet megoldatlan
Csapadékvíz elvezetés hiányos
Lehetőségek

Veszélyek

Modern, jól ellátott városrész hozható létre a

Infrastrukturális fejlesztések, területek rendezése

megfelelő fejlesztésekkel

forráshiány miatt elmarad

1.2.2. Városrészi szintű legfőbb problém ák megfogalmazása

1. Halmy-telep városrész
Problémák:
•

A városrész központja funkcióhiányos, megjelenésében nem központhoz méltó

•

A városrészben a közterületek, közparkok állapota alacsony szintű

•

Rossz állapotú önkormányzati épületek

•

A nem portalanított utak relatíve nagy száma

•

Jelentős számú parkolóhely-igény

•

A vizes infrastruktúra hálózati hiányosságai

2. Andrássy-telep városrész
Problémák:
•

A városrészben a közterületek, utak, közparkok állapota fejlesztésre szorul, különös tekintettel
az új lakóparkok révén megnövekedett forgalomra és igényekre

•

A településrész oktatási közintézményeiben (bölcsőde, óvoda, későbbiekben az általános
iskola) az új lakóparkok megnövekedett keresletét nem képesek kielégíteni - kapacitáshiány,
minőségi hiányosságok

•

Jelentős számú parkolóhely-igény

•

A csapadékvíz-elvezető hálózat hiányosságai

3. Felső-telep városrész
Problémák:
•

A városrész mindkét központja - Telepi út környéke, Petőfi tér -funkcionálisan és
megjelenésében egyaránt jelentős hiányosságokkal rendelkezik a városrészközponti szerepkör
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tekintetében. Különösen kritikus ez a városi központi szerepkört is betölteni hivatott Telepi út
tekintetében
•

Jelentős É-D irányú átmenő forgalom a városközponton keresztül

•

Hiányos kulturális és rekreációs városközponti funkciók

•

Akadálymentesítés hiányosságai a városközpont középületeiben

•

Közparkok, utak, járdák nem megfelelő állapota

•

Jelentős számú parkolóhely-igény

•

A csapadékvíz-elvezető hálózat hiányosságai

4. Falu városrész
Problémák:
•

Lanyi-tó környékének rendezetlensége

•

Közparkok, utak, járdák nem megfelelő állapota

•

Német kisebbség kulturális lehetőségeinek feltételei nem kellően biztosítottak

•

A nem portalanított utak relatíve nagy száma

•

Jelentős számú parkolóhely-igény

•

A csapadékvíz-elvezető hálózat hiányosságai

5. Lakótelep városrész
Problémák:
•

Közparkok, utak, járdák nem megfelelő állapota

•

Leromlott állapotú lakótelepi lakásállomány

•

Rossz állapotú közterek

•

A csapadékvíz-elvezető hálózat hiányosságai
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1.3. VÁROSI ÉS VÁROSRÉSZ SZINTŰ CÉLKITŰZÉSEK MEGHATÁROZÁSA
2007 évben Vecsés város elkészíttette stratégiai tervét, amely stratégiai és operatív programra oszlik.
Jelen dokumentum az Önkormányzat városfejlesztési céljainak megalapozását hivatott bemutatni,
különös tekintettel a tervezett akcióterületi fejlesztésekre.
Az alábbiakban a 2007-ben elfogadott és érvényes városfejlesztési stratégia vonatkozó elemei
kerülnek bemutatásra. Kiemelésre kerülnek a stratégiának azon elemei, amelyek az akcióterületi
fejlesztési és városfejlesztési szempontokból a legfontosabbnak ítélhetők, illetve a stratégia egyes
elemeiben változtatásokra, pontosításokra, kiegészítésekre is sor került. A stratégiában található egyes
elemek - ahol szükséges volt - átfogalmazásra, összevonásra kerültek.
JÖVŐKÉP
A város elfogadott jövőképe indoklás szerint: „Vecsés fejlődési alternatíváival kapcsolatos fő kérdés,
hogy miképpen tudja kihasználni a földrajzi elhelyezkedéséből adódó komparatív előnyöket, és azokat
miként tudja a lakosság életminőségének folyamatos javítására fordítani.”
A hosszú távú jövőkép kialakításakor szükséges még a következő további szempontok figyelembe
vétele:
A város a betelepülő multinacionális cégek fejlesztéseinek köszönhetően jó eséllyel fog modern,
perspektivikus agglomerációs várossá fejlődni, amennyiben annak előnyeit is ki tudja használni, káros
hatásait pedig tompítani, elkerülni:
•

saját vállalkozásai, kkv-i képesek lesznek együttműködni a nagyvállalatokkal

•

a terjeszkedés környezetileg fenntartható módon történik, és nem veszi el a zöldterület és
rekreációs területek potenciális fejlesztési lehetőségeit

•

a fejlesztésekhez kapcsolódva a vecsési szolgáltatási kínálat képes lesz felnőni (pl.
szálláshelyek, üzleti rekreációs kínálat, vendéglátás stb.) - Keleti kapu funkció, üzleti turizmus
hasznainak kiaknázása

•

a

város

munkavállalói

képzettségükkel,

rátermettségükkel

képesek

kielégíteni

a

munkaerőigényeket (különben a szomszédos települések és Budapest munkavállalói élvezik a
fejlesztések hasznait).
Vecsés fejlődésében, növekedésében fontos szerepet játszanak a betelepülők. Ezért az ők, de
ugyanannyira az „őslakosok” érdekében is alapvető a települési életminőség javítása, ami
megnyilvánul:
•

a településképben, amely ma többnyire kedvezőtlen, a városközpont és a településrészek
központjai elhanyagoltak, nem vonzó megjelenésűek
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• a közszolgáltatások hozzáférhetőségében és színvonalában
•

a tisztább, élhetőbb környezetben

•

a munkalehetőségekben és életperspektívában, amit a város nyújtani tud

•

a rekreációs és kulturális kínálatban.

A jövőképben megfogalmazott egyedi jelleg támogatandó, de az elsősorban a Feriheggyel kapcsolatos
logisztikában nyilvánulhat meg, mert ennek van igazi, nemzetközi jelentősége, befektetővonzó hatása.
A vecsési káposzta élő hagyománya a települési marketingben inkább színesítő, figyelemfelkeltő
elem, érdekesség lehet, mintsem konkrét húzótényező.

VECSÉS HOSSZÚ TÁVÚ JÖV Ő KÉPE a 2007-ben elfogadott stratégia alapján:
„Vecsés legyen élhető város, ahol jó lakni, lehet jövőt tervezni és érdemes befektetni ”
Vecsés kibővített jövőképe:
„Vecsés legyen élhető város, ahol jó lakni, lehet jövőt tervezni és érdemes befektetni ”
Vecsés legyen a Budapesti Agglomeráció olyan sikeres és versenyképes szereplője, amely a
pozíciójából adódó tendenciákat képes kihasználni, káros hatásait minimalizálni: váljon a főváros
tényleges üzleti-szolgáltatási-logisztikai kapujává, lakóinak egészséges, élhető és

szerethető

otthonává, vállalkozóinak segítő üzleti környezetet kínáló telephelyévé, a gazdasági betelepülők és a
magas társadalmi státuszú lakosok betelepülési célpontjává.
A jövőkép megvalósulását az alábbi településfejlesztési stratégiai és közvetlen célok szolgálják:
Városi szintű célok:
I. Vecsés legyen a vecsésiek otthona, kellemes, élhető lakókörnyezet:
1. Funkcionális városközpont kialakítása
2. Belső aszfaltozott út- és járdahálózat kiépítése, elkerülő úthálózat fejlesztése
3. Kerékpárút-hálózat kiépítése
4. Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése
5. Illegális hulladéklerakások megszüntetése, a szelektív hulladékgyűjtés és elhelyezésének
feltételeinek kialakítása
6. Biztonságos település megteremtése
7. A természeti környezet megújítása, ökológiai szempontok kiemelt figyelembevétele
8. Fejlett közszolgáltatások
9. Egyedi városkép kialakítása
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II. Magas fokú közösségi aktivitás megteremtése:
1. Folyamatos kikapcsolódási lehetőségek biztosítása
2. Szakmai és nemzetiségi hagyományok magas fokú ápolása
3. Kikapcsolódási, sportolási lehetőségek biztosítása
III. Fenntartható, ökológiai szempontokat figyelembe vevő gazdasági szerkezet kialakítása:
1. Sikeres gazdasági környezet megteremtése a repülőtér és az agglomerációs helyzet kihasználásával
2. A város menedzsment funkcióinak fejlesztése
3. Városmarketing terv kidolgozása és végrehajtása
IV. Együttműködésen alapuló térségi kapcsolatok:
1. Vecsés ideális kistérségi kapcsolatrendszerének és funkcióinak kialakítása
Javasolt további közvetlen célok a III. stratégiai célhoz:
•

A Monori Többcélú Kistérségi Társulással a már meglévő konkrét együttműködések bővítése
és elmélyítése

•

Vecsés városa kapcsolódjon a területén zajló fejlesztésekhez és váljon Budapest funkcionális
keleti kapujává

•

A helyi vállalkozások fejlődésének, beszállítóvá válásának támogatása, elősegítése

•

Az üzleti turisztikai és szolgáltató vállalkozások támogatása, elősegítése

•

A külterületen rekreációs, bevonási-beépítési tilalom alá eső területek kijelölése

•

Repülőtér környéki fejlesztések összehangolása (infrastruktúrafejlesztés, betelepülés stb.)

Javasolt további közvetlen célok a IV. stratégiai célhoz:
•

Közös kistérségi fejlesztési projektek megvalósítása

Városrész szintű célok:
A városi szintű célok nagyobb része városrészi szintű fejlesztési célkitűzések megvalósítását is
szolgálja. Ilyenek pl. a csapadékvíz-elvezetés megoldása, a fejlett közszolgáltatások, a közbiztonság
javítása stb. Az alábbiakban kizárólag a vecsési településrészek specifikus, az adott településrészre
jellemző céljait mutatjuk be. Ezen célokat Vecsés városa a már kijelölt városrészi akcióterületeken
középtávon - 7-8 év alatt - megvalósuló fejlesztések révén kívánja elérni.
Az alábbi városrészi szintű kitűzött célok teljes mértékben összhangban vannak a városi, ill. városrészi
helyzetértékeléssel és az ott meghatározott problémákkal.
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1. Halmy-telep városrész
Városrészi célok:
•

Városrész központ funkcionális fejlődése és városképi megújulása

•

Köz- és üzleti szolgáltatások minőségi fejlődése

•

Gazdaságfejlesztés: az üzleti turizmus alapinfrastruktúrájának fejlődése

•

A városrész köztereinek, parkjainak minőségi fejlesztése, megújulása

•

Önkormányzati épületek rehabilitációja

•

A vonalas infrastruktúra fejlesztése

2. Andrássy-telep városrész
Városrészi célok:
•

Városrész központjában a közszolgáltatások minőségének funkcióbővülése és javulása,
különös tekintettel az új lakóparkok igényeinek biztosítására - bölcsőde, óvoda, iskola

•

Közterületek, közutak minőségének javulása

•

A csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése

•

Parkolóhelyek kialakítása

3. Felső-telep városrész
Városrészi célok:
•

Vecsés városközpont kialakulása funkció, városképi megjelenés, helyi identitás és a minőségi
köz- és üzleti szolgáltatások szempontjából

•

Kulturális-, rendezvény és civil szervezeti centrum kialakulása a városközpontban

•

Közterületek, közparkok minőségi fejlődése, megújulása

•

Gimnáziumi oktatás színvonalának fejlődése

•

Petőfi tér környékének városképi és funkcionális rehabilitációja

•

A csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése

•

Parkolóhelyek kialakítása

Részletesen lásd az elő-akcióterületi tervben!
4. Falu városrész
Városrészi célok:
•

Vecsés „ősi” településmagjában a kultúra és hagyományok ápolása feltételeinek kialakulása,
javulása

•

Sport-, rekreációs és szabadidős rendezvényhelyszínek minőségi és mennyiségi fejlődése

•

A falusias hangulatú városrészben a közterületek megújulása, parkosítás

•

Az utak portalanítása

•

A csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése

•

Parkolóhelyek kialakítása
•
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5. Lakótelep városrész
Városrészi célok:
•

Lakótelepi épületek és lakások műszaki állapotának és megjelenésének megújulása

•

A közterületek állapotának minőségi javulása, funkcionális fejlesztése

•

Új lakások létrehozása tetőtér-beépítéssel

•

A csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése

•

Üzletsor megújítása

Vecsés város tervezett, a település egészét érintő konkrét projektjei
Kapcsolódó intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rövid leírása

Szervezeti háttér
Lehetséges partnerek
Időbeli ütemezés
Pénzügyi becslés

Várható eredmények
Kapcsolódás más
intézkedésekhez

Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése
Víz-tócsák és átfolyások nélküli város
Vecsés város csapadékvíz-elvezető hálózata fejlesztésre szorul. A
napjainkban tapasztalható klímaváltozással összefüggő jelenségek
már eddig is megmutatták hatásaikat. Jelenleg sok esetben, nagy
esőzések idején a szennyvízelvezető rendszerbe folyik a
csapadékvíz, ami terheli a szennyvíz kapacitásokat. Ha a projekt
megépülne, nem lenne szükség önálló szennyvíztisztítóra. Egyes
szakaszok felújításra, korszerűsítésre szorulnak, máshol pedig ki
kell építeni a rendszert. Jelenleg a város csapadékvíz-elvezető,
illetve szikkasztó-árok rendszere közel 70%-os kiépítettségű.
A program célja, hogy Vecsés korszerű csapadékvíz-elvezető
rendszere 100%-os lefedettségi szintre emelkedjék.
A belterületi földutak kiépítése során minden esetben kiépítik a
csapadékvíz-elvezető árkokat is. A KM0P-2007-2.1.1/B jelű
pályázat keretében Vecsés Város Önkormányzata 8 utca
kiépítésére, illetve a KMOP-2009-2.1.1/B jelű pályázat keretében 5
utca kiépítésére nyert el pályázatot, ami a városszerkezet
szempontjából kulcsfontosságú utcák, illetve a csapadékvíz
elvezető árkok kiépítését tartalmazza, elsősorban szikkasztó-árok
kiépítéssel.
Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft (Városfejlesztő
Társaság)
lakosság
helyi vállalkozások
2009-2013.
2 milliárd Ft
Források: pályázati forrás (Közép-Magyarországi Operatív
Program)
önkormányzati
vállalkozói
lakossági
Vecsésen a csapadékvíz-elvezető hálózat 100%-ban kiépített és
korszerűsített lesz.
A portalanított utak teljes körűvé tétele!

79

r a econo
ö CONSULT

Kapcsolódó intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rövid leírása

Szervezeti háttér

Lehetséges partnerek

Időbeli ütemezés
Pénzügyi becslés

Várható eredmények
Kapcsolódás más
intézkedésekhez
Kapcsolódó intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rövid leírása

Szervezeti háttér
Lehetséges partnerek
Időbeli ütemezés
Pénzügyi becslés

Várható eredmények
Kapcsolódás más
intézkedésekhez

Vecsés Városközpont akcióterületi terve

Fo r r á s -T r e n d

Biztonságos település megteremtése
Bűnmegelőzési mintaprojekt
A bűnmegelőzési projekt célja a lakosság, önkormányzat és a
rendvédelmi szervezetek közötti együttműködés hatékonyabbá
tétele a kommunikációs és technikai feltételek fejlesztésén
keresztül. A program keretein, a bűnözés szempontjából
legveszélyeztetettebb területeken kiépítésre kerül a térfigyelő
kamera rendszer, valamint egy riasztási rendszer.
Önkormányzat
Polgárőrség
Rendőrség
lakosság
vállalkozások
civil szervezetek
2008-ig (elkészült, ill. a jövőben folyamatosan bővíteni tervezett)
30 millió Ft
Források: pályázati forrás (Közép-Magyarországi Operatív
Program)
önkormányzati
vállalkozói
lakossági
Bűnesetek számának csökkenése, felderítések számának növelése,
a közbiztonsággal kapcsolatos közérzet javulása.
Kortársak a társakért: Delfin program

Fejlett közszolgáltatások
Új ravatalozó építése
A jelenlegi ravatalozó kicsi, leromlott állapotú. Megjelenését
tekintve nem méltó a városi ranghoz, a lakosság igényeihez.
A projekt során a meglévő ravatalozó épületét lebontásra kerül, és
helyette egy új, korszerű létesítmény kerül felépítésre.
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály
Szegedi és Társa Kft.
2014-ig
35 millió Ft
Források: pályázati forrás (KMRFT - CÉDE)
önkormányzati
Korszerű ravatalozó
-
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Kikapcsolódási, sportolási lehetőségek biztosítása
Játszótér építési program
Vecsésen jelenleg nincs korszerű, a XXI. század esztétikai és
biztonsági elvárásainak megfelelő játszótér. A program célja, hogy
Vecsés mind a 4 település-része rendelkezzen korszerű játszótérrel.
Vecsési Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály
lakosság
oktatási, nevelési intézmények
2013-ig
100 millió Ft
Források: pályázati forrás (Közép-Magyarországi Operatív
Program)
önkormányzati
A település gyerekeinek jelentős hányada korszerű játszótérhez
való hozzáférést kap.
Városmarketing program

Sikeres gazdasági környezet megteremtése a repülőtér és az
agglomerációs helyzet kihasználásával
Vállalkozásfejlesztési program
A Program célja olyan komplex helyi program kidolgozása, a
kistérségi, regionális, EU-s, és országos vállalkozásfejlesztési
pályázati feltételek figyelembevételével, mely segítheti a helyi
vállalkozások versenyképességének megőrzését, ez Vecsés várost
vonzóvá teheti a nagybefektetők számára, amely lehetővé teszi
Vecsés számára a kistérségi - régiós szerep felvállalását Vecsés
központtal.
A program céljait szolgálja a Ferihegyi repülőtér szomszédságában
létrehozandó vállalkozói Fejlesztő Központ terve.
Ipartestület
Önkormányzat
helyi vállalkozások
lakosság
2015-ig
20 millió Ft
Források: pályázati forrás (Közép-Magyarországi Operatív
Program)
önkormányzati
vállalkozói
A helyi és betelepülő vállalkozások hatékonyságának növelése, új
munkahelyek teremtése.
Önálló szennyvíztelep kiépítése
Funkcionális városközpont kialakítása I-II.
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Kapcsolódó intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rövid leírása

V árosm arketing terv kidolgozása és végrehajtása
Városmarketing program
A program célja Vecsés Város Városmarketing Tervének
kidolgozása, valamint az annak megvalósítását koordináló
Marketing Iroda létrehozása és működtetése.

Szervezeti háttér
Lehetséges partnerek

Önkormányzat (Városfejlesztési Társaság)
helyi vállalkozások
lakosság
2014-ig
15 millió Ft
Források: pályázati forrás (Közép-Magyarországi Operatív
Program)
önkormányzati
vállalkozói
A város vonzerejének (népességmegtartó, turisztikai, befektetési,
stb.) növekedése.
Vállalkozásfejlesztési program

Időbeli ütemezés
Pénzügyi becslés

Várható eredmények
Kapcsolódás más
intézkedésekhez

1.4.
ILLESZKEDÉS,
ÖSSZHANG
A
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓVAL, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVVEL
Illeszkedés a településfejlesztési koncepcióhoz
Jelen fejlesztési dokumentum városi szintű alapját a 2007-ben elfogadott „Vecsés Város stratégiai
terve 2007” c. dokumentum adja. Jelen dokumentumban az abban szereplő jövőkép és célrendszer,
mint Vecsés város érvényes, az Önkormányzat által elfogadott városfejlesztési koncepciója kerül
bemutatásra, a javasolt kiegészítésekkel és módosításokkal. A stratégia célrendszer szintjén tehát jelen
dokumentum célrendszere és a településfejlesztési koncepció célrendszere megfelel egymásnak.
Illeszkedés a településrendezési tervvel
Jelen városfejlesztési dokumentum és elő-akcióterületi terv célkitűzéseiben teljes mértékben megfelel
a hatályos településrendezési tervben foglalt célokkal, illetve területhasználati célkitűzéseivel. (Vecsés
Város Településszerkezeti Terve 2006 évi felülvizsgálata).
Kiemelt illeszkedés valósul meg a településrendezési tervben szereplő következő településfejlesztési
célkitűzésekhez:
•

„a térségi települési kapcsolatok és együttműködés fejlesztése”

•

„az élet- és lakókörülmények minőségi színvonalának emelése”

•

„az

alapfokú

intézményellátás

mennyiségi

és minőségi

színvonalának javítása,

a

közintézmény-hálózat, a szabadidő-eltöltés, rekreáció lehetőségeinek fejlesztése”
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„a környezeti állapot folyamatos javítása”

•

„a

településgazdálkodás

alapját

megteremtő

gazdasági
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fejlődés

elősegítése,

munkahelyteremtés, a gazdasági területek növelése”
•

„a települési infrastruktúrák mennyiségi és minőségi fejlesztése”.

A településrendezési tervben meghatározásra kerültek a település fejlesztendő alközpontjai. Ezek
megegyeznek jelen koncepció városrészi központjaival, amelyek egyben a további akcióterületi tervek
központi fejlesztési területei is:
•

Telepi út környékén - „városközpont minőségi fejlesztését kell előirányozni!”

•

Halmy-telep, Halmy tér környéke

•

Andrássy-telep, Erzsébet tér környéke

•

Felső-telep, Petőfi tér környéke

•

Falu, Fő utca-Iskola utca környéke

Illeszkedés a szabályozási tervvel
A jelen városfejlesztési stratégiában és az elő-akcióterület tervben tervezett beavatkozások
illeszkedése a területhasználati kategóriákkal megtörtént és teljes illeszkedést mutat.
A településrendezési tervben meghatározott területhasználati kategóriák és a meghatározott területek
teljes egészében megfelelnek jelen dokumentum városfejlesztési terveinek a „központi vegyes
területek”, „kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területek”, „egyéb ipari gazdasági területek” és a
„különleges területek” tekintetében is.
A stratégiai fejlesztési célok összhangban vannak a Vecsés Város Szabályozási Terve 2006 évi
felülvizsgálata, valamint a Vecsés Város Építési Szabályozása (VÉSZ) és Szabályozási Tervei 2006
évi felülvizsgálata c. dokumentumokban foglaltakkal.
A 2006-ban elfogadásra került és hatályos VÉSZ-ben módosításra kerültek mindazon területhasználati
kérdések, amelyek a városfejlesztési célok megvalósulásának szabályozási alapjául szolgálnak, és
azokat lehetővé teszik. Vonatkozik ez a
•

közlekedési célú területekre (pl. M0 és 4. sz. elkerülő út nyomvonala; Telepi út -Károly utca
környékének közlekedési szabályozása; Airport City Szabályozási tervével való összhang
megteremtése; M0 csomópont - Gyáli útig vezető Alacskai út folytatása stb.);

•

lakóterületekre (pl. Budai Nagy Antal út végi lakóparkkal ellentétes terület lakóterületeinek
szabályozása); telekrész beépíthetőségi korlátozások stb.;

•

vegyes területekre (pl. József utca területhasználat szabályozása; Károly utca átsorolás
településközponti építési övezetbe; Dózsa György út menti sportterület átsorolása a rekreációs
tevékenység folytathatósága érdekében stb.).
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A Gazdasági besorolású területeken kismértékű a változás, az már korábban is a város
gazdaságfejlesztési célkitűzéseit szolgálta. A gazdasági területek fejlesztésének a Szabályozási Terv
által iránymutatásként elfogadott településszerkezeti koncepciója szerint:
„A gazdasági terület lehet kereskedelmi-szolgáltató terület és ipari terület. Településfejlesztési cél a
repülőtér közelségéből, valamint az M0 autópálya és a 4. sz. elkerülő út megépítéséből fakadó előnyök
kihasználása gazdasági területek kijelölésével Vecsés településfejlesztési feladatainak gazdasági
megalapozásához”.
Kisebb módosítások történtek a Különleges területek (pl. megszűnő önkormányzati tulajdonú vízmű
területén sportolási célú Különleges övezet létrehozása), a Zöldterületek, az Erdőterületek és a
Vízgazdálkodási területek tekintetében is. A módosítások a városfejlesztési célok megvalósíthatóságát
szolgálják.
A vonatkozó polgármesteri és főépítészi nyilatkozatot lásd a 9. sz. mellékletben!

1.5.
2007-2013
KIJELÖLÉSE

SORÁN

FEJLESZTENI

KÍVÁNT

AKCIÓTERÜLETEK

Rövid és középtávú (7-8 év) indikatív javaslatok a fejlesztendő további akcióterületekre és
fejlesztésekre
Vecsés város 2008-ban 6 akcióterületet határozott meg a város belterületén. Ezen akcióterületek a
város középtávú (7-8 év) rehabilitációs tevékenységének kulcsterületei (a „3. Vecsés Városközpont
akcióterület” jelen projekt fejlesztési kulcsterülete). A további akcióterületekre vonatkozóan Vecsés
város Önkormányzata konkrét fejlesztési elképzelésekkel, tervekkel rendelkezik, amelyek egyben a
városrészi szintű fejlesztések „magterületeinek” és kulcsprojektjeinek is tekintendők.

1. Halmy-telep akcióterület
Határai: Halmy József tér, Kikindai u., Présház u., Besztercei u.
Cél a Halmy tér alközponti szerepkörének fejlesztése - funkcióbővítéssel és arculatépítéssel, iskola- és
óvoda felújítása-bővítése, patika, üzletek felújítása, önkormányzati tulajdonú park fejlesztése, a
Présház utca környékén önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése, a terület rendezése, játszótér
kialakítása.
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A Halmi-telep akcióterületének fejlesztései
Kapcsolódó intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rövid leírása

Szervezeti háttér

Lehetséges partnerek
Időbeli ütemezés
Pénzügyi becslés

Várható eredmények
Kapcsolódás más
intézkedésekhez

Kapcsolódó intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rövid leírása

Szervezeti háttér

Lehetséges partnerek
Időbeli ütemezés
Pénzügyi becslés

Várható eredmények
Kapcsolódás más
intézkedésekhez

Fejlett közszolgáltatások
A Tündérkert Óvoda felújítása, bővítése és eszközbeszerzése
Vecsés város óvodai kapacitása korszerűsítésre és bővítésre szorul.
A program keretein az Andrássy-telepen a Toldi Ferenc utcai
Óvoda felújításra és bővítésre kerül további csoportszobákkal,
tornateremmel és kiszolgáló helyiségekkel. Az óvoda már most
sem tudja fogadni a településrészről az összes gyereket. A
lakóparkok miatt megnövekedett gyereklétszám miatt két csoport
ideiglenesen van elhelyezve a városközpont fejlesztési területén a
volt Brunszvik Teréz Óvoda épületében.
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály
Városfejlesztő Társaság
Tündérkert Óvoda
lakosság
2010-ig
276 millió Ft
Források: önkormányzati
Pályázati források (KMOP)
Korszerű óvodai férőhelyek
Játszótér építési program
A Toldi Ferenc utcai Óvoda felújítása és bővítése
Funkcionális városközpont kialakítása
Fejlett közszolgáltatások
A Tündérkert Óvoda parkolójának kiépítése
A Tündérkert Óvoda bővítésével szükséges a megfelelő számú
parkoló kiépítése, a jelenlegi 10-ről 18-ra. A jelenlegi parkoló a
szabványoknak sem felel meg. A CÉDE keretében 2007-ben
pályázatot nyert el a parkoló átépítésére. Az átépítés során 12
szabványos parkolót alakítunk ki, amelyből az egyik
akadálymentes lesz. Az óvoda bővítése során további 6 db parkolót
építünk ki.
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály
Városfejlesztő Társaság
Tündérkert Óvoda
2009-ig
5 millió Ft
Források: önkormányzati
KMRFT - CÉDE
Szabványos parkoló, rendezett óvoda előtti tér
A Tündérkert Óvoda felújítása, bővítése és eszközbeszerzése
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Szervezeti háttér
Lehetséges partnerek
Időbeli ütemezés
Pénzügyi becslés
Várható eredmények
Kapcsolódás más
intézkedésekhez
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Egyedi városkép kialakítása
A Besztercei u. - Présház sarkán lévő tér rendezése
A Besztercei u. - Présház sarkán lévő tér máig rendezetlen volt.
Egy 1050 m2 nagyságú telek eladásával befolyt összegből 2010-ig
egy játszótér kerül kialakításra, amely a közelben most épülő
„CBA-lakópark” és a környék gyerekei számára nyújt szórakozási
lehetőséget.
Vecsés Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
Városfejlesztő Társaság
Építési vállalkozó, magánszemélyek
Civil szervezetek
2010-ig
70 millió Ft
Források: önkormányzati, vállalkozói
Rendezett tér, játszótér és ügyességi pálya környék és a „CBAlakópark” gyermekei számára
Játszótér építési program

2. Andrássy u., Erzsébet tér akcióterület
Határai: Áchim András u., Zrínyi Miklós u., Budai nagy Antal u., Dózsa György u. Cél az Erzsébet tér
alközponti szerepkörének fejlesztése - funkció és arculat -, funkcióbővítő a bölcsőde áthozása a Deák
Ferenc utcába. Toldy Ferenc utcai óvoda rekonstrukciója és iskola-felújítás a lakóparki, növekvő fiatal
népesség ellátására. Útépítés, parkosítás, fásítás, hulladékgyűjtés megvalósítása 2008-ban indul,
elnyert pályázat keretéből.
Az Andrássy-telep akcióterületéne c fejlesztései
Fejlett közszolgáltatások
Kapcsolódó intézkedés
A program megnevezése
A Bálint Ágnes Óvoda építése
Az intézkedés rövid leírása
Vecsés város óvodai kapacitása korszerűsítésre és bővítésre szorul.
A program során az Andrássy-telepen a Deák Ferenc utcában egy
új óvodai épület építésére került sor 3 csoportszobával. A Toldy
Ferenc utcai Óvoda nem tudta fogadni a településrészről az összes
gyereket. A megnövekedett gyereklétszám miatt két csoport
ideiglenesen volt elhelyezve a városközpont fejlesztési területén a
volt Brunszvik Teréz Óvoda épületében.
Szervezeti háttér
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály
Városfejlesztő Társaság
Toldi Ferenc utcai Óvoda
Lehetséges partnerek
lakosság
2011-ig
Időbeli ütemezés
Pénzügyi becslés
135 millió Ft
Források: önkormányzati, pályázati
Várható eredmények
Korszerű óvodai férőhelyek
Kapcsolódás más
Játszótér építési program
intézkedésekhez
A Tündérkert Óvoda felújítása, bővítése és eszközbeszerzése
Funkcionális városközpont kialakítása
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Egyedi városkép kialakítása
Az Erzsébet tér rendezése
Az Erzsébet tér és környéke az Andrássy-telep településrész
központja. Itt található a templom, a játszótér, a Posta, az iskola, az
óvoda és itt vannak az üzletek, illetve a Volánbusz végállomása.
Az Erzsébet tér szépítése, játszótér kiépítése, már az elmúlt
években is folyamatosan történt, azonban még mindig sok feladat
vár: meg kell oldani a vízelvezetés rendezését, a körforgalom
útjának, illetve a buszpályaudvar felújítását, az üzletek és az
előttük lévő parkolók felújítását.
Vecsés Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
Városfejlesztő Társaság
Helyi vállalkozások
Volánbusz Zrt.
2012.
50 millió Ft
Források: önkormányzati, vállalkozói, Volánbusz Zrt.
Magas színvonalú közösségi tér az Andrássy-tele lakosai számára
Az Arany János utca kiépítése
A Deák Ferenc utcai Óvoda építése
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3. Vecsés Városközpont akcióterület
Határai: Eötvös József u., Károly u., Magdolna u., Fő u., Anna u., Kereszt u., Róder Imre u., Hársfa u.,
Vasvári Pál u., Éva u., Liliom u., vasúti pálya, Telepi út.
Jelen dokumentum az ezen városközponti akcióterületre vonatkozó elő-akcióterület terv (a részletes
fejlesztési és projektterveket lásd az akcióterületre vonatkozó fejezetekben!).
Az akcióterület Vecsés jelenlegi, leginkább városközponti jellegű településmagját tartalmazza, ahol a
közszolgáltatások, kereskedelmi és egyéb szolgáltatások a leginkább sűrűsödnek a helyi lakosok is ezt
a területet tekintik belvárosnak. Ugyanakkor mind funkcióiban, mind megjelenésében erősen
fejlesztésre szorul. Az akcióterület központi egysége a Telepi út, Szent István tér és a piac környéke.
4. Lakótelep akcióterület
Határai: Kellner dr. u., Tinódi u., Fő u.
Cél a lakótelepi városrészben tetőtér-beépítés és épület rehabilitáció, valamint az üzletsor megújítása.
A Lakótelep fejlesztései
Kapcsolódó intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rövid leírása

Szervezeti háttér
Lehetséges partnerek

Időbeli ütemezés
Pénzügyi becslés
Várható eredmények
Kapcsolódás más
intézkedésekhez

Egyedi városkép kialakítása
A Lakótelep megújítása
A mintegy 600 lakásból, 25 lépcsőházból álló vecsési lakótelep a
'70-es években épült. Jelenleg leromlott állapotú; különösen igaz ez
a Fő úti frontjára. A beruházás során
emeletet építünk a
lakóépületekre és az eladott lakásokból befolyt jövedelemből az
épületeket teljes egészében felújítjuk, illetve rendezzük a
köztreületeket: továbbfejlesztjük a játszóteret, focipályát-jégpályát
alakítunk ki, megújítjuk a lakótelep egyéb közterületeit (parkolók,
utak, zöldfelület).
Városfejlesztő Társaság
Lakásszövetkezet
Befektető,
Civil szervezetek
2011-2013.
1,5 milliárd Ft
Források: önkormányzati, vállalkozói
Megújult lakótelep, fejlett közösségi színterekkel
Játszótér építési program
A Lakótelep előtti üzletsor megújítása
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Egyedi városkép kialakítása
A Lakótelep előtti üzletsor megújítása
A lakótelep előtti üzletsor a Fő út mellett található, forgalmas
helyen. A Market Centrál Ferihegy bevásárlópark megépítésével
azonban veszítettek az itt lévő üzletek, szolgáltatók forgalmukból.
A funkcionális városközpont kialakítása projektfüzér tapasztalatai
alapján a lakótelepen is meg kívánjuk valósítani az „Élet a multik
árnyékában” programot beleértve az üzletsor és az előtte található
parkoló felújítását is.
Városfejlesztő Társaság
Helyi vállalkozások
Civil szervezetek
2011-2012.
60 millió Ft
Források: önkormányzati, vállalkozói
Megújult, prosperáló üzletsor
Játszótér építési program
A Lakótelep megújítása
Funkcionális városközpont kialakítása

5. Felső-telep I. akcióterület
Határai: Károly u., Vörösmarty u., Lajos u., Kölcsey u.
Cél a Petőfi tér fejlesztése, a gimnáziumban iskolafejlesztés, továbbá közterület rendezés és a
parkolási feltételek javítása.
A Petőfi tér fejlesztései
Kapcsolódó intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rövid leírása

Szervezeti háttér
Lehetséges partnerek
Időbeli ütemezés
Pénzügyi becslés
Várható eredmények
Kapcsolódás más
intézkedésekhez

Egyedi városkép kialakítása
A Petőfi tér rendezése
A Petőfi tér a Felső-telep településrész központja. Itt található a
Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola és
a templom, előttük a térrel. A tér környékén üzletek, szolgáltatók
vannak. A fejlesztés során a teret térburkolattal kívánjuk ellátni, a
tért határoló utcákba forgalomlassítókat alakítunk ki, felújítjuk az
útszakaszokat és a csapadékvíz-elvezető árkokat, illetve ahol ez
még nem megoldott, zárttá tesszük azokat.
Vecsés Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
Városfejlesztő Társaság
Helyi vállalkozások
Volánbusz Zrt.
2011.
40 millió Ft
Források: önkormányzati, vállalkozói, Volánbusz Zrt.
Magas színvonalú közösségi tér az Andrássy-tele lakosai számára
Funkcionális városközpont kialakítása
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Fejlett közszolgáltatások
Új bölcsőde építése a Mária utca - Károly utca sarkán
Vecsés város bölcsődei kapacitása korszerűsítésre és bővítésre
szorul. A Felső-telepen található bölcsőde épülete sem
kapacitásában, sem minőségében nem alkalmas a bölcsőde
funkciójának ellátására. Ideiglenes jelleggel 2009 nyaráig 30
gyermek a városközpont fejlesztési területén a volt Brunszvik
Teréz Óvoda épületében volt elhelyezve. Sok gyermeket így sem
tud fogadni az intézmény. Az intézmény új, korszerű,
kapacitásában is a város igényeit kielégítő épületét a régi Bölcsőde
helyén valósította meg az önkormányzat.
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály
Városfejlesztő Társaság
lakosság
2012-ig
250 millió Ft
Források: önkormányzati
KMOP-2009-4.5.2
Korszerű bölcsődei férőhelyek
Játszótér építési program
A Deák Ferenc utcai Óvoda építése
Funkcionális városközpont kialakítása

6. F alu akcióterület
Határai: Ecseri út, Mátyás u., Város u., Fő u., Iskola u., Jókai Mór u., Telepi út
Cél a Lanyi-tónál szabadidőközpont, sporttelep kiépítése, amely a város rekreációs fejlesztése
stratégiai célkitűzéshez illeszkedik. A közelmúltban született képviselőtestületi döntés értelmében a
terület 1/3-ad részén szabadidős tevékenységek folytatására alkalmas szabadidő-központ kerül
kialakításra, míg 2/3-át vállalkozási célokra használják a jövőben.
A kulturális fejlesztésekkel van összhangban a Jókai szabadtéri színpad és a Tájház-Múzeum
rekonstrukció. Továbbá Epres - köztéri rekonstrukció, parkosítás, nyílt rendezvényhelyszín és
zöldterület-fejlesztés Hősök tere parkosítás továbbfejlesztése, és rendbetétel, „Cziffra Csárda” - új
funkció, nemzetiségi könyvtár fejlesztése.
A Falu-településrész akcióterületének fejlesztése:
Kapcsolódó intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rövid leírása

Szervezeti háttér
Lehetséges partnerek

Szakmai és nemzetiségi hagyományok magas fokú ápolása
„Cziffra-csárda” kulturális központ
A terv célja az ún. „Cziffra-csárda” jelenleg elhanyagolt
épületének felújítása és komplett rekonstrukciója. A felújított
épületbe kapna helyet a nemzetiségi kulturális központ, illetve
helyet biztosítana a település tánccsoportjainak, zenekarainak.
Vecsési Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály
Német Nemzetiségi Önkormányzat
lakosság
90

r a econo
ö CONSULT
Időbeli ütemezés
Pénzügyi becslés

Várható eredmények
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2012.
150 millió Ft
Források: pályázati forrás (Közép-Magyarországi Operatív
Program)
önkormányzati
Nemzetiségi kultúrának is helyet adó központ kialakítása.
Városmarketing program

Szakmai és nemzetiségi hagyományok magas fokú ápolása
Az „Epres-park fejlesztése”
Az „Epres-park” a Falu-településrész meghatározó közösségi
színtere, ahol a nagyszabású rendezvényeket is szoktunk tartani (pl.
Vecsési Káposztafeszt, Búcsú, stb.). A tér rendezése, fejlesztése az
elmúlt években folyamatos volt, ezt szeretnénk folytatni. A
játszótér már teljesen kiépült.
Vecsési Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály
Német Nemzetiségi Önkormányzat
lakosság
2011-ig
40 millió Ft
Források: önkormányzati, civil szervezetek, lakosság
kulturált közösségi és rendezvény helyszín
Városmarketing program

Szakmai és nemzetiségi hagyományok magas fokú ápolása
Tájház és falumúzeum kialakítása
A terv célja az önkormányzat által a Jókai Mór u. 6. szám alatt
megvásárolt sváb hagyományok szerint épült parasztházának
tájházzá és falumúzeummá fejleszteni. A kiállítandó eszközöket,
dokumentumokat a helyi lakosság térítésmentesen adja számára.
Vecsési Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály
Német Nemzetiségi Önkormányzat
lakosság
2011-ig
50 millió Ft
Források: önkormányzati, lakossági, civil szervezetek
Nemzetiségi kultúrának is helyet adó központ kialakítása.
Városmarketing program

Folyamatos kikapcsolódási lehetőségek biztosítása
A Lanyi-tó területének rendezése
A Lanyi-tó területén nemrég még egy tó volt található, amely
elmocsarasodott, illetve folyamatosan törmelékkel feltöltöttek,
mára egy akkut problémává vált. A terület megtisztítását követően
magán befektető bevonásával egy szabadidőparkot és ügyességi
pályát szeretnénk létrehozni a terület egyik felén, az értékesítésből
befolyt összeget közpark és játszótér kialakítására fordítja az
önkormányzat.
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Vecsési Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály
Befektetők
2009-2011.
300 millió Ft
Források: önkormányzati, magán befektetők
Rendezett terület,
Városmarketing program

Fejlett közszolgáltatások
A Gondozási Központ felújítása, és bővítése
A most már mikrotérségi feladatokat is ellátó Gondozási Központ
egy régi parasztházból lett kialakítva, amely felújításra és bővítésre
szorul.
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály
Városfejlesztő Társaság
Gondozási Központ
Ecser, Maglód, Gyömrő és Üllő önkormányzatai
2014-2015.
80 millió Ft
Források: önkormányzati, hazai pályázatok
Korszerű Gondozási Központ
-
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1.6. TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ, EGYÉB FEJLESZTÉSEK KAPCSOLATA
A STRATÉGIÁVAL; A LEHETSÉGES EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, MAGÁNERŐS
KEZDEMÉNYEZÉSEK
A településközi koordináció mechanizmusai
Vecsés város a Budapesti Agglomeráció keleti részében, a 4. sz. főút fővárosi kivezető szakasza
mentén helyezkedik el. Szomszédságában találhatók Budapest XVII. és XVIII. kerület, továbbá Ecser,
Maglód, Gyömrő, Üllő, Gyál, valamint megemlítendő a 4. sz. főúton Üllő város után következő
Monor.
Jelenleg Vecsés a Monori Statisztikai Kistérséghez tagja. A kistérségi, településközi kapcsolatok,
közös fejlesztések egyre intenzívebbek, konkrét projektre szerveződők, illetve a többcélú kistérségi
társulások kereteiben működnek, sőt általánosabb jellegű együttműködési megállapodások aláírására is
sor kerül. A települések tervezett fejlesztéseikről rendszeresen egyeztetnek. A közös területi,
turisztikai marketingtevékenység még kevésbé jellemző, de a törekvések ez irányban is elindultak.
A vecsési akcióterületi tervezéssel párhuzamosan készül Gyál, Üllő, Ecser és Budapest XVIII. kerület
Integrált Városfejlesztési stratégiája. A városok és Vecsés között folyamatos operatív egyeztetések
zajlanak:
•

Folyamatos információcsere és egyeztetés a tervezett fejlesztésekről,

•

A közös fejlesztések lehetőségének kutatása,

•

A meglévő és tervezett közös - esetleg más környékbeli települések bevonásával történő fejlesztések megvalósítása irányába tett közös lépések.

A fentiek szentesítésére és az együttműködési szándék kinyilvánítására a fenti városok és Vecsés
között együttműködési megállapodások megkötésére került sor (Ld. csatolt dokumentumok).
A települések közötti koordináció és annak mechanizmusai:
•

Elsődleges fórum a kistérségi és mikrotérségi polgármesterek rendszeres fóruma, valamint
eseti találkozásai, információcserék

•

A települési és térségi területi és ágazati fejlesztési dokumentumok kölcsönös egyeztetése

•

A települések adott fejlesztéssel kapcsolatos felelősei és szakértői által tartott szakmai
egyeztetések

•

A helyi médiumokban megjelenített információk: helyi TV, írott sajtó, települések internetes
portáljai

•

Írásos formában egymáshoz véleményezésre eljuttatott anyagok

•

Polgármesterek közötti egyeztetések minden érintett településen a városközponti fejlesztések
tekintetében - együttműködési nyilatkozat aláírása
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Konkrét települések közötti együttműködések:
•

Vecsés tagja a többcélú kistérségi társulásnak, feladat ellátást is vállal, mikrotérségi formában.
Az együttműködés területei a nappali szociális ellátás, családsegítés-gyermekjóléti ellátás.
Ecser, Maglód, Üllő és Gyömrő tekintetében eredményes az együttműködés. A mikrotérségi
társulások esetében 2008. február 15-én konkrét együttműködési megállapodások megkötésére
került sor:
-

Gyömrő és Környéke Támogató Szolgálat Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi
Segítségnyújtás Mikrotérségi Társulás. A társulás tagjai: Gyömrő, Ecser, Maglód,
Vecsés, Monor.

-

Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátása Mikrotérségi Társulás.
A társulás tagjai: Vecsés, Gyömrő, Ecser, Maglód.

-

Vecsés és környéke időskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Társulás. A társulás
tagjai: Vecsés, Gyömrő, Ecser, Maglód.

-

Maglód és környéke közösségi ellátására Mikrotérségi Társulás. A társulás tagjai:
Maglód, Vecsés, Gyömrő, Ecser, Üllő.

•

A magánerős, elsősorban logisztikai fejlesztések fogadása, koordinálása, hatósági egyeztetése,
területgazdálkodás stb. vonatkozásában Ecser, Maglód és Üllő települések jelentik a
legfontosabb együttműködő partnereket.

•

A települést a legintenzívebb kapcsolatok Monorhoz kötik, döntően a közszolgáltatások és
intézményi

ellátás

tekintetében.

Ilyenek

a

mentőszolgálat,

középiskolai

oktatás,

rendőrkapitányság, földhivatal, bíróság, munkaügyi kirendeltség.
•

A hulladékgyűjtést, szállítást Vecsés saját cége végzi, a befogadótelep Gyálon van, ahova a
város szerződés alapján helyezi el a kommunális hulladékot.

•

A térségben folyamatban lévő és a jövőbeni jelentős fejlesztések által támasztott
megnövekedő igényeket kielégítő közmű kapacitások nem elegendőek - különös tekintettel a
folyamatban lévő nagyívű fejlesztésekre - ezért közös, a Kohéziós Alaphoz projekt
kidolgozása van folyamatban, amelynek tagjai Vecsés mellett XVII., XVIII. Kerület, Ecser,
Maglód, Üllő, Gyál (megvalósíthatósági tanulmány készítése folyamatban).

•

0181-es út létrehozása, Gyál felé: ipari feltáró út, amely EU támogatásból valósult meg.

•

P+R és kerékpártároló kialakítása Vecsés nagyállomáson. A tömegközlekedési fejlesztés
pályázati szakaszban van, 12 település bevonásával, a Budapesti Közlekedési Szövetséggel.

•

A fekvőbeteg ellátást a Délpesti Kórház biztosítja. Szakorvosi ellátást több más, környékbeli
településről is igénybe vesznek Vecsésen.

•

Továbbra is meghatározó jelentőségű a város életében Budapest közelsége. Ez a kapcsolat
azonban jellemzően nem partneri jellegű, hanem a vecsési lakosság veszi igénybe az ottani
munkahelyeket, szolgáltatásokat, kereskedelmi és kulturális kínálatot. Hozzá kell tenni, hogy a
Vecsésen és környékén kialakuló irodai, ipari és logisztikai kapacitásoknak köszönhetően
mind több budapesti munkavállaló ingázik „kifelé”, aminek az is következménye, hogy egyes
szolgáltatásokat itt vesz igénybe.
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Konkrét térségi szintű projektek:
Kapcsolódó intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rövid leírása

Szervezeti háttér
Lehetséges partnerek

Időbeli ütemezés
Pénzügyi becslés

Várható eredmények
Kapcsolódás más
intézkedésekhez

Illegális hulladéklerakások megszüntetése, a szelektív
hulladékgyűjtés és elhelyezési feltételeinek kialakítása
XXI. századi hulladékkezelés
Jelenleg a város küzd az illegális hulladéklerakás jelenségével és
nincs teljességgel kiépítve a szelektív hulladékgyűjtés rendszere. A
város hulladékgazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a 100%ban önkormányzati tulajdonban lévő Vetüsz Kft. látja el.
Komplex tervdokumentáció áll rendelkezésre a korszerű
Hulladékszolgáltató Központ kialakítására. A központ területén
belül kialakításra kerül a komposztáló telep, a szelektív
hulladékgyűjtő
udvar,
valamint
lehetővé
válik
egy
hulladékfeldolgozással foglalkozó vállalkozás betelepülése is. A
projektbe be kívánjuk vonni a térség önkormányzatait is, ami
túlnyúlik a kistérség határain.
Vetüsz Kft.
Hulladék feldolgozó vállalkozások
lakosság
vállalkozások
a térség önkormányzatai
2011-2015
1 milliárd Ft
Források: pályázati forrás (KEOP-1.1.1.)
önkormányzati
Megteremtődnek a korszerű hulladékgazdálkodás feltételei.
Önálló szennyvíztelep kiépítése

97

ECONO
CONSULT

Kapcsolódó intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rövid leírása

Szervezeti háttér
Lehetséges partnerek

Időbeli ütemezés
Pénzügyi becslés

Várható eredmények
Kapcsolódás más
intézkedésekhez

Vecsés Városközpont akcióterületi terve

Fo r r á s -T r e n d

Biztonságos település megteremtése
Kortársak a társakért: Delfin program
Társadalmi szintű jelenségként, Vecsésen is tapasztalható a
kábítószer fogyasztás (elsősorban ún. könnyű drogok formájában),
a túlzott alkoholfogyasztás, valamint a dohányzás, elsősorban a
fiatal korosztályokhoz tartozók között. Ezen jelenségek velejárója
általában a fiatalkori bűnözés. A konkrét esetek mögött szinte
kivétel nélkül azonosítható a nem kiegyensúlyozott családi háttér, a
pozitív példák hiánya, a céltalanság valamint a lelki magányosság.
A problémát felismerve a vecsési Családsegítő Központ
kidolgozott egy programot, melynek célja, hogy a leszakadó
fiatalokat saját kortársaikon keresztül próbálják megszólítani és a
jó útra téríteni. A programban résztvevő fiatalok felkészítő
képzéseken vesznek részt és a program keretein belül
rendezvények, kirándulások, közösségi élményt nyújtó események,
megrendezésére kerül sor. A program keretében átalakításra kerül a
Családsegítő Központ is. A program másik célja a leszakadás
megelőzése és visszafordítása mellett, a fiatalok munkaerő-piaci
belépésének és integrációjának elősegítése.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
oktatási intézmények
önkormányzatok (Vecsés, Üllő, Ecser, Magklód, Gyömrő)
lakosság
2010-től
25 millió Ft
Források: pályázati forrás (Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program, Társadalmi Megújulás Operatív Program)
önkormányzati
A fiatalkori devianciák és bűnözés csökkentése.
Bűnmegelőzési mintaprojekt
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Fejlett közszolgáltatások
Térségi mentőtelep kialakítása
Vecsésen és a közelében fekvő Dél-kelet Budapesti kerületekben
jelenleg nem működik mentőállomás. Az állomás kialakítása
érdekében összefogás alakult ki a vecsési, a Budapest XVIII. és X.
kerületi önkormányzatok, egy kerületi egészségügyi alapítvány és
az OMSZ között. A konzorciumi partnerek döntése értelmében, a 3
helyszínen közös koncepcióban, egymást segítve jönnének létre a
mentőállomások, közös marketingprogram megvalósításával.
A mentőállomást a Dózsa György úton, az Andrássy-telep
akcióterületén kívánjuk létrehozni.
Vecsés Város Önkormányzata
Országos Mentőszolgálat
lakosság
egészségügyi intézmények
Budapest, XVIII ker. Önkormányzat
Budapest, X. ker. Önkormányzat
2015-ig
120 millió Ft
ÚMFT
önkormányzati
A rászorultak jelentősen rövidebb időn belüli szakszerű, orvosi
ellátása.
Városmarketing program

Fejlett közszolgáltatások
Sportcentrum kialakítása
Vecsésen jelenleg nincs korszerű sportcentrum. A futballpálya
népszerűsége mutatja, hogy a sport iránt milyen nagy lenne az
igény. A lakosságot megkérdezve kiderült, hogy az uszodát
hiányolják a városban leginkább, amelynek a sportcentrum szintén
helyet adhatna. A beruházás lehetséges helyszíne a település dél
nyugati része, így Vecsés mellett a gyáli lakosok is biztosítani
tudják a sportcentrum kihasználtságát. a beruházást is Gyállal
közösen célszerű megvalósítani
Városfejlesztő Társaság
Gyál Város Polgármesteri Hivatal
Befektetők
Vállalkozások
2013-2015.
2 milliárd Ft
Források: önkormányzati
befektetők
Sportolási lehetőség, a lakosság egészségi állapotának javulása
Játszótér építési program
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Kikapcsolódási, sportolási lehetőségek biztosítása
A Gyáli-patak revitalizációja
Jelenleg a Gyáli-patak medre elhanyagolt állapotban van. A terv
szerint a patak medrének és partjának rehabilitációja nyomán,
rekreációs övezetet lehetne ott kialakítani.
Tervezett intézkedések:
patakmeder kotrás
szennyeződések megszüntetése
csapadékvíz belevezetés
élővilág rehabilitációja
sétány, kerékpárút kialakítása
Vecsési Önkormányzat
Gyáli-patak menti Önkormányzatok
Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság
lakosság
2010-2011.
100 millió Ft
Források: pályázati forrás (Közép-Magyarországi Operatív
Program)
önkormányzati
Kikapcsolódási, sportolási lehetőség kialakítása.
Önálló szennyvíztelep kiépítése

Fenntartható, ökológiai szempontokat figyelembe vevő
gazdasági szerkezet kialakítása
Önálló szennyvíztelep kiépítése
Jelenleg Vecsés város gazdasági szempontú fejlesztésének egyik
szűk keresztmetszete a szennyvízfeldolgozó kapacitás szűkössége.
Annak érdekében, hogy növekedhessen a Vecsésre betelepülő
termelő és szolgáltató gazdasági társaságok száma, szükség van
egy független, korszerű, megfelelő kapacitású szennyvíztisztító
telep kialakítására.
Városfejlesztő Társaság
helyi és betelepülni szándékozó vállalkozások
lakosság
Üllő és Gyál Város Önkormányzata
2010-2012.
3,5 milliárd Ft
Források: pályázati forrás (Környezet és Energia Operatív
Program)
vállalkozói
önkormányzati
Elháruló akadály új beruházások elől
Növekszik a szennyvízkezelés kapacitása és hatékonysága
Vállalkozásfejlesztési program
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K erékpárút-hálózat kiépítése
Településközi kerékpárút-hálózat kiépítése
Jelenleg Vecsés város területén nem megfelelően megoldott a
kerékpáros közlekedés, ami a környező településekre is igaz.
Vecsésen mindössze a 400-as út mentés van egy kerékpársáv,
amely rendkívül balesetveszélyes, illetve a nemrég elkészült
Market Central Ferihegy bevásárlóközpont területén építettünk ki
kerékpárutat. A települések közötti kerékpáros közlekedés
egyáltalán nem megoldott.
Városfejlesztő Társaság
Gyömrő, Maglód, Ecser és Gyál Város Önkormányzata
Magyar Közút Kht.
2009-2015.
400 millió Ft, amelyből a Vecsésre jutó összeg: 120 millió Ft
Források: pályázati forrás (Közép-magyarországi Operatív
Program), önkormányzati
Biztonságos kerékpáros közlekedés Vecsésen belül és a
szomszédos településekkel
Aszfaltozott utat mindegyik vecsési ház elé!
Funkcionális városközpont kialakítása I-II.
Szakmai és nemzetiségi hagyományok magas fokú ápolása
Kistérségi turisztikai együttműködés kialakítása és fejlesztése
A Monori Kistérség, azon belül Vecsés Budapest szomszédságában
található kiaknázatlan turisztikai potenciállal. A Kistérség
turisztikai értékeinek feltárásával, összefogásával, fejlesztésével,
megfelelő marketing eszközökkel a turizmus a térség egyik
húzóágazatává válhat. Vecsés turisztikai potenciáljához tartozik
többek között a bemutató savanyító üzem, a Vecsési Káposztafeszt
és egyéb rendezvények, a most létesülő tájház, templomok,
emlékművek, az itt található vendéglátó- és szálláshelyek, stb. A
Kistérség többi településével összefogva ezek az értékek
elsősorban a budapesti agglomeráció lakosai számára nagyobb
turisztikai vonzerőt jelenthetnek.
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály, Protokoll
Iroda
A Monori Kistérség önkormányzatai; civil szervezetek
Monori Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Kistérségi, helyi és betelepülni szándékozó vállalkozások
2010-ig
200 000 000 Ft
Források: pályázati forrás (Közép-magyarországi Operatív
Program), vállalkozói, önkormányzati
Kistérségi programkínálat bővülése, színvonalának javulása
Épített és természeti környezet megújulása
A turizmussal kapcsolatos vállalkozások számának és
jövedelmének növekedése
Turisztikai látogatók számának növekedése
Helyi adóbevétel növekedése
Vállalkozásfejlesztési program
Városmarketing program
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A városban/városkörnyéken megvalósuló, további szereplők (állam, más önkormányzat stb.)
által tervezett vagy jelenleg megvalósuló fejlesztések kapcsolata a stratégiával
A térség legfontosabb állami beruházása az M0 autópálya körgyűrű keleti szakaszának és a 4.
sz. főút csomópontjának kiépítése. E fejlesztések hatására a térség, benne Vecsés olyan kedvező
helyzetbe került a külföldi működő tőke befektetések szempontjából, amely már ma is rendkívül
komoly ipari, logisztikai és irodai-üzleti szolgáltató és rendezvényhelyszín kapacitások létrehozását
eredményezte. A magánerős, multinacionális cégek (pl. pl. Market Central, ABLON Kft., Ferihegy
Business Park, logisztikai vállalkozások, Hotel Ferihegy Airport, stb.) által megvalósított fejlesztés
egy része már megvalósult (pl. a korábbi szovjet laktanya területén), illetve folyamatban van.
A térség fejlődését meghatározó másik fejlesztés a Ferihegy - Budapest A irport fejlesztése:
261 millió eurós repülőtér-fejlesztési program Ferihegyen, 2011-ig
A BA az 1 -es és a 2-es terminál jelentős mértékű fejlesztése révén növelni fogja Ferihegy kapacitását, emelni fogja a
repülőtér szolgáltatásainak színvonalát, illetve javítja a repülőtér becsekkolási és biztonsági ellenőrzési folyamatait.
A 2A és 2B terminálok összeépítése révén egy nagy 2-es terminált alakít ki. Ennek részét képezi majd egy a 2A és a 2B
terminálok tranzit területeit összekötő, nemzetközi márkákat nemzetközi színvonalon árusító üzletközpont.
A repülőtér és Budapest légiáru-szállításának kiszolgálása érdekében a BA egy új cargo terminált épít a 2-es terminál
mellett, a repülőtér Vecséshez tartozó területén.
A BA Ferihegyet egy önálló ‘A irport C ity’-vé fejleszti hotel és konferencia létesítményekkel, parkolókkal, üzleti és
kereskedelmi létesítményekkel. E z munkahelyeket teremt közvetlenül a repülőtéren és környékén, illetve közvetetten a magyar
gazdaságban, és hozzájárul a régió és Magyarország további gazdasági növekedéséhez.
„Hosszú távú kötelezettséget vállaltunk Ferihegy, Magyarország légiközlekedési kapujának fejlesztésére," - mondta dr.
Reinhard Kalenda, a BA vezérigazgatója. „Tíz éven belül szeretnénk Ferihegyet Közép-Kelet-Európa legsikeresebb
repülőterévé tenni az utasforgalom-növekedés, a szolgáltatási színvonal és a működési hatékonyság terén. A BA a gazdasági
növekedés motorja lesz mind Budapest, mind pedig egész Magyarország számára. "
„Felhasználjuk és átadjuk a HOCHTIEF AirPort szakértelmét. Büszkék vagyunk arra, hogy itt lehetünk, és szeretnénk, ha
Magyarország is büszke lenne ránk. "

A Budapest Airport hosszú távú fejlesztési tervei a következők:
A 2-es terminál bővítése
A BA bővíteni fogja a 2A és 2B terminálokat, az utasoknak nyújtott szolgáltatások színvonalának javítása érdekében bővíti a
check-in kapacitást, központi biztonsági átvizsgáló területet alakít ki és növeli a biztonsági ellenőrző kapuk számát.
- A terminál légi oldali kapacitását szintén bővíteni fogja két új ún. mólóval, vagy terminálszárnnyal, amelyeken 16 új utashíd
lesz kialakítva.
A nem schengeni utasforgalmat a 2A terminál, a schengenit pedig a 2B terminál fogja kiszolgálni.
- A z utasforgalom növekedésével párhuzamosan a BA tovább bővíti majd a 2-es terminált a 2C terminál megépítésével,
évente 30 millió utasra növelve Ferihegy kapacitását.
A z 1-es terminálfejlesztése
- A BA szintén készített terveket a ferihegyi diszkont terminál, vagyis az 1 -es terminál kapacitásának bővítésére.
- A jelenlegi terminál épület csak az induló utasokat fogja kiszolgálni, az érkezések egy a terminál szomszédságában
felépítendő új csarnokba kerülnek át.
- E z a terminál kapacitását és kereskedelmi területeinek méretét közel a duplájára növeli majd.
Cargo terminál
- A ferihegyi cargo üzletág fejlesztése érdekében a BA egy új légiáru-terminált épít a 2-es terminál mellett.
- E z a repülőtér és Budapest légiáru-szállítását egyaránt szolgálja majd.
- Prioritást élvező projektként ez a fejlesztés 2007-ben indul, az első fázis pedig 2009-re készül majd el.
Új üzletközpont a tranzit területen
- A BA a 2A és 2B terminált összekötő légi oldali üzletközpontot fo g építeni. M indkét terminál utasai egységesen az új
kereskedelmi területen áramlanak majd keresztül. Itt üzletek, éttermek és bárok széles választéka áll majd rendelkezésükre,
kiváló és pihentető élményt nyújtva az utazóknak.
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Ezáltal a repülőtér kereskedelmi területeinek mérete megkétszereződik. Ez jelentős mértékben javítja majd a BA
kereskedelmi tevékenységeit.
- A z üzletközpont az indulási szinten színvonalas bevásárlási lehetőségeket, az alsó szinten pedig vendéglátóipari
szolgáltatásokat kínál majd.

Új többszintes parkolóház
- A BA a 2-es terminál előtt új többszintes parkolóházat épít, melynek nagyobb része a fö ld alatt helyezkedik majd el.
- E z megnöveli majd a rendelkezésre álló parkolóhelyek számát.
Airport City
- A BA egy önálló Airport City fejlesztést fo g megvalósítani, egy a repülőtér területén, a 2-es terminál előtt elhelyezkedő
üzleti parkot.
- Négycsillagos, 300 szobás szállodát épül majd, konferencia létesítményekkel, illetve egy üzleti parkot új irodákkal.
- E z a régió üzleti központjává teszi majd Ferihegyet, jelentős előnyöket biztosítva a környék gazdaságának.
Kereskedelmi park
- A BA egy kereskedelmi parkot alakít ki a 2-es terminál bekötő útja mentén.
- Elsősorban a kereskedők és a nagybani értékesítők részéről számítunk érdeklődésre, az első ügyfeleket 2009-re várjuk.
Légitársasági marketing és járatfejlesztés
- Szorosan együttműködünk a légitársaságokkal a jelenlegi útvonalhálózat fejlesztése és bővítése érdekében, hogy
kiszélesítsük a repülőtér kapcsolatrendszerét, és hogy Ferihegyből regionális légiközlekedési központot létesítsünk.
- Versenyképes árstratégiát fejlesztünk ki, ösztönzőket biztosítunk új útvonalakhoz és a Ferihegy növekedését támogató
légitársaságoknak.
- Javítjuk az utazási élményt, növeljük az üzemelési hatékonyságot új szolgáltatások és technológiák biztosításával.

Ezen megvalósuló fejlesztések alapjaiban változtatják meg a térség társadalmi-gazdasági viszonyait.
Vecsés város fejlesztési stratégiája (2007) ezért legfőbb célkitűzéseiben ezen fejlesztésekhez
kapcsolódva került meghatározásra: fejlesztéspolitikai alapelv, hogy a város minél hatékonyabban
legyen képes ezen fejlesztéseket a maga hasznára fordítani (pl. a vállalkozások bekapcsolódása,
az üzleti turizm us föllendülése, a létrejövő új munkahelyek stb. révén), illetve az esetleges káros
hatásokat (pl. közlekedési eredetű környezetszennyezés, bűnözés emelkedése, zöldterületek
eltűnése stb.) igyekezzen minimalizálni.
A lehetséges együttműködések kialakítása
A térségi, településközi együttműködések kialakítása elsősorban a következő területeken lehetséges,
illetve kívánatos:
•

Közös területi és turisztikai marketing tevékenység folytatása: közös honlap, kiadványok,
közös fellépés fórumokon.

•

A Vecsés délkeleti területén megvalósuló hulladékudvar és komposztáló telep létrehozása
térségi együttműködés keretében.

•

A címzett támogatásból megújult Szakorvosi Rendelőintézet jelenleg járóbeteg-ellátást és egy
napos sebészetet biztosít a vecsési lakosság számára, de kapacitásai alapján térségi ellátásra is
alkalmas lenne, amelynek megvalósítása szerepel a tervek között.

•

Tömegközlekedés közös fejlesztése: elsősorban azon településeket érinti, ahonnan jelentős
ingázás jellemző a vecsési új munkahelyekre és nem megoldott a korszerű tömegközlekedés:
Ecser, Maglód, Gyál. Célszerű Vecsés meglévő városi tömegközlekedésének továbbfejlesztése
ezen irányokba, ahol jelenleg nincs tömegközlekedés.

•

Oktatás, képzés, átképzés, tanfolyamok.
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•

Közbiztonság, bűnmegelőzés érdekében közös erőfeszítések, programok.

•

Kerékpárút, Gyáli patak revitalizáció, P+R parkoló

M agánerős kezdeményezések bem utatása
A Budapest Airport, valamint a tovább logisztikai és üzleti-szolgáltatást nyújtó multinacionális
nagyberuházások részletes bemutatását a korábbi fejezetek tartalmazták, jelen fejezetrészben kizárólag
a fő elemeket összegezzük:
•

A városban több magánerős szálloda és vendéglátóhely kialakítás is történt, illetve
folyamatban van, a megélénkülő üzleti turizmus által gerjesztett kereslet fogadására. Ez
összhangban van a város fejlesztési stratégiájával, amely a szolgáltatási szint mennyiségi és
minőségi fejlesztését határozza meg.

•

Megépült a Katica- és Kispatak lakópark az Andrássy-telep szomszédságában, újonnan
belterületbe vont területen, magánerős fejlesztésként (Álom 2000 projekt).

•

A várostól délre fekvő gazdasági célú területeken további magánerős beruházások indultak:
parkolóház, szálloda mélygarázzsal.

•

A várostól délkeletre hulladékudvar létesül.

•

Az

M0

két

csomópontjában

további

magánerős

fejlesztések

indulnak:

benzinkút,

bevásárlóközpont.

1.7. A STRATÉGIA MEGVALÓSULÁSÁNAKMONITORINGJA
(a stratégiai célok megvalósulásának nyomon követésére kialakított mechanizmus)
A tervezett akcióterületi, illetve egyéb önkormányzat általi városi fejlesztések monitoringjának
felelőse a létrehozásra kerülő Vecsés Városközpont-fejlesztő non-profit Kft (Városfejlesztő Társaság;
VFT).
M onitoring, archívum, jelentések
Az akcióterület tervben, a stratégiai és operatív projekt célokkal összefüggésben meghatározásra
kerülnek a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos mérhető célkitűzések legfontosabb output, eredmény
és hatás monitoring indikátorai, ezek kiinduló és célértékei, valamint a tervezett megvalósítás
időtartama.
A monitoring tevékenység alapját a 6.3.3. fejezetben található projekt indikátor tábla adja, amelyben
meghatározásra kerültek a projekt output indikátorai.
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A monitoring tevékenység során a VFT részéről:
•

A projekt stratégiai és operatív céljaihoz rendelt indikátorok folyamatos, évenkénti
regisztrálására kerül sor:
-

Az output indikátorok a fejlesztések megvalósításának nyomon követését szolgálják,
pl. megvalósul a középületek akadálymentesítése, a tervek szerinti tartalommal és
funkciókkal megépül a közösségi ház stb.

-

Az eredmény indikátorok az elsődleges, közvetlen eredmények nyomon követését
teszik lehetővé, pl. megnő a városközpont kulturális eseményeit látogatók száma, a
kulturális események száma stb.

-

A hatásindikátorok a közvetett, multiplikátorhatásokat mutatják, pl. a fejlesztések
hatására nő a városban a vendégéjszakák száma, a foglalkoztatottak száma, a működő
vállalkozások száma stb.

•

Folyamatosan megtörténik a projekttel kapcsolatos összes dokumentáció analóg és digitális
archiválása, valamint az ezekhez való hozzáférés közszféra számára történő biztosítása.

•

A projekt előrehaladásáról, az időközbeni PR-teljesítések megvalósulásáról a projekt
megvalósításának ütemezéséhez igazodó időpontokban, az egyes mérföldköveknél a
projektmenedzsment szervezet VFT részéről jelentések készítése az Irányító Hatóság felé.

A monitoring tevékenység felelőse a projektmenedzsment szervezet (VFT). Adatszolgáltató a
projektgazda önkormányzat és a KSH.
Kontrolling
A monitoring tevékenység során folyamatos terv-tény analízis folyik. Amennyiben a detektált
indikátor értékek eltérnek a tervezettől, a monitoring szervezet megvizsgálja ennek okát, és
amennyiben szükséges, változtatásokat eszközöl a projekt megvalósításában.
A projektkontroll folyamat vázlata:
Monitoring:
•

Tervezés során indikátorok meghatározása

•

Indikátorokhoz célértékek meghatározása

•

A megvalósítás során folyamatos adatgyűjtés és feldolgozás

Kontrolling:
•

A begyűjtött és feldolgozott adatok alapján terv-tény elemzés végzése

•

Az esetleges eltérések jelzése a projektmenedzsment felé

•

Szükség szerint a megvalósítás folyamatának megváltoztatása - feed back, visszacsatolás
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Virtuális séta az akcióterületen:
Számítógépes program készítése a városközpontról, amely segítségével számítógépen be lehet járni a
városközpontot jelenlegi állapotában, valamint a fejlesztés után. Erre vonatkozóan egy demo-verzió
telepítésének készítése folyamatban van.
A fejlesztés segítségével látványos, jól kommunikálható és mindenki számára érthető formában
kerülnek megjelenítésre a városképi, szerkezeti stb. problémák, megoldások, tervek, valamint az elért
eredmények, vagy az esetleges csúszások, meghiúsult fejlesztési elképzelések - ez utóbbinak az
elkerülése ösztönzőleg hat a fejlesztésekért felelős szervezetekre, személyekre. A rendszer a
fejlesztések időbeni megvalósításának detektálásához is segítséget nyújt.
A stratégiában foglalt fejlesztések megvalósítása révén elért hatások nyomon követését a stratégiai
monitoringtábla szolgálja, amelyben meghatározásra kerültek azon legfontosabb hatásindikátorok,
amelyek változásával a projektek társadalmi-gazdasági hatásai nyomon követhetők, értékelhetők. Az
alábbiakban bemutatott stratégiai monitoringmutatók adatainak gyűjtése, az adatok feldolgozása,
értékelése a VFT feladata.
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Stratégiai monitoring tábla a fejlesztések hatásainak nyomon követésére:
Mérték
Cél

Indikátor neve és célja

egység

Adatgyűjtés
Adat forrás

A településre bevándorlók száma nő

fő

KSH, Népszámlálás

Új intézményi funkciók száma nő

db

Polgármesteri Hivatal

Az üzleti szolgáltatások minősége javul

-

Polgármesteri Hivatal

gyakorisága
10 évente
Évente
-

3 évente

lakossági felmérés
A településközpontba és városrész központokba látogatók száma nő

fő

Polgármesteri Hivatal

Évente

Településközpont felújítására fordított források mértéke nő

Ft

Polgármesteri Hivatal

Évente

Polgármesteri Hivatal

Évente

I. Vecsés legyen a

A települési környezet állapota javul (lég- és zajszennyezettség)

vecsésiek otthona,

A foglalkoztatási ráta nő

%

Munkaügyi Központ

Évente

kellemes, élhető

Összkomfortos lakások alapterülete nő

m2

Polgármesteri Hivatal

Évente

lakókörnyezet

A városi zöldterületi borítottsága nő

m2

Polgármesteri Hivatal

Évente

Az átmenő gépjárműforgalom csökken

db

Polgármesteri Hivatal

Évente

A közszolgáltatási ügyfél-elégedettség nő (elégedettségi ráta)

%

Polgármesteri Hivatal

Évente

A hátrányos helyzetű csoportok életesélyei javulnak (elégedettségi index)

fő

Polgármesteri Hivatal

Évente

Utcabútorok, kandeláberek, köztéri szobrok, egyéb tárgyak száma nő

db

Polgármesteri Hivatal

Évente

Az újonnan létrehozott és rehabilitált közparkok, terek száma nő

db

Polgármesteri Hivatal

Évente

Óvodai és bölcsődei férőhelyek száma nő

db

Polgármesteri Hivatal

Évente

A játszóterek száma nő

db

Polgármesteri Hivatal

Évente

A civil szerveződések száma nő

db

Polgármesteri Hivatal

Évente

A civil szerveződésekben részt vevő helyi lakosok száma nő

fő

Polgármesteri Hivatal

Évente

A kulturális és egyéb közösségi rendezvények száma nő

db

Művelődési Központ

Évente

A kulturális és egyéb közösségi rendezvényeken részt vevő lakosok száma nő

fő

Művelődési Központ

Évente

A civil közösségek támogatása nő

Ft

Polgármesteri Hivatal

Évente

II. Magas fokú
közösségi aktivitás
megteremtése
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A helyi kkv-k árbevétele nő

Ft

Polgármesteri Hivatal

Évente

A városban a vállalkozói aktivitás nő

db

Polgármesteri Hivatal

Évente

A magas szolgáltatási minőséget nyújtó és technológiaintenzív vállalkozások

db

Polgármesteri Hivatal

Évente

A beszállítói kapcsolatok számának nő

db

Polgármesteri Hivatal

Évente

A magánszféra támogatott beruházásainak értéke nő

Ft

Polgármesteri Hivatal

Évente

A köz- és magánvállalkozások közös fejlesztéseinek értéke nő

Ft

Polgármesteri Hivatal

Évente

Az üzleti célú beutazások száma nő

fő

Polgármesteri Hivatal

Évente

Az üzleti célú rendezvények száma nő

db

Polgármesteri Hivatal

Évente

Az üzleti célú rendezvényeken részt vevők száma nő

fő

Polgármesteri Hivatal

Évente

Kistérségi és mikrotérségi közös projektek száma nő

db

Kistérségi iroda

Évente

Kistérségi és mikrotérségi folyamatos együttműködések száma nő

db

Kistérségi iroda

Évente

Testvérvárosok száma nő

db

Polgármesteri Hivatal

3 évente

Kistérségi és mikrotérségi megvalósult közös fejlesztések értéke nő

Ft

Kistérségi iroda

Évente

Településközi kulturális rendezvények, események száma nő

db

Kistérségi iroda

Évente

Kistérségi rendszeres egyeztetések száma nő

db

Kistérségi iroda

Évente

száma nő

kialakítása

IV.
Együttműködésen
alapuló térségi
kapcsolatok

Fo r r á s -T r e n d
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2. AZ AKCIÓTERÜLETRE VONATKOZÓ RÉSZLETES HELYI
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
Az akcióterület részletes helyi gazdaságfejlesztési stratégiáját a melléklet tartalmazza.

3. AZ AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉS RELEVÁNS FEJLESZTÉSI
DOKUMENTUMOKHOZ VALÓ ILLESZKEDÉSE
Közép-M agyarországi O peratív Program hoz (2007-2013) való illeszkedés
Az

operatív

program

átfogó

célja:

a

Közép-magyarországi

régió

nemzetközi

versenyképességének növelése a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett.
Az átfogó cél elérését két specifikus cél segíti elő:
•

régió versenyképességét meghatározó tényezők fejlesztése

•

régió belső kohéziójának és harmonikus térszerkezetének fejlesztése

A specifikus célok megvalósítása érdekében az operatív program öt prioritási tengely megvalósítását
tűzte ki célul, melyek közül az ötödik „A települési területek megújítása” címet viseli. Ez az ötödik
prioritási tengely a „régió belső kohéziójának és harmonikus térszerkezetének fejlesztése” célhoz járul
hozzá.
5. prioritási tengely: Városi és települési területek megújítása
A prioritási tengely célja: a települési életminőség növelése a fizikai környezet minőségének
javításával és a települési vonzerő növelésével.
Az akcióterületi fejlesztések közvetlenül járulnak hozzá Vecsés város városképének a javításához a
hiányzó

városközponti

funkciók

létrehozásához,

bővítéséhez.

A

központi

elhelyezkedésű

létesítmények fejlesztése során az érintett objektumok új, esztétikusabb külsőt kapnak, zöldfelületeik
rehabilitálásra kerülnek, miáltal jelentősen növekszik a városközpont attraktivitása. Az épületek
homlokzatának és környezetének a megújítása az épített környezet minőségének a javulását
eredményezi, ami egy vonzó, élhető városközpont kialakulásához vezet.
Az akcióterületi fejlesztés illeszkedése a prioritási tengelyhez tehát minden tekintetben biztosított.
A prioritási tengely beavatkozási területei:
•

Integrált, szociális típusú rehabilitáció

•

Települési központok fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével
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Jelen pályázat vonatkozásában a második intézkedés a releváns: „Települési központok fejlesztése az
identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével” című intézkedés célja a helyi önkormányzatok
innovatív település-rehabilitációs akcióinak ösztönzése, részleteiben:
•

Új gazdasági, közösségi funkciók megjelenésének támogatása és a meglévő funkciók
megerősítése.

•

Kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, kiskereskedelmi funkciók erősítése.

•

Vonzó városi környezet kialakítása, amely ösztönzi a további magánberuházásokat.

•

Kistérségi szolgáltató funkciók infrastrukturális hátterének megteremtése, összhangban a
kistérségi társulások feladataival.

Az akcióterületi fejlesztések részcéljainál többek között szerepel:
•

„A városközpont közösségi funkciójának erősítése, a lakosság sportolását, szabadidő eltöltését
biztosító létesítmények fejlesztésével, illetve építésével”, valamint

•

„A városközpont gazdasági jelentőségének növelése egyrészt a vállalkozások működését
segítő gazdasági szolgáltatások nyújtására alkalmas helyszínek kialakításával, másrészt a
sportturizmus feltételeinek a javításával”.

A célok tartalmi azonosságából, illetve az akcióterületi fejlesztések az épített környezet minőségének
javítását eredményező hatásából következően az illeszkedés az intézkedés első és harmadik céljának
az esetében állapítható meg.
A KMOP 5. prioritási tengely - Települési területek megújítása Akcióterv (2007-2008)
5.2.1. komponens: Integrált településfejlesztés Pest megyében - Pest megyei településközpontok
fejlesztése
A program keretében nyújtott támogatás célja:
települési vonzerő növelése közösségi és gazdasági funkciók ösztönzésével;
a városi vonzerő, illetve a belváros (...) vonzerejének növelése funkcióbővítő fejlesztéssel
központi térrel nem rendelkező települések esetében a város identitásának erősítése;
a város központi részein szolgáltatási funkciók erősítése;
fizikai környezet minőségének javítása a városi vonzerő növelésével;
városszerkezeti problémát okozó barnamezős területek, alulhasznosított vagy felhagyott ipari
területek, volt katonai objektumok rehabilitációja, funkcióváltás útján történő hasznosítása;
•

funkcióváltás megvalósítása és városi funkciók gazdagodásának ösztönzése.

Az akcióterület átfogó célkitűzései között a következők szerepelnek:
•

a létesítmények funkcionális működésének fejlesztése-bővítése,

•

a gazdaságosabb, energiatakarékos működtetés feltételeinek megteremtése,
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•

a közösségi élet és a közszolgáltatások iránt megnyilvánuló lakossági igény magasabb
színvonalú kiszolgálása,

•

a gazdasági tevékenységet elősegítő fejlesztések megvalósítása,

•

a környezet rendezése, valamint a városképi attraktivitás növelése.

Az akcióterületi fejlesztések részcéljai pedig a következők:
•

a városközpont közösségi funkciójának erősítése, a lakosság életminőségét, ellátását, kulturált
szabadidő eltöltését és identitását biztosító létesítmények fejlesztésével, illetve építésével,

•

a városközpont gazdasági jelentőségének növelése egyrészt a vállalkozások működését segítő
gazdasági szolgáltatások nyújtására alkalmas helyszínek kialakításával, másrészt a települési
környezet vonzóvá tételével feltételeinek a javításával,

•

a közszolgáltatások színvonalának emelése a lakosság szolgálatában álló középületek
megújításával,

•

a városi funkciók erősítése a beruházásokhoz illeszkedő terület-rehabilitációs, illetve a
kapcsolódó infrastrukturális elemeket is magában foglaló közlekedési fejlesztésekkel,

•

a fenntartható

fejlődést és az esélyegyenlőséget biztosító horizontális célkitűzések

érvényesítése.
Mindezekből következően megállapítható, hogy az akcióterületi fejlesztések, illetve ezek céljai a
konstrukció első öt támogatási céljához egyértelműen illeszkednek.
Horizontális elvek:
Az Operatív Program kiemelt hangsúlyt fektet a fenntarthatóság feltételeinek biztosítására, azon
belül a környezeti állapot, a társadalmi és gazdasági folyamatok fenntarthatóságára. A területi és
társadalm i kohézió erősítését a régió elmaradott térségeinek preferált fejlesztése és a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének biztosítása szolgálja.
Ezen horizontális elvek érvényesítése ugyanakkor a fentebb felsorolt akcióterületi részcélok között is
szerepel, amelyek gyakorlati megvalósulásához az akcióterületi fejlesztések több projekteleme is
hozzájárul. Ilyen például az épületek és közterületek teljes körű akadálymentesítése, a közösségi
terek, játszóterek létrehozása is.
Pályázati útm utatóban megfogalmazott támogatási célokhoz való illeszkedés
Az útmutatóban megfogalmazott átfogó cél a következő: „A helyi közösségi élet szimbólumának is
tekintett, jelenleg vonzerejüket vesztett, elhanyagolt városközpontok attraktivitásának és funkcionális
működésének fejlesztése.”
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Az akcióterületi fejlesztés a városközpontban elhelyezkedő közintézmények és környezetük
elsősorban külső megújítására, valamint átépítéssel, illetve új létesítmény építésével történő
funkcióbővítésére irányul.
Az akcióterület átfogó célkitűzései között a következők szerepelnek: a létesítmények funkcionális
működésének fejlesztése-bővítése, a gazdaságosabb, energiatakarékos működtetés feltételeinek
megteremtése, a közösségi élet és a közszolgáltatások iránt megnyilvánuló lakossági igény magasabb
színvonalú kiszolgálása, gazdasági tevékenységet elősegítő fejlesztések megvalósítása, a környezet
rendezése, valamint a városképi attraktivitás növelése.
Az átfogó célok egymáshoz való illeszkedése tehát minden tekintetben biztosított.
A

pályázati

útmutatóban

felsorolt

hat

fejlesztési

célhoz

(Városkép,

Örökségvédelem,

Közlekedésszervezés és Infrastruktúrafejlesztés, Szervezés, Helyi gazdaságfejlesztés, Promóció) való
illeszkedés bemutatása a „Jogosultság igazolása” című fejezetben kerül kidolgozásra.
Illeszkedés a Települészerkezeti és Szabályozási Tervhez
Vecsés város Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény értelmében, az építés
helyi rendjének biztosítása érdekében, a település közigazgatási területének felhasználásával és
beépítésével, a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelme érdekében rendeletet alkotott a
város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről 1, korábbi, 2001-es rendeletének
módosításával.
A településszerkezeti és szabályozási tervek fontos alapdokumentumai az akcióterületi terv
elkészítésének, azok határozzák meg, hogy az adott területen mit és milyen paraméterekkel lehet
építeni. Ezért a településfejlesztési akcióterületre vonatkozó rendezési tervekkel minden további
tervezési dokumentumnak összhangban kell lennie.
Településfejlesztési Koncepció
Vecsés város 166/2000. sz. Önkormányzati határozattal jóváhagyott, hatályos Településfejlesztési
Koncepciójának 4. pontja kiemeli a városközpont minőségi fejlesztésének igényét:
"A település központjának karakteresebb és minőségi fejlesztését kell előirányozni a Telepi út mellett:
az intézményrendszer fejlesztése, az épületállomány, a közterületek, a zöldterületek minőségi javítása,
a parkolási gondok mérséklése."
Ennek értelmében a projekt szempontjából releváns Településfejlesztési Koncepció rendelkezésre áll.

112

ra

econo
1 3 C O N S U L T ___________ Vecsés Városközpont akcióterületi terve__________________

F o rrá s -T re n d

Településszerkezeti és Szabályozási Terv
Vecsés Város 154/2006. sz. Önkormányzati határozattal jóváhagyott, hatályos Településszerkezeti és
Területfelhasználási

Terve

az

akcióterület

beépítésre

szánt

területének

csaknem

egészét

Településközponti vegyes (Vt) területfelhasználási egységbe sorolja. A Településközponti vegyes
területfelhasználási egység az OTÉK szerint: "települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató,
vendéglátó..... épületek elhelyezésére szolgál".
A Telepi út déli részénél, a vasútvonal és a Telepi út közötti területet a terv Központi vegyes
területként (Vk) jelöli ki. A központi vegyes területfelhasználási egység az OTÉK szerint: "elsősorban
központi, igazgatási, kereskedelmi.... épületek elhelyezésére szolgál".
Vecsés Város 18/2006.(IX.28.) sz Önkormányzati rendelettel jóváhagyott hatályos Helyi építési
szabályzata és Szabályozási terve (M=1.4000) a Településszekezeti és Területfelhasználási Tervben
meghatározott területfelhasználási egységek további differenciálását tartalmazza.
A jellemzően kertvárosias beépítésű város egészét lefedő terv a település központi térségében (az
akcióterületen) Vt-1, Vt-2, Vt-3, Vt-4 és Vk-SZ-4 jelű építési övezeteket jelöl ki, lehetővé téve evvel e
térségben a beépítés intenzívebbé válását, a központi szerepkör kedvezőbb, hatékonyabb betöltését. A
jellemzően városi intézmények elhelyezését szolgáló területek tehát a "főtér"-"főutca"-projektet jól
szolgálják. A Helyi építési szabályzat előírásai és a hozzá tartozó Szabályozási terv intézkedései
támogatják az akcióterületen a funkcióbővítő rehabilitáció elvégzését. A "főtér" megfelelő kialakítása
érdekében azonban a szabályozás pontosítása, részletesebb kidolgozása szükséges. A mintegy 3,6 ha
kiterjedésű területre az építési szabályzatban és a hozzá tartozó M=1:1000 m.a. szabályozási terven
meg kell határozni a téralkotó szabályozási és beépítési vonalakat, építménymagasságokat,
valamennyi, a tervezett főtér építészeti együttes-értékű megvalósulását biztosító paraméterét.
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A hatályos Szabályozási terv vonatkozó részlete:

A Településszerkezeti Terv a kérdéses akcióterületet zömmel Vt - Településközponti vegyes
területként jelöli a polgármesteri hivatal előtti park kivételével, amely Z-KK - közkert területbe
sorolt. A műleírás kiemeli a terület minőségi fejlesztésének szükségességét.
A Szabályozási Terv T-1/5. szelvényén a piacteret és a Polgármesteri Hivatalt Vt-4 építési övezetbe
(jellemzően köz- vagy közhasználatú területeken lévő intézmények építési övezete), a Hivatal előtti
parkot Z-KK övezetbe, a volt óvoda területét Vt-1 építési övezetbe (nagytelkes intézmények építési
övezete), a Telepi utat Köu településszerkezeti jelentőségű út övezetbe, a Telepi út menti beépítésre
szánt területeket pedig Vt-2, Vt-3 és Vt-4 építési övezetbe sorolja. A terv helyi védelem alatt álló
zöldfelületként jelöli a piactér egy részét, illetőleg védelemre tervezettként a Hivatal előtti parkot.
Ugyanakkor a terv nem rögzíti az építési helyeket és szabályozási vonalakat ezeken a területeken lévén, hogy már beépített területekről van szó.
A Helyi Építési Szabályzat előírásai alapján megállapítható, hogy a jelenlegi szabályozási keretek
között lehetséges a Polgármesteri Hivatalt, Piacteret, volt óvodát, Telepi út kérdéses szakaszát magába
foglaló városközponti rehabilitáció elvégzése.
•
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Megállapítható, hogy a jelenleg érvényes Településszerkezeti és Szabályozási Terv illeszkedik a
városközpont fejlesztési elképzeléshez, azaz a projekt szempontjából releváns Településszerkezeti
és Szabályozási Terv rendelkezésre áll. Ugyanakkor a jóváhagyandó akcióterületi terv
ismeretében szükséges a jelenleginél részletesebb szabályozás elvégzése, amely párhuzam osan
futhat a pályáztatási folyamattal.
A helyi településszerkezeti, építési szabályozási tervekhez és szabályozáshoz való illeszkedésről szóló
polgármesteri és főépítészi nyilatkozatot lásd a 9. sz. mellékletben!
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4. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE,
JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA
4.1 AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE
A főváros keleti kapujában, az M0-as autópálya körgyűrű és a 4. sz. főút kivezető szakaszának
csomópontjánál helyezkedik el a négy városrészből (Felső-telep, Halmy-telep, Andrássy-telep, Falu)
álló Vecsés városa. A város központi, belvárosi részén került kijelölésre a Vecsés Városközpont
akcióterület.
Vecsés Városközpont akcióterület határoló közterületi egységek (utca, sor, tér, út) névsora:
Eötvös József u., Károly u., Magdolna u., Fő u., Anna u., Kereszt u., Róder Imre u., Hársfa u., Vasvári
Pál u., Éva u., Nefelejts u., Liliom u., Ádám u., vasúti pálya, Telepi út.
Az akcióterületen belül található közterületi egységek:
Vértesi u., Miklós u., Könyök u.
A város területe: 3618 ha
Teljes akcióterület nagysága: 19,28 ha.
A város lakosságszáma: 19.839 fő (Önkormányzat adatközlése, 2007)
Az akcióterület népessége: 711 fő (Népszámlálás, 2001)
Térképi lehatárolás
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Az akcióterületen található Vecsés városon belül a közösségi szolgáltatások és ellátás valamint üzleti
szolgáltatások legnagyobb arányú koncentrálódása. A terület egyértelműen Vecsés gazdasági és
társadalmi szempontból meghatározó, funkcionális „belvárosa”. Ez a koncentrálódás ugyanakkor
elmarad a kívánatostól, a belváros funkcióhiányos, a szolgáltatások, különösen az üzleti szolgáltatások
(pl. vendéglátás) színvonala és kapacitásai messze elmaradnak a mai igényektől. Az akcióterület
városképi megjelenése is sok tekintetben méltatlan, nem alkalmas a funkciók kiteljesítésére. Mindezek
alapján megállapítható, hogy a városközpont funkcióbővítő és arculatmegújító fejlesztése különösen
indokolt. A tervezett fejlesztések nélkül Vecsés továbbra is igaz városközpont nélküli város marad,
ami a csaknem 20 ezres lakosságszámhoz képest méltatlan állapot. A jelenlegi helyzet a város hosszú
távú fejlődését is gátolja, hiszen nem alakul ki a helyi lakosságban a településhez való tevékeny és
önszerveződő kötődés, „csak” lakóhelyként használják városukat, ami kedvezőtlen módon Vecsés
korábbi, alvóvárosi funkcióját erősítené.
A városközponti térség fejlesztés előtti, részben települési szintű funkcióellátottsága:
• Polgármesteri Hivatal (felújításra, bővítésre szorul),
• városi piac (leromlott állapotú, méltatlan megjelenésű),
• óvoda (megszűnt);
• szakorvosi rendelőintézet (korszerű),
• gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat (felújításra szoruló)
• posta (korszerű),
•

Művelődési Központ (leromlott állapotú, korszerűtlen, áttelepül az „A” jelű részre),

• könyvtár (korszerűtlen, áttelepül az „A” jelű részre),
• gyógyszertár (megfelelő),
• pénzintézetek (korszerűek),
• üzletek, vendéglátó-helyek stb.
1. Városkép
Az akcióterületen megvalósításra kerülő fejlesztési projektelemek szinte mindegyike (az egyedüli
kivétel a „soft” projektelemek megvalósítása) közvetlenül hozzájárul Vecsés belvárosi városképének a
javításához. A központi elhelyezkedésű, önkormányzati tulajdonban lévő létesítmények fejlesztése
során az érintett objektumok új, esztétikusabb külsőt kapnak, térhatároló elemeik (kerítéseik),
zöldfelületeik rehabilitálásra kerülnek; továbbá a jelenlegi áldatlan, a városképi megjelenést nagyban
rontó parkolási problémák kiküszöbölésével is jelentősen növekszik a megújuló városközpont
attraktivitása, ezáltal megteremthető a vonzó, élhető városközpont kialakulásának alapfeltétele.
2. Örökség
Nem releváns
117

ECONO
Vecsés V árosközpont akcióterületi terve

3. Közlekedésszervezés és infrastruktúrafejlesztés
A

projekt

magában

foglal

a

fenti

elemekhez

kapcsolódóan

közlekedésszervezési

és

infrastruktúrafejlesztési elemeket, hiszen felszín alatti parkolóhelyek kialakítását, és az ehhez
kapcsolódó infrastruktúra- és közterület rendezést is magában foglalja. Ezek a fejlesztések mind a
közúti forgalom és az utca melletti terület-felhasználási tevékenységek szimbiózisának megteremtését,
a konfliktusok elfogadható szintűre való csökkentését szolgálják.
4. Szervezés
A projektgazda Vecsés Város Önkormányzata az akcióterületi fejlesztések menedzselésére a
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységén kívüli, önálló projektmenedzsment szervezet létrehozását
tervezi. A szervezet a 100% önkormányzati tulajdonú Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non
profit Kft-n (Városfejlesztő Társaság, VVFT) belül fog működni.
A projektmenedzsment feladata az önkormányzati fejlesztések, kiemelten az akcióterületi fejlesztések
menedzselése

és

koordinálása.

A

projektmenedzsment

team

keretében

a

fejlesztésekben

menedzselésében gyakorlott projektmenedzserek, pénzügyi és műszaki szakemberek kerülnek
alkalmazásra. A szervezet felépítésének, felügyeletének, feladatainak és kompetenciáinak részletes
bemutatását lásd a 6.3. fejezetben!
5. Helyi gazdaságfejlesztés
A fejlesztések hozzájárulnak a település központi részén a gazdasági funkciók bővüléséhez, a helyi
vállalkozások erősödéséhez, a versenyképes üzleti környezet kialakulásához. A projekt megvalósulása
révén a városközpont megjelenésében és funkciójában is képes lesz megfelelni azon kihívásoknak,
amelyet a Vecsésen és a térségben az utóbbi években megvalósított, illetve folyamatban lévőn nagy
ívű üzleti - logisztikai, ipari, üzleti turisztikai - fejlesztések támasztanak. A fejlesztések révén a város
jobban lesz képes kapcsolódni e fejlesztésekhez és nagyobb mértékben lesz képes kihasználni
hasznait, lehetőségeit.
A városközponti fejlesztések fellendítik a beutazó üzleti turizmust, az üzleti kapcsolati hálók
alakulását, a helyi szolgáltató vállalkozásokat.
A projekt gazdaságfejlesztési hasznai közé tartozik az a közvetlen az üzleti hasznosításból származó
többlet árbevétel (bérbe adott üzletek díjai), amely hozzájárul a létesítmények fenntartásáhozüzemeltetéséhez, fejlesztéséhez.
6. Promóció
A projekthez kapcsolódóan komplex marketing és PR kommunikációs tevékenység folyik. A
stratégiában meghatározásra kerülnek a projekt, mint szolgáltatás-termék legfőbb kínálati adottságai, a
potenciális köz- és üzleti célcsoportok, illetve a kínálat és a célcsoportok közötti kapcsolat
megteremtésének stratégiája.
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A projekt elfogadtatása a lakókörnyezettel szintén a projekt tervezés fontos része: a PR és
kommunikációs stratégia részben a befogadó környezet megfelelő informálását, bevonását szolgálja,
de már előkészíti a hasznosítás stratégiáját a projekt egésze ismertségének növelésével.
Valamennyi fejlesztési tevékenységnek a meghatározott városfejlesztési célokhoz való hozzájárulását
mutatja az alábbi táblázat:
A fejlesztési tevékenységek városfejlesztési célokhoz való hozzájárulása
(az örökségvédelem célkitűzés nem releváns)
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4.3 A Z AKCIÓTERÜLETRE VONATKOZÓ ADATOK BESZERZÉSE
Az akcióterületre vonatkozó adatok beszerzésénél a pályázó a „Városrehabilitáció 2007-2013-ban,
Kézikönyv a városok számára” című dokumentum útmutatásai szerint járt el. Ennek megfelelően a
hatékony elemzéshez szükséges adatok elsősorban a Központi Statisztikai Hivatal Népességstatisztikai
Főosztályától, valamint a pályázó, Vecsés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának érintett
Osztályaitól, az önkormányzati nyilvántartásokból kerültek beszerzésre. Az elemzéseknél a Pályázó
törekedett a rendelkezésre álló legfrissebb adatokból levonni a következtetéseket, azonban a KSH-tól
kapott utcaszintű adatok jelentős részét csak a 2001-ben végzett népszámlálási adatokból lehetett
kinyerni.

5. AKCIÓTERÜLET HELYZETELEMZÉSE
5.1 MEGELŐZŐ VÁROS-REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
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Vecsés és Gyál
k z s a i, Geszten:
Vecsés

A táblázatban szereplő 2003 és 2004 évi csatorna beruházások, valamint a 2005 évi Falusi Óvoda
bővítése projekt a város saját költségvetéséből került megvalósításra.
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1998-2005. évi útépítés, útfelújítás
Év

Lakossági járdaépítés

Útépítés (parkoló,

Önkormányzati

(sóder)

térburkolat)

finanszíroású
járdaépítés

e Ft
1998

1.649

11.319

-

1999

1.701

14.774

-

2000

1.263

92.509

522

2001

1.575

169.446

1.643

2002

1.883

89.025

6.040

2003

2.749

34.533

6.654

2004

1.353

111.558

3.987

2005

1.141

177.653

3.995

2006. évi útépítés, útfelújítás
Sorsz.

Számlaszám

Megnevezés

1.

42/2006.

Tarnóczai u.

Összeg (Ft)
8.371.699.-

Fedezet biztosítása
2006. évi kv. 6. sz.
melléklet 1.7.8.sor

2.

69/2006.

Bánya u.

12.634.000.-

2006. évi kv. 6. sz.
melléklet 1.7.1. sor
10.596.178.-Ft
zárszámadás 11/b. sz.

3.

91/2006.

Dobó Katica u.

12.902.136.-

melléklet 26. sor +
2.305.958.-Ft 2006. évi
kv. 1.7.sor

4.

119/2006.

Lakótelep

10.309.118.-

2006. évi kv. 6. sz.
melléklet 1.7.8.sor

5.

137/2006.

Széchenyi u.

36.419.240.

158/2005. határozat

130/2006.

24.285.120.

215/2005. határozat

112/2006.

22.800.000.

87/2006.

15.000.000.
98.504.360.-

6.

183/2006.

Szabadkai u.

22.286.640.-

113/2006. határozat

7.

213/2006.

Besztercei u.

33.089.976.-

22, 23, 88/2006.
határozat

8.

218/2006.

Mária u.

15.595.824.-

113/2006. határozat

9.

229/2006.

Ady Endre u.

16.515.336.-

113/2006. határozat

10.

239/2006.

Bocskai u.

21.589.680.-

113/2006. határozat
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11.

238/2006.

Bethlen u.

16.547.592.-

153/2006. határozat

12.

250/2006.

Bercsényi u.

19.735.848.-

113/2006. határozat
19.577.048.-Ft

13.

252/2006.

Báthori u.

153/2006. határozat

23.006.088.-

3.429.640.-Ft
113/2006. határozat

14.

261/2006.

Mátyás u.

12.527.640.-

113/2006. határozat

15.

47/2006.

Óvoda parkoló

3.018.820.-

2006. évi kv. 5. sz.
melléklet 6.1. sor

16.

154/2006.

2.901.712.-

Dózsa Gy. u. Budai N. A. u.

2006. évi kv. 6. sz.
melléklet 1.20. sor

csomópont
17.

228/2006.

Epres parkoló

6.000.000.-

113/2006. határozat

18.

262/2006.

Széchenyi u.

1.030.080.-

153/2006. határozat

korlát
2007. évi útépítések, útfelújítások
Név

Hossz

Bekerülési költség

(fm)

(e Ft)

É rintett szakasz

Útépítések
Mátyás u.

560

15.385

Régi Ecseri u. - Város u.

Ádám u.

240

17.890

teljes utca

Angyal u.

248

3.150

Zrínyi u. - Teréz u.

Nap u.

240

3.210

teljes utca

Éva u.

380

15.983

teljes utca

Katona J. u.

280

12.870

Bajcsy-Zs. u. - Károly u.

Nefelejcs u.

160

6.326

teljes utca

Liliom u.

180

6.711

teljes utca

Szondi u.

700

20.090

Dózsa Gy. u. - Besztercei u.

Erzsébet tér - Vigyázó F. u.

330

15.999

teljes utca

Angyal u.

200

8.067

Zrínyi u. - vasút

Ibolya u.

100

1.560

teljes utca

Régi Ecseri út

n.a.

5.278

Mátyás u. - Tó u.

Ady Endre u.

n.a.

6.514

Iskola u. - Szép u.

Lőrinci út

1700

91.589

Útfelújítások

Kátyúzások összesen

teljes utca

6.663
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3.000

Gréderezés összesen

Név

Hossz

Bekerülési költség

(fm)

(e Ft)

É rintett szakasz

Útépítések
Mátyás u.

500

30.025

Város u. - Üllői út

Arany J. u. (I)

500

30.606

Dózsa Gy. u. - Erzsébet tér

Arany J. u.(II)

430

31.177

Erzsébet tér - Zrínyi u.

Bem u.

1.100

79.935

teljes utca

Bessenyői u.

450

29.328

teljes utca

Katona J. u.

300

20.300

Károly u.-Bulcsú u.

Küküllői u.

950

53.300

teljes utca

Petőfi S. u.

650

37.527

teljes utca

Táncsics M.

1200

67.527

teljes utca

Virág u.

160

9.402

Régi Ecseri u.

200

19.765

Tó u. - Fő u.

Budai Nagy Antal u.

1100

44.761

Dózsa Gy. u. - Zrínyi u.

Károly u.

520

30.000

Telepi u. - Petőfi u.

Ádám u. - Éva u.

Útfelújítások

2009-ben elkészült a Telepi út Szent István tér és Károly utca közötti szakaszán a járda felújítása, 30
millió Ft beruházási költségekkel, amelyet a város saját forrásból finanszírozott.

5.2. A Z AKCIÓTERÜLET TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI
JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA, PROBLÉMÁK FELTÁRÁSA
5.2.1 Demográfiai jellemzők

Az akcióterület lakónépesség száma a népszámlálási adatok alapján 711 fő volt 2001-ben, amely a
város lakosságának 3,8%-át tette ki. A felső-telepi városrész és a fejlesztési terület lakónépességének a
vonatkozásában ugyanez az arányszám 15,5%.
Népességszám

Vecsés

Lakónépesség száma (fő)

18664

Felső-telep városrész
4579

III. sz. akcióterület
711

Forrás: KSH 2001 - Népszámlálási adatok

Az aktív korúak (15-59 évesek) aránya a legnagyobb, míg az időskorúak aránya a legalacsonyabb az
akcióterületen, a városi és a városrészi adatokkal való összehasonlításban. Vagyis az akcióterületen élő
népesség korösszetétele gazdasági szempontból kedvezőnek mondható.
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A lakónépesség korcsoportonkénti megoszlása, 2001

(%)
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10,0
0,0

□ 0-14 évesek aránya □ 15-59 évesek aránya □ 60- x évesek aránya

5.2.2 Gazdasági helyzet
Az akcióterület bár ma is Vecsés központi városrészi területének számít, és mint ilyen, jellemző rá a
kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások koncentrálódása, ennek mértéke és színvonala messze
elmarad mind a valódi városközpontban kívánatostól, mind a lehetőségektől. A városközpont
vállalkozásai zömében kis kisvállalkozások, ezen belül is mikrovállalkozások. Ez alól kivétel a CIB
Bank és a Takarékszövetkezet.
Ezen túl kisebb boltok, butikok és néhány vendéglátóipari egység és egy panzió található az
akcióterületen. A valódi, funkcionális belvárosokra jellemző szolgáltató-vendéglátó és szálláshely
szolgáltató üzletek sűrűsödése és magas minőségi szintje itt nem jellemző.
A fejlődés gátja egyfajta csapdahelyzet: mivel a vállalkozások nem, és nem a kornak megfelelően
szolgáltatnak, a lakosság nem használja belvárosként a területet, így azonban nincs az vevőforgalom,
amelynek költése lehetővé tenné a vállalkozások fejlesztéseit. A megoldás az akcióterületi fejlesztések
révén megteremtett városközponti arculat és környezet, amely vonzóvá teszi a lakosság számára a
területet, és indokolttá, valamint gazdaságilag is alátámasztottá a helyi vállalkozások beruházásait. A
fejlesztésekben a városközpont vállalkozásai partnerei az Önkormányzatnak.
Az akcióterület gazdasági helyzetének részletes bemutatását a 2.1.5 fejezet tartalmazza!
5.2.3 M unkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzet
A lakosság összetételét az iskolai végzettség alapján vizsgálva elmondható, hogy az akcióterületen
élők képzettsége a városi átlagos szinttől magasabb, viszont a városrészitől valamelyest elmarad. Ezt
mutatja, hogy a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15
59 évesek) belül viszonylag jelentősen magasabb az akcióterületen, mint az egész városrészben. A
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felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességen belül vonatkozásában viszont már az
akcióterület áll a legjobban, igaz csak minimális mértékben meghaladva a városrészi arányszámot.
A lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele, 2001
(% )
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5,0
0,0
Legfeljebb általános iskolai Felsőfokú végzettségűek a 25
végzettséggel rendelkezők éves és idősebb népesség
aránya az aktív korúakon (15arányában
59 évesek) belül
□ Vecsés összesen □ Felső-telep településrész □ IlI.sz. akcióterület

A foglalkoztatottsági mutatókat vizsgálva megállapítható, hogy e téren az akcióterület a városhoz és a
városrészhez képest is kedvezőtlenebb helyzetben van. A legnagyobb eltérés a foglalkoztatott nélküli
háztartások arányában figyelhető meg, ez a mutató az akcióterületen a viszonyítási szintekhez képest
relatíve lényegesen magasabb.
Foglalkoztatottsági helyzet, 2001

Foglalkoztatottak aránya a Foglalkoztatott nélküli
15-64 éves népességen
háztartások aránya
belül
□ Vecsés összesen □ Felső-telep településrész □ IlI.sz. akcióterület

5.2.4 Jövedelmi helyzet
Az elemzés tárgyát képező III. számú akcióterület lakónépessége jövedelmi helyzetének megítélésére
egyedül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek)
belül statisztikai mutató áll rendelkezésre. E vonatkozásban az akcióterület helyzete relatíve
kedvezőtlennek mondható, amit az alábbi táblázat számai támasztanak alá.
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Jövedelem

Vecsés

Felső-telep városrész III. sz. akcióterület

Rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59

37,3

35,3

40,6

évesek) belül, %
Forrás: KSH 2001 - Népszámlálási adatok

Az akcióterületen 2006-ban szja alapot képező összes jövedelem (arányosítással számolva) mintegy
551 millió Ft.
5.2.5 Lakáshelyzet
Az akcióterületen található 273 lakás a város lakásállományának 3,9%-át teszi ki. Az alacsony
komfortfokozatú lakások számaránya az akcióterületen jóval a városi átlag alatt marad, annak
nagyjából a %-e.

Lakásállomány

Vecsés

Lakásállomány (db)

Felső-telep

III. sz.

városrész

akcióterület

6 925

1 728

273

20,2

18,8

15,8

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%)
Forrás: KSH 2001 - Népszámlálási adatok

5.2.6. A környezet állapota
Az akcióterületen örökségvédelmi szempontból országos vagy helyi védettségű épület, valamint
természetvédelmi szempontból védett terület nem található.
Helyi területi védelem alá helyezett elemek:
•

A Piac-téri platán-, juhar-, és nyárfák, valamint örökzöldek

A települési környezetre jellemző, hogy elavult, a mai kor színvonalának és esztétikai
követelményeinek nem megfelelő középületek - pl. Polgármesteri Hivatal, piac épület, volt Brunszvik
óvoda stb. - helyezkednek el az akcióterületen.
Az akcióterületen található zöldterületek adatai (fejlesztés előtti állapot):
Utca megnevezése

Településrész

Zöldterület (m2)

P ark (m2)

Anna

Városközpont

1 199

Piac-tér

Városközpont

2 181

Szent István tér

Városközpont

332

Telepi út

Városközpont

4 136
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A táblázat alapján az akcióterület zöldterületekkel jól ellátott. Összterületük 0,78 hektár, ami a város
összes zöldterületének a 7,5%-át teszi ki.
A Telepi út trapéz alaprajzú térbővületét a gazdag növényállományú, összefüggő teret alkotó
lombkoronájú faállomány térbelisége határozza meg. A park-tér kevéssé átlátható, térfalai kevésbé
érvényesülnek távolról. A közkert területén elhelyezett szobrok közül a gyalogostengelyre szervezett,
direkt rávezetésű alkotások hangsúlyos térbeli szerepet töltenek be, a közkert déli részén, szűk
zöldterületi környezetben, parkolósor mellett elhelyezett emlékmű kedvezőtlen térbeli hangsúlyt kap.

Légifelvétel (forrás: Civertán Bt) a térségről (a jelölt épület már nem áll)

A Miklós u. Eötvös u. felé eső részén a Miklós utca-menti üzletsor a vele párhuzamos piactéri hosszú
épülettel külön fás teret határol le. Az itt lévő faállomány (20-30 éves platánok) kitölti a teret, komoly
térhatású értékes egyedekből áll. Egészségi állapotát erősen veszélyezteti a rendkívül szűk ültetőhely
és a túlzott kiterjedésű aszfaltszőnyeg.
A volt óvoda intézménykertje gondozott, ligetes jellegű növényállományú.
A víztorony térségének „közepén” elszórva álló faegyedek nyárfák, melyek csonkoltak, egészségi
állapotuk - részben a teljes terület vízzáró burkolata miatt - rossz.
A piactéren található fás növényállomány vegyes fafaj - és korösszetételű. A piacot leburkoló
aszfaltszőnyeg-terítés után a faegyedek többségének egészségi állapota rohamos romlásnak indult. A
fák gyökerei nem kapnak elegendő vizet, a talajlevegőtlenség miatt élettanilag legyengültek. A cca. 30
éves nemes nyarak zöme száradásnak indult, ágrendszere törékennyé vált. A főágak csonkolását
valószínűleg az emiatt keletkezett balesetveszély miatt végezték el. A terület platán-állománya még
kevésbé leromlott, de a gnommóniás fertőzés nyomai felfedezhetők rajtuk. A térség leburkolásának, az
elégtelen élettérnek, a mindössze fél négyzetméteres ültetőgödröknek, a talajerő-utánpótlás hiányának
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következtében az állomány rohamos leromlása várható, ha nem sikerül jobb körülményeket (automata
öntözés, vízáteresztő burkolatok, nagyobb ültetőhely, stb.) biztosítani.
A tér mostani növényesítése koncepciótlan, a platánsorok kivételével esztétikailag nem értékelhető. A
volt óvoda és a Polgármesteri Hivatal közötti bekötőút fasorát, illetőleg a meglévő platánállományt a
távlati rendezés koncepciójába célszerű beilleszteni, a növényállomány ezen értékesebb részét
megtartani. A fennmaradó fás növényállomány alacsony dendrológiai és díszítő értéke, egészségi
állapota miatt felszámolható az új téralakítást nem zavaró növényzet kivételével.
A Telepi út két oldalt fásított, az állományalkotó fafaj Robinia pseudoacacia’Bessoniana’ (gömbakác).
A zöldsávok rendkívül keskenyek, és ebben a sávban húzódik a jellemzően nyílt árkos vízelvezetés
rendszere is. Az árokrézsűkre telepített faállomány 20-30 éves korú, esztétikai értelemben nem
különösebben értékes utcaképet eredményez, de a növényesítés markánsan meghatározza az utca
karakterét. Az utca űrszelvényében található légvezetékek magasabb, nagyobb lombtömegű fák
kiültetését nem tették lehetővé, a termőterület is limitálta az itt alkalmazható fajok számát.
5.2.7. Közlekedés helyzete
A Vecsés Városközpont akcióterületet érintő 4602 jelű országos közút szerepe a város és a térség
életében:
•

lebonyolítja a Vecsés és Gyál közötti forgalmat,

•

feltárj a az útmenti területeket,

•

összeköttetést biztosít a város vasútvonaltól délre eső részeivel,

•

lebonyolítja a helyi/helyközi autóbuszforgalmat,

•

teret

ad

a

városközpont

intézmény-koncentrációja

miatti

jelentős

gyalogos-

és

kerékpárforgalomnak.
Vecsés "főutcáján" a felsorolt szerepkörök közül a szomszédos Gyállal való közúti kapcsolat átmenő
forgalma várhatóan lecsökken, mivel a városközpontot elkerülő más nyomvonalú településközi
kapcsolat, Gyáli út 2007 novemberében átadásra került. A mai 4602 jelű országos közút helyi
jelentőségű gyűjtőúttá válik, melynek tulajdoni és kezelési joga a későbbiekben várhatóan a városra
száll át. A gyűjtőúton a város sajátosságainak megfelelően (vasúti átkelő helye, utcahálózati rend stb.)
a fent felsorolt további forgalmi szerepkörökkel hosszú távon számolni kell.
A térség többi utcája közül a Károly utcának van gyűjtőúti szerepe, valamennyi többi utca helyi
forgalmat bonyolító lakóutca.
Közösségi közlekedés jelenléte és problémái:
•

Helyi buszjárat: Vecsés Város Önkormányzata működteti, valamennyi településrészt beleértve az akcióterületet is - érinti.
Probléma: a lakosság a járatok sűrítését igényli.
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Távolsági buszjárat: 2 fő vonalat működtet a Volánbusz Zrt.: Andrássy-telep - Halmy telep Budapest; Falu - Felső-telep - Budapest (ez érinti az akcióterületet)

Vecsés városa saját tömegközlekedéssel (rendszeres helyi buszjárattal) rendelkezik. A 4 járat közül a
Vecsés Városközpont akcióterületet 3 járat érinti:
•

1. járat: Market Central Ferihegy - Erzsébet tér - Market Central Ferihegy: Ádám utca és
Városháza megállók, naponta 5 alkalommal (Városháza: 7.00, 8.00, 10.15, 12.15, 15.15)

•

3. járat: Állami Gazdaság - Erzsébet tér - Állami Gazdaság: Ádám utca és Városháza
megállók, naponta 1 alkalommal (Városháza: 7.38)

•

4. járat: Market Central Ferihegy - Erzsébet tér - Market Central Ferihegy: Ádám utca és
Városháza megállók, naponta 4 alkalommal (Városháza: 7.32, 12.54, 13.54, 14.54)

Az akcióterület gyalogos megközelítése köszönhetően a kertvárosi jellegnek, nem jelent problémát. A
járdák állapota azonban sok helyen felújításra szorul. Nem elegendő a Telepi úton a gyalogátkelők
száma sem, ami a jelenlegi erős átmenő forgalom miatt balesetveszélyt rejt magában. Az
akcióterületen szilárd burkolatú úttal egyedül a Wesselényi utca nem rendelkezik. Az akcióterületet
kiépített vagy felfestett kerékpárút nem érinti.
Közlekedésforgalmi szempontból problémás területek:
•

Károly u. (Felső-telep) - az akcióterületet részben érinti
Az út jelentős forgalma és az út állapota miatt (letöredezett útszél) a szembejövő autók
elhaladása egymás mellett balesetveszélyes helyzetet teremt. A megoldást az út felújítása
jelentené.

Átmenő forgalom mértéke a főbb közlekedési útvonalakon:
•

Telepi út - Dózsa György út (valamennyi településrészt, az akcióterületet is beleértve érinti):
5600 e jármű/nap

Az akcióterületen, különösen annak központi részében - Telepi út akcióterületi szakasza, Szent István
tér és környéke - a parkolási helyzet megoldatlan, a kijelölt parkolóhelyek száma kevés. Különösen
nagyobb rendezvények, piac stb. idején kaotikus a parkolási helyzet. Az akcióterületi terv ezért
indokoltan tartalmazza szint alatti és a Telepi úton az út két oldalán kialakítandó parkolóhelyeket. Az
akcióterületen található parkolók adatai (fejlesztés előtti állapot):
Településrész

Utca megnevezése

Parkoló területe (m2)

Parkoló-férőhely (db)

Liliom utca

Falu

90

4

Ádám utca

Falu

425

22

Szent István tér

Városközpont

924

30

Az akcióterületen jelentkező parkolóhely igény kb. 220 db parkoló-férőhely (fejlesztés előtti állapot).
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5.2.8. A meglévő közműhálózat értékelése

Az akcióterület valamennyi utcájában kiépült vagy elérhető a vezetékes víz- és gázszolgáltatás, az
elektromos hálózat, illetve a közcsatorna. A vonalas műszaki infrastruktúra ellátottság tekintetében
tehát a csapadékvíz-elvezető csatornákat kivéve nincs jelentősebb elmaradás az akcióterületen. A
közművek állapota átlagosan jónak mondható, kapacitásuk megfelelő a területen álló épületek, illetve
az ott lakók ellátására. Csapadékvíz-elvezető csatorna az akcióterületen egyedül a Szent I. tér - Piac
téren van kiépítve.
Városképi szempontból problémát jelentenek a Telepi út légkábelei.
5.2.9. A környezeti károk bem utatása és feltárása

A település lakóinak nagy terhelést jelent a repülőtér, illetve az áthaladó vasúti és közúti forgalom
zaja. Az akcióterület mindhárom zajforrásból származó szennyeződést illetően érintett. Ezen
zajforrásoknak a megszüntetése azonban nem, vagy csak nagyon korlátozottan lehetséges. Ezt az
életminőségbeli javítást célozza a repülőtér kompenzációs, illetve légtérszerkezet módosítási
kezdeményezése, valamint az agglomerációs zajtérkép elkészültét követő, 2008. évi intézkedési
tervkoncepció elkészítése.
Köszönhetően az új elkerülő 4-es út 2006. évi átadásának a „régi 4-es”, ma 400-as út terhelése és így a
lakókra jutó zajterhelés jelentősen csökkent.

Állandó a légi forgalom a Telepi út fölött
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Az elkészült zajfelmérési adatok értékelése
4-4 mérés készült a
•

(V)asúti, (K)özúti, (Ü)zemi és (R)epülési zajforrásokra.

•

A 4-4 mérés (T)erhelési és (K)onfliktus illetve

•

(D) egész napi (24 óra) és (E) csak éjjeli méréseket tartalmazott.

Ennek megfelelően a fájlnevek kódolása a fenti 3 sorban levő zárójelben szereplő betűkből áll össze,
mint pl. VTD, UTE, etc...
(R) A repülési adatokból csak a TD van meg, abból is az látható, hogy a terhelés homogén az egész
településre és mértéke a legkisebb nem triviális értékzóna: 35dB alatti. A következő 35-40dB-es zóna
jóval Vecsés felett van.
(Ü) Az Üzemi zajterhelésre hasonló mondható el. A terhelési szint a legalacsonyabb ezért konfliktus
szint nem is állapítható meg.
(V) A Vasúti zajterhelés lokalizálódik a vasútvonal néhány méteres környezetére és a hozzá
legközelebb eső házak szinte teljesen leárnyékolják a zajt a többi terület elől.
(K) A Közúti zajterhelés az egyetlen, ami hordoz némi nem-triviális eredményt. Egyértelműen
leolvasható, hogy a Telepi út Károly úttól vasút felé eső része csak nappal zajos, tehát az éjjeli
forgalom feltehetően a Károly út felé zajlik.
r

r

ZAJTERKEPEK
V a s ú ti

VTD
+

K ö z ú ti

Ü zem i

R e p ü lé s i

VKD

VTE

VKE

KTD

KKD

KTE

KKE

UTD

UKD

UTE

UKE

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

RTD
+

RKD
-

RTE
-

RKE
-

Az akcióterület (K)özúti (T)erhelési (D) egész napi zajterhelése:
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Az akcióterület (R)epülési (T)erhelési (D) egész napi zajterhelése:

Légszennyezettség
Vecsés esetében, mint a fővárosi agglomeráció része, összefüggően szennyezett levegőről
beszélhetünk. A nagy főútvonalak ölelésében lévő település elszenvedi a gépjárművek okozta
légszennyezést, amelyhez hozzájárul a Budapest felől fújó ÉK-i uralkodó szél is. A még mindig
jelentős átmenő forgalom az akcióterület forgalmasabb útjain - Telepi út, Károly utca - jelentős
levegőszennyezéssel jár. Előbbi esetében a 2007 novemberében átadott Gyáli út várhatóan jelentős
terhelés csökkenést fog eredményezni.
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A településen nincsen koncentrált légszennyezést kibocsátó ipari eredetű forrás. A település
tekintetében az egyik legfontosabb légszennyező forrás a felületi poremisszió. Ez a laza feltalajú
mezőgazdasági területekről, illetve a növényzettel nem fedett, illetve nem portalanított felületekről
származik. Vecsésen még az elmúlt években is jelentős mennyiségű volt a szilárd burkolattal nem
rendelkező belterületi földút. Ezek a nyári száraz melegben az elhaladó gépjárművek nyomán porral
lepték be a környezetüket, a csapadékos időszakban azonban szinte járhatatlanná váltak.
Köszönhetően az elmúlt évek jelentős fejlesztéseinek, ezek a belterületi földutak mára már szinte
teljesen eltűntek, így a poremisszió jelentősen csökkent.
Az elmúlt évtizedben kedvező fordulatot vett mind minőségi, mind mennyiségi szempontból a
kommunális eredetű légszennyezés, ami elsősorban a lakossági gázprogramnak köszönhető, hiszen a
hagyományos tüzelésből származó szennyezéseket jelentősen mérsékelte.
Vízminőség
"Vecsés területén az ásott kutakban mindenütt az 50 mg/l EU határérték feletti (átlagosan 180 mg/l)
volt a nitrát tartalom a GWIS Kft 2002. évi felmérése szerint, amit a KvVm - VITUKI megbízás
alapján végeztek. A 2002 évben telepített TM monitoring szonda-kutak vize is kivétel nélkül
határérték feletti nitrátot tartalmazott. A 2003. évben melléfúrt (TM/A jelű) mélyebb szonda-kutakban
(egy kivételével) is 50 mg/l-nél nagyobb volt a nitrát tartalom.
A nitrát adatok alapján tehát megállapítható, hogy a felszíni eredetű nitrát szennyeződés a talajvíz
szintje alá 8-10 m mélységbe is lejut, ami intenzív leáramlásra utal. Nem véletlen, hogy Vecsés
területén még az 50-70 m mélységű vízmű-kutakban is magas nitrát tartalmakat mértek,
A peszticidek is követik a talajvíz leáramlását, mivel több kútban is a 0.1 mg/l-es szennyezettségi
határértéket meghaladó atrazin (ill. annak bomlásterméke, dezetil-atrazin) peszticid koncentrációkat
mértünk (ld. Táblázat)."
A talajvíz elszennyezettsége azért problematikus, mert a talajvízkutakból locsoláshoz használja a helyi
lakosság, így a szennyeződések a konyhakerti növényeken keresztül visszakerülhetnek az emberi
szervezetbe!
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Á so tt kutak n itrá t tartalm a 2002. évben, Vecsésen
utca, házszám

minta jele
Vecsés-1
Vecsés-2
Vecsés-3
Vecsés-4
Vecsés-5
Vecsés-6
Vecsés-7
Vecsés-8
Vecsés-9
Vecsés-10
Vecsés-11
Vecsés-12
Vecsés-13
Vecsés-14
Vecsés-15
Vecsés-16
Vecsés-17
Vecsés-18
Vecsés-19
Vecsés-20

tulajdonos neve

Attila u. 2.
Páll Istvánné
Árpád u. 15.
Nagy Gyuláné
Erkel F. u. 14.
Tóth Ferenc
Malom u. 31.
Szűcs Ferenc
Fő út 101.
Szomorú Elemérné
Balogh János
Ady E. u. 74.
Miklós u. 2.
Tordai Olga
Arany J. u. 17.
Kiss János
Achim A. u. 86.
Peregi Zoltán
Guthy Csaba
Bocskai u. 33.
Budai Nagy A. u. 39. Bozó Alfonz
Halmy u. 2.
Szollil István
Besztercei u. 39.
Sztankovics Ferenc
Besztercei u. 7.
Juhász Istvánné
Kikindai u. 45.
Kiss Lajos
Rakovszky Zsuzsa
Lórántffy u. 13/a.
Vághy György
Nap u. 11.
Molnár István
Zöldfa u. 13.
Lilliom u. 1.
Csatári László
Gizella u. 3.
Szeiberné

mintavétel
napja
2002.05.05
2002.05.05
2002.05.05
2002.05.05
2002.05.05
2002.05.05
2002.05.05
2002.05.05
2002.05.05
2002.05.05
2002.05.05
2002.05.05
2002.05.05
2002.05.05
2002.05.05
2002.05.05
2002.05.05
2002.05.05
2002.05.05
2002.05.05

talajvízszint
mBf
m terep a
115,3
8,7
10,0
117,0
10,2
118,3
118,1
4,9
5,5
118,0
116,4
3,2
8,2
116,8
3,3
116,2
116,0
3,5
114,7
1,9
114,2
1,8
3,0
117,0
117,6
1,9
7,4
116,1
117,1
1,9
2,6
115,0
116,4
2,1
5,3
116,7
5,9
116,6
7,6
120,4

nitrát
[mg/L]
240
300
120
210
240
290
340
140
160
150
210
160
350
130
140
120
66
72
120
420

A települési talajvízminőségi monitoring építéskori adatai Vecsésen
szondakút
száma

település

TM-06

Vecsés

Gizella u. 3. előtt

TM-06A

Vecsés

TM-07

Vecsés

hely megjelölés

szűrő
alsó

mintavétel
ideje

Atrazin (Aktinit
PK)

Dezetilatra zi n

180

Mg/l
1,285

Mg/l
0,086

2003.04.16

160

0,440

0,060

2002.06.30

240

1,000

0,136
0,910

talp

szűrő felső

(m)
12,0

(m)
11,3

11,8

2002.06.30

Gizella u. 3. előtt

13,5

12,5

13,5

Fő út 101. előtt

10,2

9,6

10,1

(m)

Nitrát

NO3 mg/l

TM-07A

Vecsés

Fő út 101. előtt

15,0

13,5

14,5

2003.04.16

230

1,500

TM-08

Vecsés

Ady E. u. 74. előtt

8,4

7,8

8,3

2002.06.30

170

0,034

0,004

TM-09

Vecsés

Malom u. 31. előtt

9,3

8,7

9,2

2002.06.30

904

<0,001

<0,005

TM-09A

Vecsés

Malom u. 31. előtt

12,0

11,0

12,0

2003.04.16

120

0,001

<0,005

TM-10

Vecsés

Árpád u. 15. előtt

14,7

14,0

14,5

2002.06.30

250

<0,001

<0,005

TM-11

Vecsés

Besztercei u. 39. előtt

7,0

6,3

6,8

2002.06.30

260

<0,001

<0,005

TM-12

Vecsés

Arany J. u. 17. előtt

7,7

7,1

7,6

2002.06.30

210

0,153

0,013

TM-12A

Vecsés

Arany János u. 17. előtt

14,0

10,0

12,0

2003.04.16

8

0,001

<0,005

Forrás:
(1) „A települési monitoring koncepciójának kialakítása és a Budapesttől DK-re fekvő terület talaj - és
rétegvizeinek vizsgálata”. GWIS jelentés (2002).
(2) „Az országos felszín alatti vízminőségi megfigyelőrendszer bővítése keretében végzendő
feladatok” GWIS jelentés (2003).
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5.2.10. A közszféra jelenléte

Az akcióterületen elérhető közszolgáltatások és közösségi funkciók:
Közművelődés:
1.)

Károly u. 2.

Róder Imre Városi Könyvtár

2.)

Károly u. 1.

József Attila Művelődési Ház

Szociális ellátás:
1.)

Telepi út 44.

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Egészségügy:
1.)

Telepi út 68.

Szakorvosi Rendelőintézet

2.)

Eötvös u. 32.

Gyermekorvosi Rendelő

Közigazgatás:
1.)

Szent István tér 1.

Polgármesteri Hivatal

Közoktatás-nevelés:
1.)

Telepi út 53.

korábbi Brunszvik T. Óvoda

Róder Imre Városi Könyvtár
50.000 kötetes könyvállománnyal, gazdag helytörténeti gyűjteménnyel, és számos nem hagyományos
dokumentummal rendelkezik a könyvtár. Az olvasók száma: kb. 850 fő. A könyvtárban elektronikus
ügyfélszolgálat került bevezetésre, valamint eMagyarország Pont üzemel a könyvtár keretein belül: 7
db gép van üzembe állítva heti 40 órában, melyek kihasználtsága kb. 80%-os.
2 épületben működik a könyvtár, külön az ifjúsági, külön a felnőtt. Az épületek nem könyvtári célra
épültek, ahol éppen hely volt oda helyezték a könyvtárat. Nagyon zsúfolt, helyben olvasásra és
rendezvények megtartására alkalmatlan. Raktára szintén alkalmatlan nagyobb mennyiségű könyvek
tárolására, már a jelenlegi helyiség is zsúfolásig van könyvekkel. Bővítésre az épület nem alkalmas.
Az épület mihamarabbi felújítása szükséges, mivel külső megjelenése nem esztétikus, hullik a vakolat,
jelenlegi színvonala nem felel meg egy városi könyvtár jellegének.
József Attila Művelődési Ház
Az intézmény adottságai
•

Nagyterem: 180 fő (színházi típusú) és kb. 120 fő (táncos rendezvény) befogadására alkalmas
helyiség. Szellőztetése nem megoldott, a ventillátorok nem működnek, légkondicionáló nincs,
fűtése gázkonvektoros. Aljzata felújításra került néhány éve, ám az már elhasználódott, illetve
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a megfelelő tisztító gépek nélkül nem megoldható a folyamatos karbantartás. Színpada
elöregedett, felújításra szorul.
•

Kamaraterem: 50-80 fő befogadására alkalmas terem (volt közért), aljzata, fűtése a
nagyteremével megegyező, világítása modernizált.

•

Zeneterem: eredeti funkciója szerint itt történnének az énekkari próbák, ám hely hiánya miatt
jelenleg is raktárként funkcionál.

•

Alkotóház: Elsődleges célja a Gammel József Képző és Iparművészeti Kör, Periféri Art
Képzőművészeti Stúdió és a festőstúdió, foglalkozásainak lebonyolítása, de helyhiány miatt itt
történnek más foglalkozások is (pl. tanfolyamok, hastánc, énekkari próbák, kismama
szépségtanfolyam, stb.).

A József Attila Művelődési Ház adottságait, állapotát és megjelenését tekintve egyaránt alkalmatlan
funkciójának betöltésére

Teljes hasznos alapterület 972 négyzetméter + udvar + egyéb, összesen: 1432 négyzetméter
Helyiségek funkció és méret szerinti megoszlása:
•

Raktár: (díszlet, takarítószer, mobil színpad, stb.): 115m2

•

Öltöző: 45m2

•

Nagyterem + kamaraterem: 350m2

•

Zeneterem: 35m2

•

Alkotóház: 126m2

•

WC, mosdó: 52m2

•

Előtér, folyosó: 84m2

•

Pince: 70m2

•

Ruhatár: 7m2

•

Kiállító terem: 80m2
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Műszaki állapot, technológiák:
•

Épület: majd száz éves, tégla, fa tetőszerkezetes. Vegyesen hódfarkú és normál cseréptető, ill.
bádogtető. Nyílászárók: épülettel egyidős dupla ablakok.

•

Fűtés: gázkonvektoros, kivéve mellékhelyiségeket, melyek kombi-cirkóval fűtöttek.

•

Melegvíz-ellátás: kombi cirkó és elektromos bojler.

•

Elektromos rendszer: kátrányos borítású alumínium kábelektől a hármas szigetelésű kábelekig
különbözőféle, rendszerrajz nincs, bekötések találomra.

•

Kapcsolószekrények gyakorlatilag muzeális jellegűek.

•

Víz és csatornarendszer nagyjából az előírásoknak megfelelő.

•

Hang és fényrendszer nincs kiépítve, azt eseti jelleggel telepítjük.

•

A Ház járófelületeire a hidegburkolat jellemző, de a nagy igénybevételt (nagyterem,
kamaraterem) nem viselik. Az alkotóházban hajópadló is található.

•

Világítótestek felújítva, de nem a funkciónak megfelelően.

Az udvar felújítása 2006-ban elkezdődött, állapota lényegesen javul, de itt is további munkák
szükségesek. Az intézmény keretei nem teszik lehetővé a fejlesztést. A termek kihasználtsága a
preferált időszakokban (kb. 15.30-20 óráig) szinte 100%-os.
Gyermekorvosi Rendelő
A Gyermekorvosi Rendelő alapvető problémája, hogy egy régi családi házból lett kialakítva. A
gyermekorvos mellett a védőnők is itt vannak, akiknek nincs külön rendelőjük. Az épület rossz
állapotban van, igazi megoldás egy új épület építése lenne, lehetőleg a megújult Szakorvosi
Rendelőintézet mellett, vagy annak közelében.
Polgármesteri Hivatal
A hivatal épületének megjelenése és kapacitása nem felel meg a kívánalmak, akadálymentesítésére
mindezidáig nem került sor. Építészeti szakvélemény szerint (lásd részletesen 6.3.2. fejezet!) már-már
a működésképtelenség határához ért, mind állapota, mind funkcionális elégtelensége, elavultsága
miatt. Bővítése, felújítása, akadálymentesítése, a szükséges mértékben parkolóhelyek kialakítása ezért
igen fontos feladat.
A volt Brunszvik Teréz Óvoda épülete
Az óvoda épülete jelenleg a kapacitáshiány miatt helyet ad a Tündérkert Óvoda 2 csoportjának és a
Toldi Ferenc utcai Óvoda 1 csoportjának az emeleten, valamint a földszinten a Bölcsődének 30
férőhellyel.
5.2.11 A közbiztonság helyzete
A közel 20 000 lakosú Vecsés bűnözési helyzetét meghatározza agglomerációs és közlekedés -földrajzi
helyzete, amelyből adódóan nagymértékű a bűnözés, a bűncselekmények kiszivárgása a fővárosból,
különösen az ún. utazó bűnözés.
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Az ismertté vált bűncselekmények számát az alábbi táblázat mutatja:
Bűncselekmények
2001
2002
2003
20
36
39
Személy e leni bűncselekmények
356
243
226
szem.tul.lopás
Va
172
105
70
gyonbet.lopás
elle
17
21
34
csalás, sikkasztás
ni
13
14
19
jármű önkényes elvétele
15
93
105
Közrend e leni bűncselekmények
14
9
9
Zsarolás, rablás
Egyéb bűncselekmények
156
106
109
Összesen:
763
627
611

2004
37
245
63
28
6
84
13
108
584

2005
43
248
81
33
4
115
6
143
673

2006
41
239
70
30
7
79
8
139
616

Forrás: a Vecsési Rendőrörs beszámolója 2006. évben végzett munkájáról

A Rendőrségi beszámolóban a Rendőrőrs parancsnoka megjegyezte, hogy az Üllő és Vecsés
illetékességi területű Rendőrőrs által feldolgozott bűnügyek száma egy kisebb kapitányságra jellemző
ügyszám. Ez is mutatja a bűnelkövetések országos viszonylatban magas számát.
Az akcióterületre vonatkozó bűnügyi és közlekedésrendészeti szempontú értékelés7
Az akcióterület közlekedési szempontból nem mutat jelentős fertőzöttséget. A városi Rendőrőrs
tájékoztatása szerint 2007-ben halálos baleset nem történt, súlyos sérüléssel járó baleset 1 db, könnyű
sérüléssel járó baleset 6 db, anyagi káros baleset 23 db történt a területen. Figyelemre méltó azonban,
hogy a balesetek jelentős, 69%-a csütörtöki és szombati napra esik, ami a piac körüli parkolás és
közlekedés rendjének felülvizsgálatát, újjászervezését indokolja.
Bűnügyi szempontból a terület fertőzöttsége a többi városi részhez képest átlagos, a kisebb értékre
elkövetett lopások száma ugyan nagyobb, mint a város többi részén, azonban súlyosabb
bűncselekmények nem történtek olyan nagy számban, mint a város egyéb területein.
Az akcióterületen 2007-ben 2 db személy elleni bűncselekmény, 5 db betöréses lopás, 34 db lopás, 9
db közrend elleni bűncselekmény, illetve 11 db egyéb bűncselekmény történt. Ez a korábbi évekhez
képest enyhe (3%-os) növekedést jelent.
A vizsgált területen 2007 évben 3 db elfogás és 12 db előállítás történt.
A kollégák 4 esetben büntető, 13 esetben szabálysértési feljelentéssel éltek illetve 142 esetben szabtak
ki helyszínbírságot. A szabálysértési feljelentések és helyszínbírságok az esetek 87%-ban közlekedési
szabálysértések miatt lettek kiszabva, főként a közlekedési szabályok kisbb fokú megsértése (pl.
parkolás) miatt.
Az előzőek alapján megállapítható, hogy az akcióterület közlekedésének felülvizsgálata és
újraértékelése, a közbiztonság erősítése (újabb közterületi kamerák elhelyezése) szükséges.

7

Forrás: Monori Rendőrkapitányság jelentése
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Az elmúlt évek legszembetűnőbb jelensége a drogpiac terjedése volt Vecsésen, ami a becslések szerint
legalább olyan kiterjedt lehet, mint a fővárosban. Ez hosszabb távon súlyos problémákat
eredményezhet. Legveszélyeztetettebbek a serdülőkorban lévő fiatalok. Vecsésen ez fokozottan
jelentkezik, hiszen a helyi iskolákból kikerülő gyermekek nagy része a fővárosban kezdi meg a
középiskolai tanulmányait. Itt kevésbé nyomon követhetőek, szemmel tarthatóak a gyerekek, emiatt
könnyebben keverednek csellengésbe, iskolakerülésbe, rossz társaságba. Egyre több fiatal adja fel
tanulmányait, tanköteles kora előtt és utána. A szülők legnagyobb része nem helyben dolgozik, így
sokat vannak távol. A gyermekek felügyelet nélkül vannak. Nő az érzelmileg elhanyagolt,
magatartászavarral küzdő gyermekek száma.
A fentiekből látható, hogy helyzetéből adódóan Vecsésen óriási feladat hárul az önkormányzatra, a
rendőrségre és a polgárőrségre a bűnmegelőzés terén. Mindhárom szervezet igyekszik a problémát
súlyának megfelelően kezelni.
1991-ben a Képviselő-testület létrehozta a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítványt,
amely az évek folyamán több tíz millió forinttal támogatta a rendőrséget, valamint segített kidolgozni
a település programját.
Az önkormányzat 2004-ben kiépítette a város legveszélyesebb pontjain a térfigyelő rendszert, amelyet
az üzemeltető cég 24 órán keresztül figyel és szükség esetén beveti gyors reagálású csoportját, illetve
együttműködik a rendőrséggel, valamint a helyi polgárőrséggel. A térfigyelő rendszert az
önkormányzat folyamatosan bővíti. Jelenleg 6 db nagyteljesítményű önálló járőrözésre képes kamera,
illetve az intézményeknél és a 4. számú főútnál 18 db fix kamera működik, üvegkábellel összekötve az
üzemeltető cég központjával. A rendszer fenntartására és működtetésére mintegy bruttó 500 000 Ft/hó
összeget fordít az önkormányzat. Vecsés Város Önkormányzata támogatja a Vecsés Települési
Polgárőr Egyesület munkáját is: helyet biztosít számára, támogatja eszközei beszerzését és működését.
Az Önkormányzat, a Vecsési Rendőrőrs, a Polgárőrség, a közterület-felügyelők és a lakosság között
hatékony és szoros együttműködés alakult ki az évek során. A közös munka megnyilvánul többek
között az összehangolt működésben, a közös akciókban (sikeresek például a város határában az
illegális hulladéklerakás megakadályozását célzó akcióink, amelyben a rendőrség, a polgárőrség
mellett a közterület felügyelők, a mezőőrök, a polgármesteri hivatal dolgozói, önkormányzati
képviselők és önkéntesek is részt vesznek.) Az önkormányzat finanszírozásával működik a 24 órás
járőrszolgálat. Ennek keretében az üzemeltető céggel kötött szerződés alapján szolgálaton kívüli,
szabadnapos rendőrök biztosítják a 24 órás járőrszolgálatot, amelynek során bűncselekmény észlelése
esetén azonnal szolgálatba lépnek. Az önkormányzat ennek a programnak a finanszírozására mintegy
500 000 Ft-ot költ havonta.
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Különös gondot fordít az önkormányzat, a vagyon elleni bűncselekmények, az áldozattá válás
megelőzésére, a hiszékenység és a könnyelműség felszámolására. Ezt a tevékenységet 2006-ban az
Országos Bűnmegelőzési

Központ is támogatta.

Ennek keretében beszerzésre került egy

rendszámfelismerő rendszert, amelyet a rendőrség és a polgárőrség kapott meg közös használatra.
Minden évben bűnmegelőzési nap is megszervezésre kerül. Az önkormányzat rendelettel támogatja a
vecsési iskolai nyári tábort, amelyet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervez. Az elmúlt
évben a bűnmegelőzés jegyében voltak előadások és foglalkozások. A városban minden háztartásba
szórólap került ki karácsony előtt 6500 példányban, amelyen arra vonatkozóan voltak tanácsok, hogy
mit tudnak ők maguk a vagyon elleni bűncselekmények és az áldozattá válásuk ellen tenni.
5.2.12 Az Akcióterületet jellemző településszerkezeti problém ák
•

A vecsési belváros városképe összességében nem mutat városközponti arculatot, építészetileg
több tekintetben széteső, helyenként rendezetlen.

•

A Telepi út városközpontban elhelyezkedő épületei nem alkotnak
egységes térfalat.

•

A

Gyál

felé

É-D

irányú

összeköttetést jelentő

városközponti főutcához képest jelentős

Telepi

út

átmenő forgalommal

terhelt.
•

A Telepi úthoz kapcsolódó Piac tér és környéke méltatlan állapotban
van, mind a tér rendezetlensége, mind

az épületek állapota,

minősége miatt.
•

A várost kettészelő vasútvonal a városközpontot is elválasztja több
városrésztől - Halmy-telep és Andrássy-telep.

•

A Telepi út déli kanyarjánál található önkormányzati tulajdonú
térbővületben

kialakított fátlan

közkert

sem városképi,

sem

térhasználati szempontból nem kedvező.
•

A Telepi útra az Anna utcáról történő lassításmentes ráhajtásánál
játszótér található, amely így kiemelten balesetveszélyes

•

A víztorony meghatározó városképi eleme a vecsési városközpontnak, de jelenlegi állapotában
inkább a városképet rontó elemként szerepel. Környezete rendkívül lepusztult állapotban van
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5.3 A TULAJDONVISZONYOK ÉRTÉKELÉSE

A tulajdonviszonyok részletes bemutatását a Helyi gazdaságfejlesztési stratégia tartalmazza
(mellékletben)!
Az akcióterületen megvalósuló fejlesztési tevékenységek szempontjából alapvető fontosságú a
területen lévő ingatlanok tulajdonviszonyinak megismerése, feltérképezése.

Mint ahogyan az alábbi térképvázlatból is kitűnik, az akcióterületen - annak városközponti jellegéből
és funkcióiból adódóan - nagy számban találhatók önkormányzati tulajdonú ingatlanok különösen a
Városháza környékén, és a Telepi út mentén. A közterületek a Telepi út és a Fő út kivételével
ugyancsak önkormányzati tulajdonban vannak. (E két út jelenleg a Magyar Állam tulajdonát képezi.)
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Tulajdonviszonyok az akcióterületen
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Az fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonyai:
Tulajdonos név

Tulajdoni hányad

Helyrajzi

Érintettség (%)

Fejlesztési elem

szám
Vecsés Város
Önkormányzata
Vecsés Város
Önkormányzata
Vecsés Város
Önkormányzata

Művelődési Ház
1/1

2314

100

és Könyvtár
létrehozása

1/1

2310/16,
2310/2, 2311

Felszín feletti
100

parkoló építése
térrendezéssel
Akadálymentes

1/1

2310/16

100

nyilvános WC
kialakítása
A Miklós utca és
az Eötvös utca

Vecsés Város
Önkormányzata

1/1

2309, 2356

100

(Miklós utca parkoló bejárata
közötti szakasz
rekonstrukciója

Vecsés Város
Önkormányzata

1/1

1589,1590

100

Anna utcai
játszótér

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

5.4 A TULAJDONOSI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKOK BEMUTATÁSA

Az akcióterület integrált funkcióbővítő fejlesztése, rehabilitációja keretében a város önkormányzata
elsősorban városi, közösségi és közszféra funkcióit erősítő tevékenységek megvalósítását tervezi.
Mivel az újonnan létesítendő Művelődési házban kereskedelmi egységek is helyet kapnak (étterem,
üzletek), ezért a projekt a gazdasági funkciók erősítéséhez is hozzájárul.

A kor igényeit kielégítő Városközpont megteremtése érdekében a gazdasági funkciók további
erősítése, a fejlesztések szinergiáinak kihasználása érdekében az önkormányzat a projekt előkészítése
és a pályázati folyamat során a helyi vállalkozók bevonását határozta el. A 2009. május 14-én
megrendezett vállalkozói fórum keretében az akcióterületen érdekelt (tevékenységet folytató, illetve
tervező) vállalkozásokat Önkormányzat tájékoztatta az általa tervezett akcióterületi fejlesztésekről, így
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például a Házasságkötő terem kialakításáról, a Művelődési Központ és Könyvtár új épületbe történő
költöztetésről, a kor elvárásainak megfelelő Komplex Művelődési Központ létrehozásáról, valamint
parkoló kialakításáról. Az újonnan megépülő Művelődési Központot geotermikus energiával szeretnék
ellátni, ez plusz költséget jelent, de hosszútávon jelentős megtakarítást eredményezhet, illetve a
későbbiekben a Polgármesteri Hivatalt is kiszolgálja majd.

Az önkormányzat a 2009 májusában tartott vállalkozói fórumon kívül folyamatos és jó kapcsolatot tart
fenn a helyi lakossággal, civilekkel egyaránt, és nyitott, bármely vállalkozói tőkéből megvalósuló
fejlesztésre, amely a Városközpont funkcióinak bővülését és a jelenlegi szolgáltatási színvonal
emelkedését

célozzák,

ezáltal

hozzájárulva

az

akcióterület kereskedelmi

vonzáskörzetének

bővüléséhez, helyi és térségi vonzerejének növekedéséhez.
A városvezetés kikérte a lakosok és az intézményvezetők véleményét is. A pályázatot 27 civil
szervezet támogatta, amelyből 16 szervezet - nyertes pályázat esetén - felajánlotta a segítségét.
Kiemelkedő volt a városvezetés részéről, hogy a szomszéd településekkel is egyeztették a vecsési
terveket.
Az akcióterületen az EATT-ben jelzett tulajdonosi szándékok tekintetében annyi változás következett
be, hogy:
•

Az Önkormányzat az SZTK melletti ingatlant parkoló létesítés céljából megvásárolta.

•

Az

Önkormányzat hosszú

távú

céljai között szerepel

az egységes

városközpont,

városközponti-kép kialakítása. E cél megvalósulása érdekében:

•

-

Az Önkormányzat a Piactéren megvásárolt egy épületet, amelyben korábban kocsma
üzemelt.

-

Megvásárolta a piactéren található INTERPICK üzletházat a felszín feletti parkoló
kialakítása érdekében.

Az ERSTE Bank tulajdonát képező területen a tervezett SPAR áruház építése a jelenlegi
gazdasági helyzetre való tekintettel ebben a pályázati programozási időszakban nem valósul
meg.

A tervezett akcióterületi fejlesztések egyik legjelentősebb multiplikátor hatása, hogy olyan feltételeket
teremt a városközpontban, amely mobilizálja a magántőkét, serkenti a magánerős beruházásokat.
A projekt előkészítése során folyamatosan zajló vállalkozói partnerségi egyeztetések bebizonyították,
hogy az akcióterület vállalkozásai partnerek kívánnak lenni az Önkormányzat fejlesztéseiben,
erkölcsileg támogatják a városközpont fejlesztési terveket és a funkcióbővítő rehabilitációt.
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5.5 PIA CI IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK FELMÉRÉSE
A kulturális élet alakulása a rendszerváltás óta
A rendszerváltozás előtti járási rendszer központi települése és városi intézménye a monori
művelődési központ volt, amely kistérségi módszertani feladatokat látott és lát el a mai napig is. Ehhez
a kistérségi programhoz, mint decentrum csatlakozott 2003-ban a József Attila Művelődési Ház. A
monori kistérség településeinek felosztásával jött létre Vecsés és térsége, figyelembe véve mind a
földrajzi elhelyezkedést, a kistáj

speciális sajátosságait, az emberi kötődéseket, kulturális

hagyományokat és szakmai kapcsolatrendszert.
A tevékenységüket adatgyűjtéssel kezdték meg. Olyan adatlap-csomaggal keresték fel a települések
polgármestereit,

közművelődési

szakembereit,

amellyel

feltérképezhették

a

települést

és

közművelődési intézményét, képet kaphattak a „házakban” folyó szakmai munkáról. Ez azért volt
fontos, mert a kistérség településeinek ismerete, az ott élő notabilitásokkal, kulturális szakemberekkel
való személyes kapcsolattartás nagyban segíti a kistérségi munkát. Az adatok begyűjtése, frissítése is
személyes megkeresések során történt. A személyes kapcsolatok kialakítása, a már meglévők ápolása,
ébrentartása során újabb és újabb ismeretek, adatok birtokába jutottak az adott kistérségről. Az elmúlt
évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a település döntéshozóival, közművelődési
szakembereivel is jó munkakapcsolatot alakítottak ki. A tájoltatás kapcsán eljutottak olyan, a
térségükbe nem tartozó kistelepülésekre is, ahol a kulturális közösség élő és tevékeny volt,
találkozhattak a faluközösség kulturális életének alakítóival, mozgatórugóival.
A kialakított személyes ismeretségek révén 2004-ben négy település, Alsónémedi, Felsőpakony, Gyál
és Vecsés „Városszéli” Közművelődési megállapodást kötött azokról a legfontosabbnak ítélt
feladatokról, amelyek a kistérségben elindíthatják az együtt gondolkodás és cselekvés folyamatát.
Véleményt cseréltek az agglomeráció kistelepülési és városi közösségi művelődési lehetőségek
fejlesztéséről, a kulturális piacon való létük nehézségéről, a szakmai szolgáltató munka színtereiről,
rendezvények összehangolásáról, vándoroltatásáról. A megbeszélések során felmerült, hogy együttes
munkával részletesen tárják fel a területi módszertani munka és a fejlesztések érdekében kívánatos
tennivalókat, a megújításban szerepet vállaló segítőket össze gyűjtik.
Problémák, lehetőségek
Róder Imre Városi Könyvtár
A könyvtár elhelyezkedése a településen belül kedvező, bár az intézmény infrastrukturális feltételei
meglehetősen rosszak. A városi könyvtár jelenleg két rendkívül rossz műszaki állapotú, rendkívül
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zsúfolt, helyben olvasásra és rendezvények megtartására nem alkalmas épületben működik. Az egyik
épületben a gyermek, a másikban a felnőtt könyvtár kapott helyet. A két épület eredetileg nem
könyvtári célra épült, az intézmény mindig ott kapott helyet a településen, ahol éppen megüresedett
épület, hely volt. A jelenlegi könyvtári épületek felújítása bővítési lehetőségek hiányában nem
indokolt.
A könyvtár működése a műszaki - infrastrukturális problémák ellenére bejáratott. Gondos
gazdálkodással a meglévő adottságokból kihozták mindazt, amit lehetett, kisebb praktikákkal pótolják,
jó értelemben leplezik a hiányosságokat. (pl: a kisebb állagmegóvó munkálatok egy részét
költséghatékonysági szempontok miatt a helyi könyvtárosok végzik.) A tartalmi munka mellett
fontosnak tartják, hogy a könyvtárba látogatók jól érezzék magukat, esztétikus környezetet alakítsanak
ki a könyvtárhasználók számára.
Az épület akadálymentesítése sem az épületen belül, sem azon kívül nem megoldott.
(A Róder Imre városi könyvtárról bővebb ismertetőt Doróné Zimmel Katalin igazgatóval folytatott
interjú és az általa rendelkezésre bocsátott információk alapján az 1. számú melléklet tartalmazza.^
Összegezve:
A vecsési Róder Imre Városi könyvtárban szakmailag stabilnak mondható a könyvtári szolgáltatás, ám
ennek színvonalát és jövőjét veszélyezteti egyrészt az állomány elöregedése, másrészt a működési
körülmények rohamos romlása.
József Attila Művelődési Ház
A József Attila Művelődési Ház (helyi szóhasználtban: JAM Ház) mint a helyi kultúra ápolásának, a
helyi művészeti élet pártolásának és fejlesztésének egyik legfontosabb szereplője. Az intézmény
jelenlegi műszaki állapotát, működési feltételeit tekintve azonban nem alkalmas a kor igényeinek
megfelelő szolgáltatási színvonal biztosítására.
Az intézmény termeiben korszerűtlen a világítási, fűtési és szellőztetési rendszer, a színpad
elöregedett, a belső burkolatok elhasználódtak. A helyhiány következtében az egykori Zeneterem
raktárként üzemel.
A jelenlegi termek befogadóképessége révén alapvetően helyi igényeket elégít ki. A térségi vonzás
nem jelentős. (A Nagyterem táncos rendezvények estén 120 fő, színházi előadások esetén 180 fő
befogadására alkalmas. A Kamaraterem, amely az egykori közért helyiségéből került kialakításra 50
80 fő befogadására képes.)
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A termek kihasználtsága a preferált időszakokban maximális, a befogadóképesség tovább nem
növelhető, így a programkínálat bővítését, az intézmény jelenlegi körülményekhez képesti fejlesztését,
a JAM Ház arculatának javítását „külső helyszínek” igénybe vételével próbálják megoldani.
Bővítési lehetőségek hiányában a könyvtárhoz hasonlóan a Művelődési Ház felújítása nem javasolt,
sokkal inkább egy új komplex Művelődési Központ kialakítása, amelyre a városközpontban a
Városháza mellett a felhagyott óvodaépület helyén nyílik lehetőség.
A kedvezőtlen infrastrukturális feltételek ellenére az intézményvezetés proaktív hozzáállása, a
lehetőségek maximális kihasználása révén 2005. óta a JAM Ház bevételeiben növekedésállt elő. Az
intézmény bevételei e proaktív hozzáállás, és pozitív tendencia ellenére az önkormányzati
támogatáson kívül rendkívül korlátozottak, és az infrastrukturális adottságok helyzetéből adódóan a
lehetőségekhez képest meglehetősen kiaknázatlanok. Egy új, korszerű Művelődési Ház kialakítása,
megépítése révén ezen plusz bevételi források számottevően emelkedhetnek. (pl: terem és
helyiségbérleti díjak, rendezvény belépők, szponzori támogatások).
(A József Attila Művelődési Házról bővebb ismertetőt Kis Tóth János igazgatóval folytatott interjú és
az általa rendelkezésre bocsátott információk alapján a 2. számú melléklet tartalmazza.)
Versenytársak - Művelődési Házak a térségben
Felsőpakony, Gyál, Üllő, Ecser, Maglód, Gyömrő, Mende, Vecsés kulturális életének rövid
bem utatása
A három városban és öt községben közel 75.000 ember él, akiknek kulturális igényeit minden
településen közművelődési intézmény elégíti ki. A helyi önkormányzatok fontosnak tartják a kultúra
és ezen belül a közművelődési intézmények finanszírozását, építését (Gyálon), felújítását (Mendén),
revitalizációját (Maglódon).
Működési formáját tekintve hét intézmény önkormányzati fenntartású költségvetési szerv, egy épület
egyházi tulajdonban van (Gyömrőn) és egy művelődési házat (Üllőn) vállalkozásban működtetnek. Az
önkormányzati

intézmények

jogilag

önálló

szervezetek

és

részben

önálló

gazdálkodási

működésmóddal üzemelnek. A személyi feltételek mindenhol adottak, bár kiemelendő, hogy csak öt
művelődési házban alkalmaznak szakirányú végzettséggel vezetőt.
A települések távlati kulturális elképzeléseit két településen (Ecseren és Gyálon) elfogadott
közművelődési-kulturális koncepció határozza meg, közművelődési rendelete mindegyik településnek
van. Az intézmények alapdokumentumai megvannak, alapító okirattal minden ház rendelkezik. Üllőn
a működést közművelődési megállapodással szabályozzák.
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Az informatika szükségességét minden település látja, honlapjuk, e-mail címük van, elérhetőek, sőt a
művelődési házak termeibe is beköltözött a „nagyvilág.” Így a gyors és naprakész információszerzés
nyújtotta előnyöket nemcsak a ház dolgozói, de látogatói is élvezhetik, öt településen (Mende,
Gyömrő, Ecser, Üllő, Vecsés) Teleház is működik.
Mivel turisztikai látnivalókban, attrakciókban nem bővelkedik e kistérség, így idegenforgalmi
koncepcióval és turisztikai irodával sem rendelkeznek települései. Kitörési út az alvó települések
szürkeségéből a kulturális turizmus, amellyel a kistérség községei, városai kitűnhetnek a többiek
közül. Több sikeres példa van erre: Gyömrőn az Országos Rákóczi Nap, Ecseren az „Ecseri
Lakodalmas”, Vecsésen a Káposztafeszt, Tavaszi Fesztivál. Kiemelkedő nagyrendezvényeket minden
önkormányzat, ház rendez, amelyek túlnyomó többsége a település évfordulójához kapcsolódik.
Önálló kiállítóhellyel két, tájházzal egy, mozival egy, művészeti iskolával négy, szabadtéri színpaddal
egy, teleházzal öt, EU információs ponttal három, és könyvtárral az összes település rendelkezik.
A kistérség településein helytörténeti könyveket, kalendáriumokat adnak ki, megjelenik újság. A helyi
nyilvánosság másik eszköze a televízió, viszont csak egy településen (Vecsésen) működik. A
Williem’s TV helyi, TV „Plussz 29” helyi és térségi, a Pátria TV térségi témákkal is foglalkozik,
adásaikat közel ötven településen tudják fogni.
Közművelődési, kulturális, ifjúsági tevékenységet folytató civil szervezetek segítik a házak munkáját,
biztosítják az önszerveződés és érdekérvényesítés kereteit.
Az intézmények szakmai munkájában meghatározó az amatőr előadó-művészeti csoport, körök,
klubok, szakkörök, amatőr alkotóművészeti csoportok működtetése, életre hívása, a meglévő
csoportok megtartása, animálása. A tradíciójukat őrző települések támogatják hagyományőrző
csoportjaikat, honismereti köreiket; pl. Gyömrőn a Rozmaring Hagyományőrző Alapítványt, Ecseren a
Zöldkoszorú Hagyományőrző Kört, Vecsésen a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoportot,
Lumpen Klumpen Tánccsoportot és a Honismereti Kört.
Színes képet nyújt a kistérség művelődési házi tevékenységeinek listája, amelyek hangsúlyos helyet
kapnak e házak életében. Ilyen például az önképzés segítése, az ismeretterjesztés, művészeti nevelés,
az amatőr alkotók segítése, a szabadidős foglalkozások és szolgáltatások, a közhasznú ismeretek,
tanfolyamok, a gyermekek tanórán kívüli szabadidő eltöltésének szervezése, a nyugdíjasok számára
nyújtott programkínálat.
A piaci igények és lehetőségek felmérését követően megállapítható, hogy a projekt révén
megvalósul a jelenleg városképileg és funkcionálisan egyaránt a városközponti szerepkör
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betöltésére alkalmatlan állapotú vecsési városközpont rehabilitációja, a közszolgáltatásokhoz és
közintézményekhez való akadálymentes hozzáférés feltételei javulnak, valam int a városi és
térségi lakosság által kiemelten igényelt színvonalas kulturális, rekreációs és a civil társadalm at
szolgáló közösségi szolgáltatások biztosítása.
Az Akcióterület fejlesztési céljait a fentieknek megfelelően közvetlenül szolgálja a tervezett
projekt megvalósítása. Más alternatíva nem képzelhető el, mert:
•

Az akadálymentes nyilvános WC központi fekvése megfelelő, megközelíthetősége ezen a
helyszínen biztosítható optimálisan;

•

A kistérségi és városi szerepkörű kulturális centrum kialakítása a jelenlegi leromlott
állapotú

és bővítésre műszakilag alkalmatlan művelődési házban nem lehetséges,

ugyanakkor a kijelölt helyszínen optimális központi pozícióban elhelyezhető, részévé
válik

a

későbbiekben

megvalósítandó

városközponti

közterület-rehabilitációs

fejlesztéseknek, egyedül itt alkalmas közösségi integráló szerepkör betöltésére.
Akadálymentes nyilvános WC
Fontos feladat az akadálymentes nyilvános WC kialakítása, amelynek hiány különösen piacnapokon
jelent problémát, mivel ez a funkció nem található meg a városközpontban. A projektnek
köszönhetően a városközpont további rendezvényeknek is helyet ad, ami indokolttá teszi a kialakítást.
Az átalakítás, felújítás esztétikai szempontból is illeszkedik a többi fejlesztéshez.

Felszín feletti parkoló
A Szent István

téren jelenleg „uralkodó” áldatlan parkolási helyzet megoldása, kiváltképp

piacnapokon, rendkívül fontos feladatot jelent. A projektnek nincs alternatívája, mivel más parkolási
lehetőség nem áll rendelkezésre a területen, így a színvonalas városközpont elengedhetetlen elemét
jelenti a parkolási lehetőség megteremtése. A fejlesztést indokolja az új Művelődési központ
létrehozása, mivel az építési engedély alapján szükséges biztosítani az előírt parkolószámot.

A Miklós utca és az Eötvös utca (Miklós utca és parkoló bejárata közötti szakasz) rekonstrukciója
A parkoló megközelíthetősége indokolja az útrekonstrukció megvalósítását. Szükséges a Miklós utca
egy szakaszának egyirányúsítása is, mivel a kevés rendelkezésre álló terület miatt a szükséges parkoló
szám egy részét csak az út mellett lehet biztosítani.
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Játszótér
Az akcióterület városközponti jellegét, közösségi térként való funkcionálását nagyban segíti a jelenleg
teljes mértékben hiányzó funkció, a játszótér kialakítása, amely a gyermekes családok számára teszi
még vonzóbbá a területet.
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6. FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK
6.1. A Z AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJAI, RÉSZCÉLJAI
Átfogó akcióterületi cél:
A

Vecsés

Városközpont

rehabilitációs

programjának

megvalósítása

a

város

érvényes

Településfejlesztési Koncepciójának célkitűzései között szerepel, és zömében megegyezik a jelen
akcióterületre vonatkozó alapvető, átfogó célkitűzéssel:
"A település központjának karakteresebb és minőségi fejlesztését kell előirányozni a Telepi út
mellett: az intézményrendszer fejlesztése, az épületállomány, a közterületek, a zöldterületek
minőségi javítása, a parkolási gondok mérséklése."
A fenti átfogó cél kiegészítésre került az alábbiakkal:
Az akcióterületen található

létesítmények

funkcionális

működésének fejlesztése-bővítése,

a

gazdaságosabb, energiatakarékos működtetés feltételeinek megteremtése, a közösségi élet és a
közszolgáltatások iránt megnyilvánuló lakossági igény magasabb színvonalú kiszolgálása, gazdasági
tevékenységet elősegítő fejlesztések megvalósítása, a környezet rendezése, valamint a városképi
attraktivitás növelése.
Az Akcióterület fejlesztése az átfogó cél elérését a közösségi és gazdasági közfunkciók erősítésével,
illetve az ezekhez kapcsolódó, városi funkciót erősítő infrastrukturális és közterület-fejlesztési
beruházásokkal biztosítja.
Részcélok:
Az átfogó cél teljesüléséhez a következő részcélok megvalósítása járul hozzá:
1. A városközpont közösségi funkciójának erősítése
A városközpont közösségi funkciójának erősítése, a lakosság igényes és kulturált szabadidő eltöltését
biztosító létesítmények fejlesztésével, illetve építésével
A fejlesztések egyik legfontosabb célja, hogy a városközpont, mint közösségi színtér szerepe
megerősödjön, alkalmas legyen a helyi lakosság szabadidő eltöltési igényeinek széleskörű, magas
színvonalú kiszolgálására, ezáltal a helyi közösségek alakítására, a helyi identitástudat erősítésére.
Ebben nagy szerepe van a városközpont arculatának, egy kellemes, tiszta, valódi főutca megjelenésű
központ létrehozásának
A részcélhoz kapcsolódó új városi funkciók: funkcionális és megjelenésében is méltó agóra, belvárosi
funkciók: kulturális, rekreációs és egyéb közösségi szolgáltatások, szórakoztatóközpont, civil
társadalom fórumainak kialakítása.
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2. A városközpont gazdasági jelentőségének növelése
A városközpont gazdasági jelentőségének növelése egyrészt a vállalkozások működését segítő
gazdasági szolgáltatások nyújtására alkalmas helyszínek kialakításával,

másrészt a központ

megjelenésének, adottságainak javításával, vonzóvá tételével
A vonatkozó akcióterületi fejlesztések célja a vállalkozások számára szükséges üzleti környezet
megteremtése, elsősorban a gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatásoknak helyet adó háttér
infrastruktúra létrehozásával. További célként fogalmazódik meg a növekvő üzleti turizmushoz
kapcsolódó igények kielégítése - szálláshely, vendéglátás, programok, városi vonzerők fejlesztése ami által a város részesedhet a multinacionális fejlesztések közvetett hasznaiból
A részcélhoz kapcsolódó új városi funkciók: új belvárosi üzleti szolgáltatások, pl. könyvesbolt, utazási
iroda, bank stb., szórakoztatóközpont, színvonalas vendéglátóhelyek.
3. A közszolgáltatások színvonalának emelése
A közszolgáltatások színvonalának emelése a lakosság szolgálatában álló középületek megújításával
A közszolgáltatások esetében egyrészt célkitűzés a középületek, jelen esetben a Művelődési Központ
városképbe szervesen illeszkedő, megújult külsővel történő ellátása, másrészt ugyanitt a szolgáltatási
infrastruktúra, eszközpark korszerűsítése.
A részcélhoz kapcsolódó új városi funkciók: akadálymentes hozzáférés a közösségi szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatások minőségének növekedése.
4. A belvárosi funkciók erősítése
A városközponti funkciók erősítése a beruházásokhoz illeszkedő terület-rehabilitációs, illetve a
kapcsolódó infrastrukturális elemeket is magában foglaló közlekedési fejlesztésekkel
Az ide tartozó műszaki infrastrukturális fejlesztések célja a jelenlegi rendezetlen állapot, illetve
hiányosságok megszüntetése.
A részcélhoz kapcsolódó új városi funkciók: funkcionális és megjelenésében is méltó agóra, belvárosi
funkciók: kulturális, rekreációs és egyéb közösségi szolgáltatások, szórakoztatóközpont, civil
társadalom fórumai, színvonalas vendéglátóhelyek, szórakozóhelyek
5. A fenntarthatóság és esélyegyenlőség érvényesítése
A fenntartható fejlődést és az esélyegyenlőséget biztosító horizontális célkitűzések érvényesítése
A városközpont fejlesztése a horizontális fenntarthatósági és esélyegyenlőségi célkitűzések eléréséhez
is hozzájárul. A fenntarthatósági célkitűzések elérésének érdekében lényeges az érintett létesítmények
energiahasználatának a csökkentése. Másrészt alapvető az esélyegyenlőségi követelményeknek való
megfelelés érdekében az akadálymentesítés, hogy a fogyatékkal élő lakosok is igénybe tudják venni a
közösségi funkciót ellátó létesítményeket.
A részcélhoz kapcsolódó új városi funkciók: akadálymentesített Polgármesteri Hivatal, Művelődési
Központ és Könyvtár, energiatakarékos műszaki megoldások, napelemek, stb.
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Az akcióterület hosszabb távú fejlődését több, az önkormányzat által megvalósítani tervezett
projektelem is szolgálja, amelyek egy része - a rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében már jelen pályázat keretében megvalósulhat, más része pedig a következő évek fejlesztési feladatai
közé sorolt tevékenységet jelent:______________
Rövidtávon (jelen pályázat keretében)

Hosszabb távon megvalósuló kapcsolódó

megvalósuló fejlesztések (2009-2012)

akcióterületi fejlesztések (2013-2015)

Művelődési Központ és Könyvtár kialakítása

Polgármesteri Hivatal komplex felújítása

Felszín feletti parkoló kialakítása (94 fh)

Telepi út komplex rehabilitációja

Közterület-rendezés a fejlesztések környezetében

További parkolóhelyek kialakítása

Miklós utca, Eötvös utca (Miklós utca - parkoló
bejárata közötti szakasz) felújítása
Játszótér kialakítása az Anna utcánál
Alternatív energiaellátó rendszer kiépítése
Akadálymentes nyilvános WC kialakítása
A továbbiakban a jelen fejlesztési tevékenység során megvalósítandó fejlesztésekkel foglalkozunk,
míg a hosszabb távon tervezett, ill. kapcsolódó feladatokat a 6.4 és 6.5 fejezet tartalmazza.
Célindikátor-tábla
Cél/részcél
A városközpont
közösségi funkciójának
erősítése

A városközpont
gazdasági
jelentőségének növelése

A közszolgáltatások
színvonalának emelése

A belvárosi funkciók
erősítése

Mutató megnevezése

Adatmérés forrása

Kiinduló érték (2008)

Célérték (2011-2012)*

Lebonyolított
rendezvények száma

Önkormányzati
kimutatás, saját
felmérés

2008-as bázisérték

a 2008-as bázisérték
1,5-szerese

Önkormányzati
kimutatás, saját
felmérés

2008-as bázisérték

a 2008-as bázisérték
1,5-szerese

Önkormányzati, illetve
intézményi kimutatás

0

100%

Önkormányzati
kimutatás

2008-as bázisérték

a 2008-as bázisérték
150%-a

0

94 fh

0

1765m2

Az Akcióterületen
gazdasági szolgáltatást
igénybe vevő
vállalkozások száma
A Művelődési Ház üzleti
egységei
kihasználtságának
mértéke
Ügyfél elégedettség
növekedése az
önkormányzatnál
Kialakított felszín alatti
parkolóhelyek száma
Rehabilitált közterület
nagysága

Önkormányzati
kimutatás, saját
felmérés
Önkormányzati
kimutatás, saját
felmérés

A Művelődési ház
fűtéskorszerűsítése révén
a 2008-as bázisérték
Intézményi kimutatás
2008-as bázisérték
elért energia
50%-a
megtakarítás mértéke
A fenntartható fejlődés
A Művelődési Házba
és esélyegyenlőség
látogató fogyatékkal élők
Intézményi felmérés
0
100 fő/hó
érvényesítése
száma
Fejlesztésben érintett
Önkormányzati
0
2
akadálymentesített
kimutatás
intézmények száma
* A projekt befejezése 2011. III. negyedéve, így a műszaki jellegű indikátorok 2011-re, a működtetéssel kapcsolatos mutatók
viszont 2012-re értelmezhetők.
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6.2 BEA VA TKOZÁS TÍPUSOK
Projekt neve, alprojektek,
projektelemek

KMOP ROP 2007-2013 keretében megvalósuló fejlesztések

M űvelődési
létrehozása

Központ

-

Könyvtár

Projektelemek:
Művelődési Központ és Könyvtár
épület kivitelezése
Alternatív energiaellátó rendszer
kiépítése

Gazdasági
célú
(ERFA)

Városi
funkciót
erősítő
(ERFA)
1. Alprojekt

Közösségi
célú
(ERFA)

Közszféra
funkcióit
erősítő
(ERFA)

„Soft”
tevékenység
(ESZA)

X

X

X

X

X

x

x

x
x

2. Alprojekt
Akadálym entes nyilvános WC
kialakítása

Projektelemek:
Főtéren lévő közösségi célú épület
átalakítása, felújítása

X

X

x

x

3. Alprojekt
Felszín feletti parkoló építése
térrendezéssel

Projektelemek:
Felszín feletti parkoló kialakítása
Közterület rendezés, parkosítás
A M iklós utca és az Eötvös utca
(Miklós utca és a parkoló bejárata
közötti szakasz) felújítása

Magán
szféra
fejlesztése

Szent István téri üzletek kü lső
felújítása

Akcióterületi fej-lesztés
hatásaként a közsszféra
további fejlesztése

Vecsés Városháza felújítása és
bővítése
Telepi út főutcává fejlesztése
A Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat új épületének felépítése és
a szükséges eszközök beszerzése
A városközpont aszfaltozatlan
utcáinak kiépítése, a
mellékutcákban a járdák
akadálymentesítése

X

x
x
4. Alprojekt

x

x
x

x
5. Alprojekt
X

Játszótér kialakítása

A projekthez kapcsolódó partnerség
és kommunikáció, közösség
fejlesztés, bűnmegelőzési program
A projekthez kapcsolódó
gazdaságfejlesztési és
városmarketing tevékenység

X

X

Projektelemek:
Utcarekonstrukció

Projektelemek:
Játszótér kialakítása

X

x
Kapcsolódó szoft elemek:

X
x

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
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Jelen táblázat azon tervezett fejlesztéseket tartalmazza, amelyek már a projekt előkészítés
előrehaladott fázisában tartanak és nagyobb volumenű fejlesztéseket tartalmaznak. Ezeken kívül még
jelentős magán és civil kezdeményezés, projektötlet, tevékenység ismert az akcióterület fejlesztésével
kapcsolatosan, amelyek a tanulmány megfelelő fejezeteiben részletesen bemutatásra kerültek.
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6.2.1 Összefoglaló táblázat a beavatkozás típusokról

Beavatkozás

Projekt neve

Megvalósítás feltétele

típusa

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Vecsés XXI. századi korszerű városközpontja I.

Kiviteli terv elkészítése, engedélyek

Művelődési Központ és Könyvtár létrehozása

beszerzése, közbeszerzési eljárás

(alternatív energiahasznosítással, közterületek

lebonyolítása, projekt kommunikáció

rendezésével)

és marketing

Vecsés XXI. századi korszerű városközpontja I.

Kiviteli terv elkészítése,

Akadálymentes nyilvános WC kialakítása

közbeszerzési eljárás lebonyolítása,

ROP 2007-2013

projekt kommunikáció és marketing

jelen pályázat

Vecsés XXI. századi korszerű városközpontja I.

Kiviteli terv elkészítése, engedélyek

(önkormányzat)

Felszín feletti parkoló létesítése térrendezéssel

beszerzése, közbeszerzési eljárás
lebonyolítása, projekt kommunikáció
és marketing

Vecsés XXI. századi korszerű városközpontja I.

Kiviteli terv elkészítése, engedélyek

Mikós utca és Eötvös utca (Miklós utca és

beszerzése, közbeszerzési eljárás

parkoló bejárata közötti szakasz) felújítása

lebonyolítása, projekt kommunikáció
és marketing
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Projekt neve

Megvalósítás feltétele

típusa

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Vecsés XXI. századi korszerű városközpontja I.

Kiviteli terv elkészítése,

Játszótér kialakítása

közbeszerzési eljárás lebonyolítása,
projekt kommunikáció és marketing

ROP 2007-2013
jelen pályázat
(önkormányzat)

Magánszféra
fejlesztései

2014

a

Szoft elemek: a projekthez kapcsolódó partnerség

Partnerkapcsolatok, megállapodások

és kommunikáció, közösségfejlesztés,

előkészítése, közbeszerzési eljárás,

bűnmegelőzési program

kommunikációs terv

Szoft elemek: a projekthez kapcsolódó

Közbeszerzési eljárás,

gazdaságfejlesztés és városmarketing

kommunikációs terv, vállalkozási

tevékenység

segítő rendszerek kialakítása

Szent István téri üzletek külső felújítása

Önkormányzati-magánszféra
partnerség kereteinek kialakítása

közszféra
fejlesztései
nyomán
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Megvalósítás feltétele

típusa

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Vecsés XXI. századi korszerű városközpontja II.

Kiviteli terv elkészítése, engedélyek

Vecsés Városháza felújítása és bővítése

beszerzése, közbeszerzési eljárás
lebonyolítása, projekt kommunikáció
és marketing

Akcióterületi
fejlesztés

Vecsés XXI. századi korszerű városközpontja II.

Kiviteli terv elkészítése, engedélyek

Telepi út főutcává fejlesztése

beszerzése, közbeszerzési eljárás
lebonyolítása, projekt kommunikáció

hatásaként a

és marketing

közszféra
további

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat új

Tervek elkészítése, engedélyek

fejlesztései

épületének felépítése és a szükséges eszközök

beszerzése, közbeszerzési eljárás

beszerzése

lebonyolítása, projekt kommunikáció
és marketing

A városközpont aszfaltozatlan utcáinak kiépítése,

Szükséges tervek, engedélyek

a mellékutcákban a járdák akadálymentesítése

beszerzése

Előkészítés:

Megvalósítás:
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6.2.2 Alternatívaelemzés

A Vecsés városközpont teljes akcióterületi fejlesztése tekintetében megfontolásra kerültek a lehetséges
proj ektalternatívák.
A fejlesztés helyszínét és célkitűzéseit tekintve az alternatívák felállítása nem releváns. Indoklás:
Az akadálymentes nyilvános WC kialakítása szükségszerű, új épület építése ugyanakkor nem indokolt,
mivel felújítással és átalakítással megvalósítható.
A főtéren a szükséges számú parkoló kialakítása költséghatékonyan megvalósítható.
A Művelődési Központ létrehozására a városközpontban nincs más térbeli lehetőség. Ugyanakkor
indokolt a létesítmény központi elhelyezése, amelyre nincs jobb alternatíva, mint a jelenlegi, a Piac tér
helyén majdan kialakítandó főtér déli térfalaként történő létrehozás.
A főutca és a későbbiekben kialakítandó főtér kijelölése is adódik a település adottságaiból: más terek,
utcák e funkcióra nem alkalmasok, illetve ilyen méretű, központi elhelyezkedésű tér nem is áll
rendelkezésre.
A három fő projekt-alternatíva megvalósítása azonban a megvalósítás számtalan alternatív lehetőségét
rejti magában. Ezen lehetőségeket szükségszerű végiggondolni: egyrészt a „0” változat értékelése
nyilvánvalóvá teszi a projekt megvalósításának szükségszerűségét, az „A” minimum és a „B”
optimum alternatívák pedig

az egyes projektelemek, lehetőségek végiggondolását teszik

szükségszerűvé, abban a tekintetben, hogy a teljes akcióterületi fejlesztés célkitűzései milyen
minimális feltételekkel érhetők el, illetve mely esetekben érhető el a megvalósítás optimuma.
Projekt

„0” változat

„A” minimum változat

„B” optimum változat

Jelen pályázat keretében megvalósítandó fejlesztések alternatíva-elemzése
A Szent István tér (főtér)
1.
Alacsony költségvetésből A projekt ismertetésében
és környéke a jelenlegi
az éppen elfogadható
bemutatott
Felszín feletti parkoló
rendezetlen, jellegtelen,
szintű térburkolatok,
költségvetéssel és
építése térrendezessel
városközponthoz
forgalomcsillapítás
tartalommal valósul meg
méltatlan állapotban
elkészülnek
a főtér rehabilitáció és a
marad. A közintézmény
parkolók kiépítése
fejlesztések
követelménye szerinti
számú parkoló nem
létesül.
2.
Művelődési Központ Könyvtár létrehozása

Mind a jelenleg elavult és
leromlott állapotú
Művelődési Ház, mind a
jelenlegi Városi Könyvtár
a jelenlegi helyén,
rekonstrukció nélkül
működik tovább.

A két meglévő épületben
állagmegóvó
épületrekonstrukció
valósul meg.

Létrejön a funkciókban,
méretekben és
megjelenésben egyaránt
sokkal magasabb
kategóriát képviselő
Művelődési Központ és
Könyvtár
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Az épületen kisebb,
3.
Korszerű, a jogszabályok
A közszolgáltatás
nyújtásár alkalmatlan
állagmegóvó felújítási
szerinti akadálymentes
Akadálymentes
épület változatlan
munkákat végeznek.
nyilvános WC kerül
nyilvános WC
formában marad.
kialakításra.
kialakítása
A jelen pályázat részét nem képező magánszféra által tervezett fejlesztések alternatíva elemzése
Az üzletek külső
Az üzletek egységes
kisebb állagmegóvási
Szent István téri üzletek
felújítása nem történik
munkákat végeznek el az
stílussal külső felújításra
külső felújítása
üzleteken
kerülnek
meg
A jelen pályázat részét nem képező közszféra fejlesztések az akcióterületi fejlesztés hatásaként
A korszerű
közszolgáltatások
Kisebb
A teljes Városháza
épületrekonstrukciós
nyújtására egyre kevésbé
Vecsés Városháza
fejlesztések - nyílászárók rekonstrukciós projekt a
alkalmas épület
felújítása és bővítése
változatlan formában
cseréje, külső festés tervek szerint megvalósul
kénytelen tovább
valósul meg
működni
A Telepi úton
megtörténik a viakoloros
Minimális,
járda, a zárd csapadékvíz
költségcsökkentett
A fejlesztés teljes
elvezető árok kiépítése, a
Telepi út főutcává
tartalommal valósul meg
egészében elmarad
villanyoszlopok és a
fejlesztése
a Telei út melletti
telefonoszlopok
közterületek felújítása
kiváltása, valamint a
zöldterület kialakítása
A Családsegítő és
A Családsegítő és
A Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat A Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
Gyermekjóléti Szolgálat
Gyermekjóléti Szolgálat
új épületének felépítése
új épülete a tervek szerint
új épülete nem jön létre
új épülete nem jön létre
és a szükséges eszközök
megvalósul
beszerzése
A frekventáltabb utcák
A városközpont
aszfaltozatlan utcáinak
A teljes aszfaltborítás
aszfaltozása megtörténik,
Teljes körű aszfaltborítás
elmarad, a járdák
helyenként az
és akadálymentesítés
kiépítése, a
mellékutcákban a
továbbra sem
akadálymentesítés is, de
valósul meg a
akadálymentesek
belvárosban
járdák
nem alakul ki a teljes
akadálymentes belváros
akadálymentesítése
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„0” változat - elmaradó fejlesztések
A „0” változat esetében a tervezett akcióterületi fejlesztések pályázati források hiányában elmaradnak.
Az önkormányzat önerejéből nem képes a fejlesztések megvalósítására, ezek elmaradása miatt pedig a
magánerős fejlesztések is visszavonulnak, elmaradnak. Az akcióterületi fejlesztésekhez kapcsolódó
további közszféra fejlesztések sem valósulnak meg forráshiány miatt.
Az akcióterületi célkitűzésekből a „0” változat esetében semmi nem képes megvalósulni. A város
továbbra is funkcionális és városképi központ nélkül marad. A kiüresedő belvárosban a még meglévő
üzletek is bezárnak, leépülnek. A szolgáltatások színvonala mind a köz-, mind a piaci szolgáltatások
tekintetében csökken. A vecsésiek identitástudata gyengül, felerősödhet az elvándorlás, de legalább is
a kulturális, rekreációs szolgáltatások más településeken, elsősorban Budapesten történő keresése. A
gyengülő színvonalú, lassú és bürokratikus közszolgáltatások sem erősítik a vecsésiek helyi öntudatát,
a fogyatékkal élők pedig továbbra is kirekesztődnek, esélyegyenlőségi helyzetük romlik. A túlterhelt
és leromló állagú meglévő Művelődési Háztól a civil szervezetek, klubok kényszerűen elfordulnak,
ami a kulturális szolgáltatások színvonalesését eredményezi. A „0” változat rendkívül kedvezőtlen
helyzetbe hozza Vecsést és az itt élőket.
„A” minimum változat
Csökkentett tartalommal és időben elnyúlva valósulnak meg az akcióterületi fejlesztések. Az
Önkormányzat szűkös forráslehetőségeiből biztosítja a fejlesztések támogatását, ez azonban nem teszi
lehetővé azok teljes körű megvalósítását. A projektek döntő részében épp a leglényegesebb, a
projektek értelmét adó fejlesztések maradnak el: A főutca-főtér rehabilitációból kimaradnak azon
városképi elemek, amelyek tényleges, vonzó belvárossá varázsolnál a jelenlegi központot. A
Városháza csökkentett felújítása eredményez ugyan némi energia-megtakarítást (nyílászárók cseréje),
de a gyorsabb, hatékonyabb ügyintézés, az akadálymentesítés, a hatékony hivatali munka feltételeit
nem teremti meg. A Művelődési Ház a jelenlegi helyen továbbra is kapacitáshiányos, korszerűtlen
marad, a színvonalcsökkenés így is várható. A minimális közösségi fejlesztések nem képesek
érdemben megmozdítani a magántőkét: fejlesztései a jelenlegi alacsony színvonalat konzerválják.
Összességében tehát az „A” minimumváltozat a legkedvezőtlenebb alternatíva: közösségi források
kerülnek felhasználásra, ugyanakkor a fejlesztések nem érik el céljukat, eredményükben, hatásaikban
közelítenek a „0” változathoz!
„B” maximum változat
Az akcióterületi célrendszer megvalósulását - amely kapcsolódik a KMOP célrendszeréhez és a város
hosszú távú fejlesztési céljaihoz -

az akcióterületi fejlesztések teljes tartalommal történő

megvalósulása szolgálja hatékonyan. Ennek hatására - kiemelten említve a KMOP pályázat keretében
megvalósuló Vecsés Városközpont akcióterületi projekteket - létrejön Vecsés valódi agórája,
belvárosa, ennek minden kedvező hatásával: a lakosság és a civil társadalom, mint elsődleges
célcsoportok, pozitívan fogadják a fejlesztéseket és partnerré, illetve a megújuló kínálat használójává
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válnak, míg életminőségük, lehetőségeik javulnak; a magántőke mobilizálódik és saját fejlesztésekbe
kezd; fejlődnek, javulnak az intézményi szolgáltatások is.
Összességében

a

jelenlegi

stagnáló-pusztuló

állapotból és jellegtelenségből

karakteres,

önfenntartó valódi új érték kerekedik, és az akcióterület, illetve a város társadalm i, gazdasági
célkitűzései

megvalósulnak,

a

horizontális

célok -

fenntarthatóság,

esélyegyenlőség -

beteljesülnek. A jelenlegi József Attila Művelődési Ház, illetve a Városi Könyvtár funkcionálisan és
műszakilag is alkalmatlan a hatékony és korszerű működésre. Az erre vonatkozó építészi állásfoglalást
lásd a 8. sz. mellékletben! Így a „B” változat megvalósítása szükségszerű.
Ugyanakkor, a rendelkezésre álló források alapján jelen pályázat keretében nincs lehetőség
valamennyi fenti

projektelem

megvalósítására.

Ennek megfelelően, a pályázat második

fordulójában a kiválasztott „B ” alternatíva módosítására volt szükség, a mintegy 800 millió Ft-os
költségcsökkentési

igénynek

megfelelő,

de

a pályázati célokat minél

kevésbé

csorbító

projekttartalom kialakítása érdekében.
Mivel az összes, a pályázati célkitűzéseket teljesítő funkciót csak a Főtér program tartalmazza
(Művelődési Központ és Könyvtár kialakítása, akadálymentes nyilvános WC kialakítása, parkolók
létrehozása, közterület-rendezés), a Főutca program (Telepi út fejlesztése és kapcsolódó feladatok)
megvalósítására a jelen pályázatban nincs lehetőség. Emellett, a Főtér program részelemeinek
tartalma is csökkentendő, az alábbi szempontok szerint:
•

Művelődési Központ és Könyvtár kialakítása:
-

A jelenlegi József Attila Művelődési Ház, illetve a Városi Könyvtár funkcionálisan és
műszakilag is alkalmatlan a hatékony és korszerű működésre.

-

A városközpontban elhelyezett új létesítmény nagyban erősítené a központ közösségi
funkcióit, alapvető befolyást gyakorolna a főtér-jelleg kialakítására.

-

A létesítmény erős katalizátorhatást fejtene ki a teljes akcióterület fejlődésére, hiszen
olyan funkciókat tartalmaz, amelyek nagyszámú látogatót vonzanának a területre, ezáltal
hozzájárulnának a közösségi élet felpezsdítéséhez, a vecsési identitástudat kialakításához,
valamint többletforgalmat generálnának más szolgáltatások számára is. A játszóház
gyermekmegőrző

egyrészt

színvonalas

lehetőséget

és

program okat

kínál

a

kisgyermekes családok szám ára, másrészt elősegíti, hogy a kisgyermekes szülők
könnyebben részt tudjanak venni a Művelődési Ház és Könyvtár egyéb program jain,
illetve intézni tu d ják ügyeiket a városközpontban.
-

Ezzel -

továbbá az épületen belüli üzlethelyiségek, étterem kialakításával -

a

gazdaságélénkítő hatása is kiemelkedő lenne.
-

Összességében tehát, e projektelem elhagyása alapvetően gátolná a főtér program
közvetlen és közvetett céljainak elérését, elhagyása ezért nem lehetséges.

-

A terek kisebb csökkentésével azonban költségmegtakarítás érhető el.
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B

•

Városháza felújítása, akadálymentes nyilvános WC kialakítása:
-

A Városháza megjelenése nem áll összhangban a 21. század követelményeivel,
energiatakarékossági szempontok miatt is szükséges a felújítása, továbbá indokolt lenne a
bővítése is. Különösen fontos lenne egy akadálymentes nyilvános WC kialakítása, mivel
az a funkció teljes mértékben hiányzik a városközpontban.

-

Összességében tehát, mivel a Polgárm esteri Hivatal jelenlegi állapotában
működőképes, így -

b ár szükséges -

is

későbbre halasztható a felújítása. Az

akadálymentes nyilvános W C kialakítása azonban elsődleges prioritást jelent az
egységes városközpont fejlesztés megvalósítása érdekében.
•

Parkolók kialakítása:
-

A felszín feletti parkoló kapacitás kialakítása alapvető követelményt jelent, egyrészt
jogszabályi szempontból (OTÉK előírás), másrészt a jelenlegi áldatlan, a terület
használatát

nagyban

korlátozó

és

megjelenését

rontó

parkolási

körülmények

megszűntetésével.
-

A felszín feletti parkolóhelyek kialakítása tehát mind jogszabályi, mind funkcionális
és esztétikai szempontból nélkülözhetetlen.

-

A költségcsökkentés ezért kizárólag a kapacitás csökkentésével érhető el, a funkció
megszűntetése nem lehetséges. Tekintettel arra, hogy a főtér a parkolókkal egy egységet
képez, feltétlenül szükséges a parkoló kiépítését és a tér rendezését együtt megvalósítani.

•

Közterület rendezése:
-

A

tervezett

fejlesztések

megvalósítását

követően

nélkülözhetetlen, nemcsak a műszaki követelmények,

a közterületek

rendezése

de az attraktívmegjelenés

biztosítása érdekében is: e nélkül a városközpont nem töltheti be közösségfejlesztő
szerepkörét, nem támogatja az egyes létesítmények iránti kereslet megjelenését.
•

A közterületek rendezése ezért elengedhetetlen..

A Miklós utca és az Eötvös utca (Miklós utca és parkoló b ejárata közötti szakasz)
felújítása:
-

A parkoló megközelítése érdekében feltétlenül szükség van az útszakasz felújítására és a
Miklós utca egyirányúsítására. A Miklós utca üzletek felőli oldalán parkolók elhelyezése
szükséges a megfelelő parkoló szám biztosítása érdekében.

•

A lternatív energiaellátó rendszer létrehozása:
-

Az új, az igényeknek megfelelően növelt kapacitású, korszerű, ezáltal drágább bekerülési
költségű berendezéseket tartalmazó létesítmények működtetése természetesen növekvő
kiadásokat

eredményez.

Ezen

költségek

megfelelő

szinten

tartása

érdekében

elengedhetetlen az energiaköltségek racionalizálása.
-

A hagyományos energiahordozók árának növekedése, az energiaellátás bizonytalansága
egyre inkább megköveteli a hazai, importfüggetlen, árstabil energiaellátás biztosítását: ez
az alternatívák energiaforrások alkalmazásával garantálható, amelyhez a tervezett
talajszondás rendszer és napkollektor kialakítása kedvező megoldást nyújthat.
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Az energiatakarékosság biztosítása, ezáltal az energiaköltségek csökkentése a projekt
fenntartható

működtetésének,

továbbá

a

környezeti

terhelés

mérséklésének

alappillére, elhagyása ezért nagyban csorbítaná a projekt értékét.
•

Játszótér kialakítása:
-

A tervezett városközponti területen jelenleg nem található meg kifejezetten a gyermekes
családoknak, kisgyermekeknek szóló közterületi funkció, így a játszótér kialakítása e
tekintetben hiánypótló beruházást jelent. A projekt megvalósítását a támogatási keret is
indokolja.

Összességében tehát, a csökkentett költségkeretnek megfelelően a jelen (KMOP) pályázat keretében
az alábbi alprojektek és projektelemek megvalósítása indokolt:
•

1. Alprojekt: Művelődési Központ és Könyvtár
-

Művelődési Központ és Könyvtár épülete

-

Alternatív energiaellátási rendszer (talajszondák, napkollektor)

•

2. Alprojekt: Akadálymentes nyilvános WC kialakítása

•

3. Alprojekt: Felszín feletti parkoló létesítése térrendezéssel

•

-

94 férőhelyes felszín feletti parkoló kialakítása

-

Közterület-rendezés, parkosítás (parkoló feletti területen)

4. Alprojekt: Miklós utca és Eötvös utca (Miklós utca és parkoló bejárata közötti
szakasz) felújítása

•

5. Alprojekt: Játszótér kialakítása (Anna utcánál)

Vecsés Város Ö nkorm ányzata azonban nem mond le a további tervezett projektelemekről sem:
ezeket később, az akcióterületi fejlesztés következő fázisában kívánja megvalósítani, anyagi
lehetőségei függvényében.
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6.2.3 Térképvázlaton történő bem utatás

Vecsés Városközpont tervezett akcióterületi fejlesztések:

Az átfogó városközponti rehabilitációs projektből tehát jelen pályázat keretében a Művelődési Központ és Könyvtár épületének kialakítása
valósulhat meg, alternatív energiaellátó rendszer kiépítésével, emellett a felszín feletti parkoló létesítése térrendezéssel, az akadálymentes nyilvános
WC kialakítása, a Miklós utca és az Eötvös utca (Miklós utca és parkoló b ejárata közötti szakasz) rekonstrukciója, továbbá az Anna utcai játszótér
kialakítás képezi a KMOP 2007-2013 fejlesztés részét.
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6.3
REGIONÁLIS
OPERATÍV
PROGRAM
2007-2013
VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLÚ PÁLYÁZAT TARTALMA

KÖZÖTT

6.3.1 Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról
Projekt neve, alprojektek,
projektelemek

KMOP ROP 2007-2013 keretében megvalósuló fejlesztések

Művelődési Központ - Könyvtár
létrehozása
Projektelemek:
Művelődési Központ és Könyvtár
épület kivitelezése
Alternatív energiaellátó rendszer
kiépítése

Gazdasági
célú
(ERFA)

Városi
Közösségi
funkciót
célú
(ERFA)
erősítő
(ERFA)
1. A lprojekt

X

X

X

x

x

x

Közszféra
funkcióit
erősítő
(ERFA)

„Soft”
tevékenysé
g (ESZA)

X

X

x
2. A lprojekt

Akadálymentes nyilvános WC
kialakítása
Projektelemek:
Főtéren lévő közösségi célú épület
átalakítása, felújítása

X

X

x

x

3. A lprojekt
Felszín feletti parkoló építése
térrendezéssel
Projektelemek:
Felszín feletti parkoló kialakítása
Közterület rendezés, parkosítás
A Miklós utca és az Eötvös utca
(Miklós utca és a parkoló
bejárata
közötti
szakasz)
felújítása
Projektelemek:
Utcarekonstrukció
Játszótér kialakítása
Projektelemek:
Játszótér kialakítása
A projekthez kapcsolódó
partnerség és kommunikáció,
közösség-fejlesztés,
bűnmegelőzési program
A projekthez kapcsolódó
gazdaságfejlesztési és
városmarketing tevékenység

X

X

X

x
x
4. A lprojekt

x

x
x

X

x
5. A lprojekt
X
x
Kapcsolódó szoft elemek:

X
x

X

X

X
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6.3.2 A projektelemek részletes bem utatása

Az alábbiakban az akcióterületen megvalósításra kerülő fejlesztési projekt kerül részletes bemutatásra,
különös tekintettel a projekt céljaira, alprojektjeire és projektelemeire. A beruházások részletes
műszaki tartalmát az engedélyezési tervdokumentációk rögzítik.
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Projekt adatlap:
Projekt neve
Tevékenység típusa
Finanszírozó strukturális alap

Vecsés Városközpont akcióterületi terv
Beruházási típusú, közcélú, nem jövedelemtermelő
Beruházási típusú projektelemek - Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
„Soft” projektelemek - Európai Szociális Alap (ESZA)
Az akcióterület, ahol a fejlesztési projekt megvalósul a vecsési városközpontban
található, a Városháza körül elterülő tereken. A fejlesztés fókuszpontjai a szemt István
tér, a volt óvoda (tervezett Művelődési Központ és Könyvtár) és környezetük.
Az akcióterületi fejlesztési tevékenység keretében a vecsési városközpont komplex,
funkcióbővítő és arculatfejlesztő kialakítására és rehabilitációjára kerül sor. A
fejlesztésen belül 5 alprojektet és ezeken belül számos projektelemet lehet meghatározni.
Az alprojektek térbeli lehatárolása alapján egymással közvetlenül szomszédos területeket,
létesítményeket érintenek, és funkciójukban egymást jól kiegészítve, illetve egymásra
épülve jelentős pozitív szinergiahatást eredményeznek.

Az 5 fejlesztési alprojekt:

Projekt rövid leírása

Projekt helyszíne
Pályázó szervezet megnevezése
Partner
Partner szerepe

Célcsoport bemutatása

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tervezett teljes költségvetés
A támogatás aránya
Támogatás nagysága
További források

Projekt-előkészítés helyzete

Adminisztratív és eljárási
kötelezettségek

- Művelődési Központ és Könyvtár létrehozása, alternatív energiaellátással
(napkollektorok, földszondák)
- Akadálymentes nyilvános WC kialakítása
- Felszín feletti parkoló építése térrendezéssel és parkosítással
- A Miklós utca és az Eötvös utca (Miklós utca - Eötvös utca közötti szakasz) felújítása
- Anna utcai játszótér kialakítása
Az akcióterületi fejlesztési projekt során egymással szomszédos önkormányzati
tulajdonban lévő létesítmények bővítésére, ill. létrehozására kerül sor, melynek révén egy
közösségi célú, többfunkciós létesítménykomplexum jön létre, amely a városi és
gazdasági, illetve a közösségi és közszféra funkciók erősítését egyaránt szolgálja.
A közösségi célú, illetve közszolgáltatást nyújtó létesítmények mellett megtörténik
környezetük rekonstrukciója, rendezése, parkosítása, megközelítésük akadálymentessé
tétele, parkolóhelyek kiépítése. A Művelődési Központban annak eredeti - közösségi,
közművelődési - funkciójához kapcsolódóan gazdasági célt szolgáló helyiségek
kialakítására is sor kerül (étterem, kiskereskedelmi üzletek).
A komplex városközponti rehabilitáció későbbi fázisai illeszkednek az első ütemhez.
Vecsés belváros: Szent István tér, Telepi út, Miklós utca, Eötvös utca, Anna utca
Vecsés város Önkormányzata
Monori Telefontársaság Zrt., ELMU Zrt., Monori Rendőrkapitányság, szomszédos
települések önkormányzatai, civil szervezetek, vállalkozások, lakosság
Tulajdonosok, szakmai támogató szervezetek
A fejlesztések közművelődési, közszolgáltató, kulturális, valamint városképi és
városrendezési jellegéből adódóan a helyi lakosság és civil szervezetek.
Azon közcélú, illetve non profit szervezetek, egyesületek, klubok, amelyek különböző
rendezvényeik, összejöveteleik részére helyszínt, illetve technikai hátteret igényelnek.
Azon üzleti szervezetek, amelyek különbözőkisebb rendezvényeket, kiállításokat,
konferenciákat, képzéseket stb. szerveznek - vagy szervezetnek - és ehhez területet
bérelnek a létesítményben.
2010. IV. negyedév
2012. IV. negyedév
1 159 314 ezer Ft
60%
692 662 ezer Ft
Nem releváns
A projektet előkészítő szakmai dokumentációk elkészültek.
A projekttel kapcsolatos engedélyezési tervdokumentációk elkészültek.
A hatósági engedélyeztetések, tárgyalások megkezdődtek.
A partnerség szervezése-építése folyamatos.
A városfejlesztő társaság alapító okirata elkészült.
Folyamatban van a szükséges hatósági engedélyek, tulajdonosi hozzájárulások
beszerzése, illetve szervezeti fejlesztések megvalósítása.

Az akcióterület, ahol a fejlesztési projekt megvalósul a vecsési városközpontban található, a
Városháza körül elterülő tereken, utcákon. A fejlesztés fókuszpontjai a Szent István tér, a volt óvoda tervezett Művelődési Központ és Könyvtár és környezetük.
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A funkcionálisan és arculatilag is a városhoz méltó belváros kialakításának Vecsés város esetében
rendkívül kedvező feltételei, területi adottságai vannak. A ma is települési központ-szerűen működő
központi térségben - Szent István tér, Városháza, Piac tér - a központi tér kialakíthatóságát a
következő adottságok segítik:
•

A térség a lakosság szemében, mint központ tudatosult,

•

A meglévő központképző intézmények jelenléte (Városháza, piac),

•

A városi tulajdon igen magas aránya,

•

Megfelelő méretű beépítetlen központi terület,

•

Részben értéktelen, bontható épületállomány.

Az akcióterületi fejlesztési tevékenység keretében a vecsési városközpont komplex, funkcióbővítő
és arculatfejlesztő kialakítására és rehabilitációjára kerül sor. A fejlesztésen belül 5 alprojektet és
ezeken belül számos projektelemet lehet meghatározni. Az alprojektek térbeli lehatárolása alapján
egymással szomszédos területeket, létesítményeket érintenek, és funkciójukban egymást jól
kiegészítve, illetve egymásra épülve jelentős pozitív szinergiahatást eredményeznek.
Az 5 fejlesztési alprojekt:
1. Művelődési Központ és Könyvtár létrehozása (volt óvoda épület - felhagyott funkció átalakításával, bővítésével; geotermikus energiaellátás kiépítésével)
2. Akadálymentes nyilvános WC kialakítása
3. Felszín feletti parkoló építése, térrendezés
4. A Miklós utca és az Eötvös utca (Miklós utca - parkoló bejárata közötti szakasz) felújítása
5. Anna utcai játszótér kialakítása
(soft elemek: projektmenedzsment, promóció)
Az alprojektek magukban foglalják a kapcsolódó járulékos feladatok megvalósítását is, így az
engedélyezési tervdokumentációk készítését, a műszaki ellenőri tevékenységet, a hatósági eljárásokat,
valamint a kötelező könyvvizsgálatot.
Az akcióterületi fejlesztési projekt során két, egymással szomszédos önkormányzati tulajdonban lévő
létesítmény és környezetének részbeni felújítására (Szent István téren található közcélú épület), illetve
funkciójának átalakítására (Művelődési Központ és Könyvtár) kerül sor, a kapcsolódó területek:
Miklós utca, Eötvös utca (Miklós utca - parkoló bejárata közötti szakasz) rehabilitációjával, továbbá
kiegészítő közösségi célt szolgáló elemek (játszótér) megvalósításával, amelynek révén egy közösségi
célú, többfunkciós létesítménykomplexum jön létre, amely a városi és gazdasági, illetve a
közösségi és közszféra funkciók erősítését egyaránt szolgálja.
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Ennek keretében megtörténik környezetük rekonstrukciója, rendezése, parkosítása, megközelítésük
akadálymentessé tétele, az előírt számban parkolóhelyek kiépítése.
A Művelődési Házban annak eredeti - közösségi, közművelődési - funkciójához kapcsolódóan
gazdasági célt szolgáló helyiségek kialakítására is sor kerül (pl. étterem-büfé, könyvesbolt, utazási
iroda).
A komplexitás érdekében az önkormányzat további fejlesztések megvalósítását is tervezi a jövőben,
így a teljes akcióterületi fejlesztési program megvalósulhat. A Főtér program hosszú távra tervezett
komplex fejlesztésének elemeit az alábbi beépítési vázlatterv mutatja - a kiemelt projektelemek jelen
pályázat keretében valósulhatnak meg.
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Beépítési vázlatterv
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Horizontális szempontok, munkahelyteremtés
A projekt célrendszerében különösen kiemelt módon kerültek meghatározásra az esélyegyenlőség, a
környezeti fenntarthatóság, a partnerség és a munkahelyteremtés szempontjai.
Az esélyegyenlőség szempontjai minden alprojektben több szempontból is fokozottan érvényre jutnak:
•

A létrejövő épületekben teljes körű

akadálymentesítés valósul meg, beleértve az

audiovizuális akadálymentesítést is. A fejlesztésbe bevonásra kerülnek a fogyatékkal élők
szervezetei, mind a tervezés (civil véleményezés, szakmai partnerség - Bárczy Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskola bevonása, Pest megyei Mozgássérült Egyesület vecsési szervezete
bevonása, partnerség, igényfelmérés), mind az átadás (pl. mozgássérültek próbálják ki az
elkészült

burkolatokat,

műtárgyakat),

mind

a

megvalósítás

(pl.

mozgássérülteket,

gyengénlátókat alkalmazó cégek készítik a Braille-írásos táblákat). A közszolgáltatások és
közösségi programok elérhetősége tekintetében az esélyegyenlőség teljes mértékben
megvalósul.
•

A közterületeken a burkolatok, a műtárgyak kihelyezése akadálymentessé teszi a közlekedést.

•

A felszín alatti parkolókban mozgássérült parkolóhelyek is kialakításra kerülnek.
(az akadálymentesítés részleteit az egyes alprojektek részletes ismertetése során mutatjuk be)

•

A létrejövő munkahelyek (rövidtávon 17, hosszabb távon +18fő, lásd. 6.7. fejezet) több mint
fele jellemzően női munkaerős igényel. Az építkezések során, valamint a folyamatos
fenntartás, működtetés munkálataira az alacsony iskolázottságuk miatt hátrányos helyzetben
lévők jutnak munkalehetőséghez.

•

A Művelődési Központban a kisebbségek számára (roma kisebbség, német nemzetiség) nyílik
a jelenleginél jóval színvonalasabb módon kulturális és rekreációs, közösségépítési lehetőség.

A környezeti fenntarthatóság szempontjait is fokozottan érvényesítjük a megvalósítása során:
•

Kiemelt szerepet játszik ebben az alternatív energiaforrások alkalmazása: a létesítmények
energiaellátást

egyrészt

napkollektorok,

másrészt

talajszondák

biztosítják,

ezáltal

importfüggetlen, árstabil és a vezetékes gáz áránál lényegesen olcsóbb energia állítható elő.
•

Növekszik a városi zöldterületek nagysága; a fejlesztések során kizárólag nem allergénhatású,
őshonos fajták kerülnek kiültetése; a gondozott közterületeken kiirtásra kerülnek az
allergénhatású növények;

•

A felszín alá vitt parkoló a felszíni környezetterhelést (pl. levegőszennyezés) csökkenti.

•

Az építésnél felhasznált anyagok környezetbarát anyagok, a nyílászárók jelentős energia
megtakarítást eredményeznek, csak energiatakarékos műszaki berendezések kerülnek
beépítésre.

•

A közösségi rendezvényhelyszíneken az egészséges életmódot, társadalmat, étkezést,
környezettudatosságot, környezeti nevelést támogató, propagáló rendezvények folyamatos
megtartására kerül sor.
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A projekt megvalósítása a mind szélesebb és interaktívabb partnerség keretében kerül megvalósításra
a lakosság, a civil társadalom és a helyi vállalkozások tekintetében egyaránt. A tervezés során
folyamatosan zajlanak a különböző közösség fórumok, ahol az érintettek a fejlesztés partnerévé
válhatnak, illetve véleményezhetik a terveket, figyelemmel kísérhetik azok megvalósulását (civil
kontroll).
1. Alprojekt: Művelődési Központ és Könyvtár létrehozása (volt óvoda épület)
A beavatkozás funkciója: Beruházás típusú, közösségi, városi és gazdasági funkciót erősítő
A Kedvezményezett típusa: Önkormányzat
A beavatkozás jövedelem-termelése: Közcélú, nem jövedelemtermelő
A későbbi fejlesztésekben tervezett jelenlegi Piac tér fejlesztés déli térfalaként tervezi a projektgazda
az akcióterületi fejlesztések egyik meghatározó projektelemének, a Művelődési Központ és Könyvtár
épületének a megvalósítását, mint funkcióbővítő belváros rehabilitációs fejlesztést. A projektelem
helyszíne a korábbi óvodaépület mintegy fél hektáros telke.
A kialakítandó épület északi homlokzata a tér arculatát, karakterét megszabó, meghatározó városképi
elem lesz.
A tervezett Művelődési Központ és Könyvtár akcióterületi fejlesztés Vecsés város egyik legfontosabb
közösségi fejlesztése. Az épület funkciójában és megjelenésében is meghatározó eleme a valódi
városközpont, főutca-főtér koncepcióra vonatkozó törekvéseknek. A létesítmény többfunkciós
szerepkörrel készül, amely hozzájárul a helyi lakosság életminőségének javulásához, identitásának,
kötődéseinek fejlődéséhez, mivel olyan kulturális, szabadidős, rekreációs, közösségi és közösségépítő
szolgáltatásokat és funkciókat lát el, amelyek ma nagyon hiányoznak a városból, és a lakosságot arra
kényszerítik, hogy ezen igényeik kielégítésére más településekre, leginkább Budapestre utazzanak.
A létesítmény jellegéből adódóan döntően közcélú és közösségi funkciókat lát el. Küldetése a jövő
patinás vecsési belvárosában az egész városra, sőt kistérségre kiterjedő vonzású közművelődési,
szabadidős, kulturális és rendezvénycentrum kialakítása.
A létesítményben kisebb mértékben üzleti alapon működtetett tevékenységek is helyet kapnak. A
gazdasági célú hasznosítás a létesítmény újonnan létrehozott (funkcióbővítő) fejlesztései révén érhető
el.
E fejlesztések révén lehetőség nyílik jövedelemtermelő tevékenység folytatására, amely:
•

Bevételek hozzájárulnak a non-profit közösségi tevékenység finanszírozásához,

•

Bevételt biztosít a létesítmény fenntartója és az Önkormányzat részére,
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A képződő bevételek hozzájárulnak a létesítmény fenntartási költségeinek fedezéséhez,
további karbantartási munkák elvégzéséhez illetve újabb fejlesztések megvalósításához,

•

Az üzleti célú hasznosítás erősíti a terület városközponti jellegét és hozzájárul az üzleti
gazdasági környezet optimalizálásához, ezáltal a helyi vállalkozások, elsősorban kkv-k
fejlődéséhez.

A Művelődési Központ és Könyvtár legfőbb tervezett funkciói:
Közösségi, non-profit tevékenységek:
Közművelődés elősegítése kulturális rendezvények megrendezésével (például a bűnmegelőzési napot,
a vecsési káposztafesztivált és a vecsési tavaszi fesztivált is ide hoznák át) számukra helyszín
biztosításával: pl. koncertek, színi előadások, felolvasóestek, író-olvasó találkozók, egyéb kulturális,
művészeti és közművelődési rendezvények, események,

stb. A civil szervezetek rendezvényei

számára az önkormányzat a helyszíneket önköltségi áron biztosítja.
•

Civil szervezetek - elsősorban helyi kulturális egyesületek, klubok, kisebbségi szervezetek összejövetelei, rendezvényei számára helyszín biztosítása,

•

Előadások,

kisebb

konferenciák,

találkozók,

tudományos

ismeretterjesztő

előadások

megrendezése, helyszín biztosítása,
•

Saját kulturális kínálat kialakítása, pl. táncház, különböző hobbi-klubok, filmklub, színjátszó
csoport, stb.

•

Fogyatékkal élők számára speciális rendezvények szervezése,

•

Művészeti kiállítások megrendezése, pl. festmény, fotó, szobrászati kiállítás stb.

•

Egyéb, pl. tudományos, helytörténeti stb. kiállítások megrendezése

•

Játszóház-gyermekmegőrző működtetése térítésmentes szolgáltatásokkal

Üzleti alapú tevékenységek:
A projekt pénzügyi fenntarthatóságához hozzájárulnak az üzleti alapon bérbe vehető helyiségek
bevételei, továbbá a különböző piaci alapon szervezett események árbevétele is.
•

Különböző

térítéses

rendezvények,

termékbemutatók,

üzletember találkozók,

kisebb

konferenciák számára helyszín biztosítása,
•

Térítéses tanfolyamok, oktatási-képzési kurzusok számára helyszín biztosítása,

•

Üzleti alapú kiállítások-vásárok számára helyszín biztosítása,

•

Étterem bérbeadása,

•

Kiskereskedelmi üzletek bérbeadása.
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A Művelődési Központ és Könyvtár építészeti terveinek kialakítása során a legfontosabb figyelembe
vett szempontok az alábbiak voltak:
•

A Piac tér felé azonos építészeti vonalon álló, de megszakított térfalú homlokzatot kell adni,

•

A szükséges parkolás a szint alatt javasolt megoldani - a Piac tér térfalait alkotó, különböző
funkciójú épületek (Művelődési Ház, Városháza, piaci épületek, stb.) parkolási igényeit közös
koncepcióba kell foglalni,

•

A telek nyugati felében található értékes faállomány megtartandó, itt park kialakítása célszerű,

•

A Telepi út felé a főutca jellegnek megfelelő minőségű és kialakítású, zárt homlokzat
kialakítása szükséges.

A Művelődési Központ és Könyvtár alprojekt projektelemei:
•

Építészeti tervek, közbeszerzési tenderterv elkészítése

•

Művelődési Központ és Könyvtár épület kivitelezése

•

Az épület energiaellátását biztosító alternatív energiaellátó rendszer kialakítása (talajszondák
és napkollektor)

A tervezett épület kétszintes:
•

földszint

•

emelet

Ehhez kapcsolódik az alternatív energiát hasznosító energiaellátó rendszer.
A Művelődési Ház és Könyvtár vázlatos műszaki bemutatása
(az építési engedélyezési tervdokumentáció felhasználásával)
Tárgy: meglévő óvoda épület átalakítása és bővítése művelődési központtá építési engedélyezési terv
Építés helye: Vecsés Telepi út 43. hrsz.: 2314 (korábbi 2314 és 2315 telek összevonásával)
Építtető: Vecsés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Az új épület a volt óvoda telkén helyezkedik majd el. Az óvoda a ’70-es években készült. Az azóta
eltelt időben óvodaként működött. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött a
terület másirányú felhasználásáról: új művelődési házat és könyvtárat magában foglaló művelődési
központ létrehozásáról.
A terület övezeti besorolása Vt-1. A telek teljesen körbe kerített, kapuval ellátott. A tervek szerint a
telek délnyugati és északnyugati kerítése megmarad, míg a másik két oldal felől elkerítetlenül kinyit a
közterületre.

175

ECONO
CONSULT

Vecsés Városközpont akcióterületi terve

Fo r r á s -T r e n d

Telepítés
Az épület bővítését a hátsókert irányában volt célszerű megvalósítani.
Telek területe: 5302,00m2
Beépített terület: 1744,16m2
Beépítettségi arány: 32,9%
Bruttó szinterületi mutató: 0,59
Zöldterületi mutató - zöldterület nagysága: 1764,96m2
(863,11/5302) = 33%
Az épület adatai
Összes bruttó szintterület: 3115,92m2
Nettó alapterület: 2791,13m2, ebből
•

Földszint: 1572,53m2

•

Emelet: 1220,60m2

Fő funkcionális területek, kapacitások:
Az új, kétszintes épületben alapvetően két fő egységből áll:
•

Művelődési Központ egység

•

Városi Könyvtár egység

E két funkció egy egységes épületben egymással összekapcsolva, de mégis különállóan üzemelhet. Az
irodahelyiségek egy csoportban kerülnek kialakításra, természetesen külön iroda tartozik a
könyvtárhoz, és külön a művelődési házhoz. A terek egy részét (szakirodalom, szépirodalom,
tömbraktár) csak a könyvtár, más részét (színházterem, kiállító terem, stb.) kizárólag a művelődési ház
használja, emellett vannak mindkét intézmény által használt területek (pl. internetes helyiség, nyelvi
labor). Az elképzelések szerint bizonyos funkciók (pl. őrzés) összevonásra kerülnek, de a két
intézmény önállósága továbbra is megmarad. Az intézmények számára a pénzügyi jellegű feladatokat
továbbra is az önkormányzat látja el.
A könyvtár kialakítása fix, variálható terekkel nem rendelkezik, egyféle funkció kiszolgálását teszi
lehetővé az igényeknek megfelelően. A művelődési ház részegységben szinte minden tér
többfunkciós,

amelyet

bútorozás

cseréjével

(színházterem),

a

terek

összekapcsolásával-

szétválasztásával (mobil falakkal) lehet megoldani. A mobil falak akusztikai szigetelésűek, hiszen a
terek funkcionálisan jó használhatósága csak így biztosítható.
Az épületben helyet kapnak bevételtermelő (bérbe adható) funkciók is, amelyek bevételével
csökkenthetőek a fenntartási költségek. (Jelenleg az utazási irodára van bérlői szándéknyilatkozat.)
Ezen funkciók meghatározásánál elsődleges szempont volt a funkcionális kapcsolódás. Két teljesen
független üzlet került kialakításra. Az egyik (könyvesbolt) a Telepi útról megközelíthető és látható, a
könyvtár bejáratához közel, míg a másik a Fő tér felől, a művelődési ház bejáratának közelében
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utazási irodaként került feltüntetésre. Ezen üzletek feladata a bérleti díj fizetésén túl a könyvtár és a
művelődési ház esetleges forgalomnövekedésének előmozdítása. A harmadik bevételt jelentő
beruházás az étterem létesítése. Az étterem teljesen különálló egységként működik, de lehetőség van a
nagyterem felhasználásával nagyobb rendezvények lebonyolítására is. Ez is a többfunkciós
használhatóság biztosítása miatt szükséges.
A létesítmény várható maximális létszáma 300 fő, a területek kapacitásait e szerint alakították ki.
Helyiségek és kapacitások:
Földszint
•

Aula:
-

A központ előcsarnokából nyílnak a funkcionális egységek (színházterem, étterem,
szociális blokkok, stb.), illetve innen közelíthető meg az emeleti szint. Itt található
továbbá a ruhatár és a recepció.

•

Alapterülete: 255,74m2

Színházterem:
-

A művelődési központ központi helyisége a 234 db ülőhellyel rendelkező színházterem,
amely mobil berendezésének köszönhetően nemcsak színpadi műsorok, hanem bálok,
fogadások és egyéb rendezvények lebonyolítására is alkalmas.

-

Alapterülete: 372,4m2

-

A színházterem mellett, a színpadhoz kapcsolódva színészöltözők és mosdók, valamint
raktár és kiszolgáló helyiségek is kialakításra kerülnek. A raktár és a színházterem is
rendelkezik külső (hátsó) bejárattal.

-

A színpadtechnikai kezelőhelyiség az emeleten kapott helyet (az emeleten a színházterem
légtere található a terem felett).

•

Kiskereskedelmi üzletek:
-

Az utazási irodának szánt üzlethelyiség (29m2) az épület sarkában, az étterem mellett
helyezkedik el.

-

A könyvesbolt (28,58m2) az épület másik oldalán, a könyvtár blokkban található.

-

Mindkét kiskereskedelmi egység kívülről közelíthető meg, így a központ működtetésétől
függetlenül üzemeltethető.

•

Étterem blokk:
-

Az étterem a földszinten kap helyet, kívülről is megközelíthető, így önálló egységként is
üzemeltethető

-

Közvetlenül kapcsolódik a művelődési központ előteréhez, ezáltal a belső rendezvények
kiszolgálására is alkalmas

-

Kapacitás: 100 adagos főzőkonyha t1 fokozatban, 50 férőhelyes étterem f2 fokozatban

-

Az étteremhez nyáron terasz kapcsolódik
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A konyha többlet kapacitása lehetővé teszi a színházteremben nagyobb, 200 fős
rendezvény lebonyolítását is

•

Foglalkoztató helyiségek és szolgáltatások:
-

A

különféle

lakossági

programokhoz,

kisebb

eseményekhez,

civil

szervezetek

programjaihoz kialakított helyiségek, továbbá egyéb lakossági szolgáltatások terei
találhatók meg az épület földszinti részén, annak délkeleti részén. Ezek:
o

Internetszoba (33,09m2)

o

2 db nyelvi labor (többcélú hasznosítás; 32,08 ill. 33,63m2)

o

Helytörténeti kiállítás (53,53m2)

o

2 db alkotóház (29,73 ill. 28,81m2, raktárral)

•

Játszóház-gyermekmegőrző (85,73 m2)

•

A könyvtárterületek közül a földszinten kapott helyet

•

-

A kézi könyvtár (52,64m2)

-

A tömbraktár (31,86m2)

A szociális blokkok megfelelő számban kerülnek kiépítésre (vendég férfi és női vizes
blokkok, mozgássérült mosdók, dolgozói vizes helyiségek és öltözők)

•

Az üzemeltetéshez szükséges raktárak és egyéb kiszolgáló helyiségek, közlekedők
rendelkezésre állnak

•

Az emelet lépcsőn illetve lifttel is megközelíthető

Emelet
•

Az emelet egy jelentős részét a könyvtár helyiségei foglalják el:
-

Gyerekkönyvtár és előtér (101,74 ill. 88,82m2), az előtér különféle foglalkozások,
gyermekprogramok megrendezésére is alkalmas

•

•

-

Szépirodalmi könyvtár két helyiséggel (140,83 ill. 110,68m2)

-

Iroda (72,1m2)

A művelődési ház helyiségei:
-

3 db táncterem (64,95; 64,95 ill. 57m2), öltözővel és vizes blokkal

-

3 db irodahelyiség (33,57; 21,32 ill. 16,13m2)

-

(színházterem légtér)

A szociális blokkok megfelelő számban kerülnek kiépítésre (vendég férfi és női vizes
blokkok, mozgássérült mosdók, dolgozói vizes helyiségek és öltözők, teakonyha)

•

Az üzemeltetéshez szükséges raktárak és egyéb kiszolgáló

helyiségek, közlekedők

rendelkezésre állnak
Közművek, épületgépészet
Az ingatlan teljesen közművesített területen helyezkedik el, csatlakozási céllal rendelkezésre áll a
közterületi víznyomó-hálózat, a szennyvíz törzshálózat, valamint a földgáz elosztóvezeték. A
létesítmény, az energetikai követelményeknek, illetve a létesítmény épülethatároló szerkezetei a
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vonatkozó szabvány előírásainak megfelelnek. A helyiségek változó hűtőközeg tömegáramú hűtő-fűtő
berendezéssel légkondicionáltak.
Közútkapcsolatok, parkolás
Az ingatlannak meglévő közút kapcsolata van, azon semminemű módosítást nem eszközölnek. A
telekre történő bejutás a Szent István térről megoldott.
Az OTÉK 4. sz. melléklet 2., 4., és 7. pontja alapján a szükséges gépjármű parkolók száma:
•

Üzletek: 6 db

•

Étterem: 19 db

•

Főépület: 60 db

•

Összesen: 85 db személygépkocsi parkoló, ebből 2 db akadálymentes; 2 buszparkoló.

A területen belül 26 db szgk. parkolóhely létesül, ebből kettő akadálymentes parkoló. A további,
OTÉK előírást kielégítő parkoló kapacitás a felszín feletti parkolóban lesz biztosítva.
Akadálymentesítés
Az épület teljes egészében közösségi épületnek minősül, a tervezés során az akadálymentes kialakítás
elsődleges szempontként jelentkezett, többek között, az alábbiak megvalósítása szerepel a tervekben:
•

Az épület valamennyi bejárata akadálymentes kialakítású, a bejáratok előtt rámpákat
alakítanak ki

•

A belső ajtók kialakítása is akadálymentes

•

Az emelet megközelítésére lift kerül beépítésére, a lifthívó gomb könnyen elérhető
magasságba kerül, a gombok braille írással ellátottak

•

Mozgássérült vizes blokkokat alakítanak ki

•

A burkolatokba csúszásmentesek, a burkolat lábazati kialakítása használható vezetősávként,
szélesebb folyosóként vezetősáv kerül kialakításra

•

Az audiovizuális akadálymentesítés feltételrendszere is kiépített:
-

A különböző információs, tájékoztató táblák kialakítása során könnyen érthető
piktogramokat használnak, illetve a tájékoztató táblák könnyen elérhető magasságba
kerülnek, braille írással ellátottak

•

A közlekedési útvonalak megvilágítása káprázatmentes, egyenletes, kellő erősségű

Az ingatlan körüli járda akadálymentesen kivitelezett

Energetikai rendszer - alternatív energiahasznosítás
A projekt kiemelten kezeli az energiatakarékosság kérdését,
•

Egyrészt az alapvető energiatakarékos megoldások alkalmazásával az épületekben,

•

Másrészt alternatív energiaforrások hasznosításával.
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A projekt egyik kiemelt értéke tehát, hogy a hagyományos fosszilis energiahordozók helyett
alternatív, ezáltal környezetkímélő, olcsó, importfüggetlen és árstabil energetikai rendszer
kiépítését tartalm azza.
A használati melegvíz-fűtésének céljából a DNy-i tájolású 25°-os hajlásszögű tetőfelületen 7 db
(összesen 16,1m2 felületű) vákuumcsöves napkollektor települ. A Nap, a meleg hónapokban (május
és szeptember hó között) a használati melegvíz-fűtés hőenergia szükségletének 90%-át, a téli
hónapokban (december és február hó között) pedig a 25%-át biztosítja. A használati melegvíz
termelése tárolós rendszerű. A két hőcserélővel ellátott melegvíztárolók tárolt vizének fűtése a
napenergiáról folyamatos.
A létesítmény felületfűtéssel kialakított, a fűtési energiaigény kielégítésére földszondákat helyeznek
el a parkoló alatti területen, amely nemcsak az épületek fűtésére, de nyáron a hűtésére is alkalmas. A
nyílt vizes rendszerű hőszivattyús megoldás a rétegvizet közvetlenül a berendezés hőcserélőjébe
juttatja, majd visszasajtolja a földbe. Ez hatásfokbeli nyereséget eredményez a zárt rendszerekhez
képest, továbbá a primer kör beruházási költsége is alacsonyabb, mint a zárt kollektorok rendszereké.
Fűtő-hűtő közeg hőmérsékletei:
•

•

Szellőzés gerinc:
-

Télen: 50/40°C

-

Nyáron: 7/12°C

Fűtés-hűtés gerinc:
-

Télen: 40/35°C

-

Nyáron: 16/19°C hűtő rendszer

A hatékonysági számítások szerint a Művelődési Ház esetében ezzel a rendszerrel (400kW fűtési és
100kW hűtési energiaigény esetén) 47%-os energiaköltség-megtakarítás érhető el, amelyet a
napkollektor alkalmazása egészít ki. A tervezett rendszer többletkapacitást tartalmaz, így alkalmaz lesz
a további igények kielégítésére is. A számított megtérülési idő: 3,4 év!
A megoldás a fosszilis energiahordozóknál lényegesen alacsonyabb károsanyag-kibocsátással jár, így
pénzügyi eredményei mellett nagyban hozzájárul a projekt környezeti fenntarthatóságához is.
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2. Alprojekt: Városháza felújítása bővítése és akadálymentes nyilvános WC kialakítása
A beavatkozás funkciója: Beruházás típusú, városi és közszféra funkciót erősítő
A Kedvezményezett típusa: Önkormányzat
A beavatkozás jövedelem-termelése: Közcélú, nem jövedelemtermelő projektelem
Mindkét épület az 1950-es évek elején épült. A Vecsési Polgármesteri Hivatal mind funkciójába, mind
megjelenésében elavult. Homlokzati képe rontja a városképet és jelenlegi formájában nem illeszthető a
tervezett városközponti fejlesztésekhez. Ugyanez elmondható a „főtér” dél-keleti részén található
közösségi célú épületről is, amelynek egyik része a piacfelügyelők számára biztos helyet, míg a másik
fele piacnapokon nyilvános WC-ként funkcionál.
A Városháza átépítésére elkészültek az engedélyezési tervek (Sáros és Társa Építésziroda Bt.),
azonban a támogatási összeg jelentős csökkentése miatt jelen pályázat keretében a Polgármesteri
Hivatal komplett felújítására nincs lehetőség. Ugyanakkor, a város nem mond ezen fejlesztésről, azt a
városfejlesztési tevékenységének második ütemébe sorolja. Az akadálymentes nyilvános WC
kialakítása a közcélú épületben azonban jelen projekt részét képezi:
•

A belső átalakítás során az épület teljes egészében akadálymentes nyilvános WC-t alakítunk
ki.

•

A felújított épület esztétikai szempontból is illeszkedik a további fejlesztésekhez, mivel
megtörténik annak homlokzati felújítása is.

Összességében tehát, mivel a Polgármesteri Hivatal jelenlegi állapotában is működőképes, így - bár
szükséges - későbbre halasztható a felújítása. Az akadálymentes nyilvános WC kialakítása azonban
elsődleges prioritást jelent az egységes városközpont fejlesztés megvalósítása érdekében.
Az akadálymentes nyilvános WC vázlatos műszaki bemutatása
(a tervdokumentáció felhasználásával)
Tárgy: akadálymentes nyilvános WC kialakítása
Építés helye: Vecsés, Szent István tér 1., hrsz.: 2312
Építtető: Vecsés Város Önkormányzata, 2220 Vecsés, Szent István tér 1.
A meglévő - hasonló rendeltetésű épület hrsz.: 2312 - 36 m2-es alapterületű szárnyában új vizesblokk
struktúra kialakítása.
Tervezett vizesblokkok: Három belső egység épül - a meglévő előtetős-pilléres három bejáratot
megtartva - egy akadálymentes, egy női és egy férfi vizesblokk. Az akadálymentes vizesblokkban az
akadálymentes WC és mosdó, továbbá lehajtható pelenkázó mellett (mivel az alapterület megengedi)
biztosítjuk a takarítószer tárolást és a takarításhoz szükséges vízvételi helyet kiöntő-falikúttal. Mind a
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női, mind a férfi rész mosdóelőterében három-három mosdó kapott helyet. A mosdóelőterekből a
nőknél három WC fülke, a férfiaknál két pissoir és két WC fülke közelíthető meg.
Tervezett építési munka: A tervezett funkció teljes belső átalakítással jár. A belső meglévő struktúra
(válaszfalak, aljzatok, burkolatok, elektromos és gépészeti rendszerek) mellett, a kémény és az összes
külső nyílászáró is bontásra kerül. A padló feltárásakor - a műszaki ellenőr intézkedése alapján,
amennyiben a meglévő szigetelés és aljzata nem megfelelő állagú - a teljes padlórétegrendet ~35-40
cm mélységben ki kell bontani és új, tömörített kavicságyazatot, 10 cm vasalt aljzatbetont és
bitumenes vastaglemez szigetelést kell készíteni talajnedvesség, talajpára ellen (a falszigeteléshez
csatlakoztatva). A padlóburkolatok aljzatbetonja alá - a bitumenes vastaglemez vízszigetelésre - 4 cm
vtg.

lépésálló

polisztirol hőszigetelés kerül.

Burkolatként gres kerámia lapburkolattal,

az

akadálymentes vizesblokkban R11-es csúszásgátlósági értékkel. Az új válaszfalak alá megfelelően
teherbíró vasalt aljzat készül. A válaszfalak 10 cm vastag égetett kerámia falazóelemekből készülnek,
vakoltak, hagyományos vakoló mészhabarccsal, a festés alatt glettelve. A WC fülkék homlok és
elválasztó falai 2,30 m magasságig falazandóak a természetes szellőzés biztosítására. A vizes
helyiségekben 2,10 m magasságig a falakra teljes felületén matt csempe falburkolat kerül, kent
vízszigeteléssel az alapvakolaton, felette és a mennyezeten a falfelület diszperziós festéssel készül. Az
akadálymentes vizesblokkban a fali csempét a szaniterek és kapaszkodók magasságában - 70-90 cm kontrasztosan eltérő sötét csempesávval kell kombinálni. A nyílászárók is kompletten cserére
kerülnek. A gyártás előtt a tokkülméreteket helyszíni méretvétellel ellenőrizni kell. Az akadálymentes
WC ajtajának szabad nyílásszélessége el kell érje a 90 cm-t. A nyílászárók mérete és elhelyezkedése a
funkcionális elrendezéshez igazodva kerül kialakításra, a meglévő nyíláshelyeket felhasználva. A
homlokzati nyílászárók hőszigetelt szerkezetek, min. 5 légkamrás műanyag profilokkal, horganyzott
idomacél merevítéssel, hőszigetelő üvegezéssel. Az ablakok belső könyöklői keményfából, kívül
horganylemezből készülnek. Az akadálymentes WC ajtajának környező falfelülettől színkontrasztot
kell képeznie. A kontrasztarány minimum 30%. A külső falakon a meglazult vakolatok javítása,
továbbá a nyílászárócserék következtében szükségessé váló pótlások, javítások után az egész
homlokzati falfelületet egységesen le kell festeni. A tető és bádogos szerkezetek a külső
szemrevételezés szerint megfelelő állagúak.
Épületvillamossági munkák: A teljes elektromos ellátás újraépül, fogyasztásmérő szekrénnyel,
biztosító és elosztó berendezésekkel, falba süllyesztett védőcsöves vezetékezéssel, szerelvényekkel. A
szerelvények fehér színű, süllyesztett kivitelűek, IP44 védettségű csatlakozókkal és kapcsolókkal
(vizes

helyiségek).

A

helyiségekben

biztosítani

kell

a káprázatmentes

megvilágítást.

Az

akadálymentes vizesblokkban mozgásérzékelős világítás lesz.
Épületgépészet: A belső víz és csatornahálózat újraépül, a rajz szerinti szaniterekkel, berendezési
tárgyakkal, padlóösszefolyókkal. A beépítésre kerülő szerelvények: mélyöblítésű, falra szerelhető WC
csésze, pissoir infra működtetésű öblítő szeleppel, mosdók szifontakaróval, mosdó csaptelepek
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nyomógombos kialakítással. A helyiségek természetes szellőzése biztosított. Az akadálymentes
vizesblokkban a forrázás elkerülésére termosztatikus használati meleg víz keverőszelepet kell
beépíteni a csap elé a falba építetten. A központi fűtési, illetve a használati meleg vizet előállító új zárt
égésterű gázkészülék, a hozzá tartozó gyári égéstermék elvezetővel, a női mosdóelőtérben kerül
elhelyezésre. Az égéstermék elvezetőről külön bejelentési tervdokumentáció készül.
Akadálymentes vizesblokk: A nyilvános vizesblokk akadálymentes helyisége önálló bejárattal
nemektől függetlenül létesül, kézzel vagy elektromos hajtású kerekesszékkel, illetve segédeszközzel
segítség nélkül és segítséggel is megközelíthető és használható. A helyiségben lehajtható pelenkázó
pult is beépítésre kerül, az illemhely pedig szükség esetén nem csak a kerekesszékes használók, hanem
mindenki számára elérhetővé tehető. A bejáratnál biztosítani kell, hogy a térburkolat és a belső
padlóvonal szintkülönbsége ne haladja meg a 2 cm-t. A bejárati ajtó - kívülről az akadálymentesség
nemzetközi jelével, illetve Braille felirattal kitáblázva - 110 cm széles tokkülmérettel készül, kifelé
nyílóan, kerekesszékben ülve is zárhatóan, belülről ajtóbehúzó karral szerelve. A helyiségben a 180
fokos megfordulásra elegendő tér áll rendelkezésre. A konzolosan szerelt akadálymentes WC-re az
átülés, illetve a segítő személy számára biztosított a megfelelő hely. A mosdó konkáv
peremkialakítású, megközelítése szintén biztosított.
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3. Alprojekt: Felszín feletti parkoló építése térrendezéssel
A beavatkozás funkciója: Beruházás típusú, városi, közösségi és a közszféra funkciót erősítő
A Kedvezményezett típusa: Önkormányzat
A beavatkozás jövedelem-termelése: Közcélú, nem jövedelemtermelő projektelem
A Művelődési Központ és Könyvtár bővítéséhez is kapcsolódó alprojekt a parkolási feltételek
megteremtése egy felszín feletti parkoló kialakításával. A parkoló célja egyrészt a Művelődési
Központ (OTÉK előírásnak megfelelő), másrészt a teljes városközponti terület (így a
Polgármesteri Hivatal, a piac és az üzletek, valam int a közösségi céllal a területre érkező
lakosok) parkolási igényeinek a kielégítése, a jelenlegi m ár említett áldatlan parkolási helyzet
rendezése érdekében.
A felszín feletti parkoló a Művelődési Ház hátsó telekrészén létesül, (hrsz.: 2314), amely benyúlik a
főtérre (hrsz: 2310/16, 2311, 2310/2). A 2311. hrsz. területen egy használaton kívüli, leromlott
állapotú, elbontandó önkormányzati tulajdonú épület található. Az eredetileg tervezett felszín alatti
parkoló feletti teret az eredeti tervekhez igazodóan főtérré kívánjuk kialakítani, amelybe bevonjuk a
Művelődési Ház Telepi út felőli előkertjét is.
Vecsés Város Önkormányzata által megvalósuló „Vecsés városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése
és rehabilitációja” című pályázati projekt eredeti terveiben többek között a Polgármesteri Hivatal
épületéhez kapcsolódóan egy 94 férőhelyes felszín alatti parkoló, szerepelt. A kiviteli tervek
elkészítése során kiderült, hogy ennek a két projektelemnek a megvalósítása jelentős, nem várt
nehézségekbe ütközik. A főtér alatti parkoló létesítése azért került elhagyásra, mivel az előkészítés
során több olyan problémára is fény derült, amelyek veszélyeztetik a projekt határidőben és a
rendelkezésre álló költségkereten belüli megvalósítását. A legfontosabb műszaki problémák, amelyek
akadályozták volna a beruházás határidőben történő megvalósítását a következők:
•

A felszín alatti parkoló területe alatt egy régi víztorony alapzata található, amelyet el kellett
volna bontani. Ennek költségét még megbecsülni sem tudjuk.

•

A rendelkezésre álló terveket hatósági előírások (NKH) miatt módosítani szükséges. Ennek
időigényessége a hatóságtól függ. Ezen kívül a tervmódosítás csak Szabályozási Terv
módosítása után valósítható meg.

•

A megvalósításhoz szükség van a felszínen csapadékvíz-elvezetés megoldására, amelyhez terv
készítése szükséges. Az engedélyezés valószínűleg vízjogi létesítési engedély köteles. Ennek
időigénye eltolta volna a közbeszerzési eljárás kiírását és kockázatossá tette volna az építési
munkák határidőben történő befejezését.

•

A talajszondák lefúrásának időigénye kérdéses, ami tovább tolhatja a kivitelezési munkák
idejét. A Művelődési Ház és Könyvtár építésének tapasztalatai alapján ezek munkák a
tervezett idő kétszeresét igénylik.
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•

Tekintettel arra, hogy a felszín alatti parkoló létesítése szorosan összefügg a Polgármesteri
Hivatal bővítésével, így annak elmaradása esetén azt sem tudtuk volna megépíteni.

Mindezek miatt az önkormányzat a felszín alatti parkoló építését és a Polgármesteri Hivatal bővítését
az eredeti pályázatban szereplő formában elhagyta és helyette a következőket valósította meg:
A Művelődési Központ és Könyvtár építési engedélyében előírt 93 db parkolóhelyet a felszínen kerül
megépítésra: ebből 77 db a víztorony mögötti parkolóban a Művelődési Ház hátsó udvarán, valamint a
főtér hátsó részén, illetve 16 db parkolót a Miklós utca tér felőli oldalán. A pályázat keretében a
főtérnek azt a részét lehet elszámolni, amely a felszín alatti parkoló építése során felújításra került
volna, illetve a felszín alatti parkoló lejárójának területét, illetve a Művelődési Ház és Könyvtár,
előkertjét. Lebontásra kerül a főtéren az önkormányzat tulajdonában lévő, 2311 helyrajzi számú
ingatlan 348 m2 alapterületű épülete, mivel a parkoló egy része ennek helyén helyezkedik majd el.
A beruházás megvalósításához szükség van a főtér, valamint a mellette lévő Miklós utca teljes
hosszában, illetve az Eötvös utca - Miklós utca és a parkoló bejárata közötti szakaszán - történő
felújítására, illetve a Miklós utca Polgárm esteri Hivataltól az Eötvös utcáig tartó szakaszán az
egyirányúsításra annak érdekében, hogy a parkoló megközelíthetősége biztosított legyen

A parkolókapacitás nagyságát elsősorban a színházterem működése határozta meg, amely hétköznap
esténként, illetve hétvégén üzemel. Ezen kívül tehát megfelelő kapacitás áll rendelkezésre a hivatali
és egyéb, lakossági és üzleti funkciók szám ára is, így a parkoló megléte a városközponti fejlesztés
egészét, annak minden elemét támogatja.

4. Alprojekt: A Miklós utca és az Eötvös utca (Miklós utca - parkoló b ejárata közötti szakasz)
rekonstrukciója
A beavatkozás funkciója: Beruházás típusú, városi funkciót erősítő
A Kedvezményezett típusa: Önkormányzat
A beavatkozás jövedelem-termelése: Közcélú, nem jövedelemtermelő projektelem
A Miklós utca a Szent István tér mellett futó, azaz a fejlesztés másik két alprojektjével (Művelődési
Központ és Könyvtár; Polgármesteri Hivatal) szomszédos, annak bevezető útjaként funkcionáló
útszakasz. Helyrajzi szám: 2309 (önkormányzati tulajdonban lévő terület).
Az Eötvös utca érintett szakasza a Szent István tér mellett futó, a Miklós utcára meróleges útszakasz.
Helyrajzi szám: 2356 (önkormányzati tulajdonban lévő terület).
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A Miklós és az Eötvös utcában lebonyolódó forgalom gyűjtőút jellegű, különösen jelentős volumenű a
piaci napokon. Fontossága ellenére jelenleg igen leromlott állapotú (fejlesztés előtti állapot):
•

Az útpálya jelenleg két forgalmi sávos kiépítésű. Az útpálya aszfaltbeton burkolatú 4,80 m
pályaszélességgel. A burkolat állapota általában leromlott.

•

Az útpadka szélessége szinte sehol sem éri el a szabványos értéket, több helyen 1.0 m alatti.

•

A szabályozási szélesség csekély volta következtében a közterületi gépjármű-elhelyezés
nehézségekbe ütközik. Gyakorlatilag csak ott lehetséges, ahol az üzlettulajdonosok vagy
közintézmény kezelők az útpadka és a csapadékvíz elvezető árok igénybevételével valamilyen
leállóhelyet alakítottak ki.

•

A járdák kiépítettsége teljes körű, de állapotuk vegyes képet mutat. A legjellemzőbb hiba a
magassági deformáció, amely a használatóságot és a csapadékvíz elvezetést akadályozza.

•

A csapadékvíz elvezetés zárt csatornával és nyílt, burkolt medrű gravitációs árokkal van
megoldva, amely a Telepi úti árokba vezeti a vizet. A csőátereszek állapota vegyes, de
szemrevételezéssel is megállapítható jelentős hányaduk hidraulikai alkalmatlansága.

A Miklós és az Eötvös utca a város Ö nkorm ányzatának tulajdonában és kezelésében van.
A tervezési területen az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft., kezelésében lévő 0.4 kV-os
elektromos légvezeték és kábel, az UPC Magyarország Kft. által üzemeltett földalatti/feletti távközlési
hálózat, a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. ellátó gázvezetéke illetve a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft.
víz-, és szennyvízvezetéke valamint a városi Önkormányzat tulajdonában lévő csapadékvíz elvezető
árok lelhető fel.
A beruházás célja, hogy a városközpont rekonstrukciója okán további forgalomvonzó
létesítmények (Művelődési Központ és Könyvtár, főtér) megközelítése zökkenőmentes és
biztonságos legyen. Emellett a beruházás hozzájárul a városképi fejlődéshez is.
A beruházás tartalma: a fejlesztés a Miklós utca teljes hosszában, valamint az Eötvös utca Miklós utca
és parkoló bejárata közötti szakaszán található közlekedési létesítmények átépítésére irányul.
•

A Miklós utca és a Telepi út forgalmának jellege és nagysága önálló csomópont kialakítását
nem kívánja meg, ezért azok egyszerű, egyszintű csatlakozás.

•

A Miklós utca mellett 16 db személygépkocsi parkoló kerül kiépítésre.

• A tervezési területen lévő járdák teljes hosszban átépítésre kerülnek. A gyalogjárdák
átépítésével a teljes szabályozási szélességben megújul a Miklós utca.
•

A Miklós utca Telepi úti torkolatában kijelölt gyalogátkelő épül.

•

A kerékpárforgalom a közút pályáján bonyolódik le.

•

A Miklós utcában a főpálya kivételével minden közúti közlekedési pálya (parkolóhely, beálló,
kapubehajtó, korlát, stb.) elbontásra kerül. Ugyancsak elbontásra kerül az összes csapadékvíz
elvezető építmény, kivéve a Miklós utca alatti átereszek (ezeket tömedékeléssel kell
megszüntetni).
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•

A csapadékvíz elvezető rendszer is teljes mértékű rekonstrukcióra kerül.

•

A Miklós utca átépítése során a forgalomszabályozás alapelve megváltozik: továbbra is
„Elsőbbségadás kötelező” szinten rendelik alá a Telepi út forgalmának, ugyanakkor a
Polgármesteri Hivatal vonalától az Eötvös utcáig egyirányúsításra kerül.

A Miklós utca

két oldalán megállási tilalmat kell foganatosítani. A szükséges közúti jelzőtáblák telepítésre
kerülnek.
•

A közösségi funkciót erősítendő, növénytelepítésre és utcabútorok elhelyezésre is sor kerül.
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5. Alprojekt: Játszótér építése
A beavatkozás funkciója: Beruházás típusú, városi és közösségi funkciót erősítő
A Kedvezményezett típusa: Önkormányzat
A beavatkozás jövedelem-termelése: Közcélú, nem jövedelemtermelő projektelem
A játszótér kialakítása hiánypótló beruházásnak számít az akcióterület városközponti részén, amelynek
révén a kisgyermekes családok számára még vonzóbbá, a mindennapi élet részévé tehető a
városközponti terület. A beruházás célja tehát, hogy a családok számára bővítse a szabadidő-eltöltési
lehetőségeket, közösségi teret hozzon létre a számukra.
A tervezett játszótér a Telepi út (hrsz.: 1589 és 1590) mentén helyezkedik el, az Anna utcai
térbővületben (a terület az önkormányzat tulajdonában és kezelésében van).
A beruházás tartalma:
•

Terület-előkészítő munkálatok, tereprendezés

•

Növénytelepítés:
-

Faültetés (14 db)

-

Cserjeültetés (806 db)

-

Egynyári és évelő virágok ültetése (71m2)

-

Gyepszőnyeg létesítése (569m2)

•

Öntözőrendszer telepítése

•

Burkolatépítés:

•

•

-

Mészkő burkolat szegélyezéssel (527m2)

-

Gumikő burkolat (328m2)

Játékok telepítése:
-

Körhinta (1 db)

-

Tornasokszög (1 db)

-

Kétszemélyes hinta (1 db)

-

Csúszda toronnyal (1 db)

-

Vonat (1 db)

Kerti berendezések telepítése:
-

Kandeláber (11 db)

-

Kerti pad (21 db)

-

Hulladéktároló (12 db)

-

Kerékpártároló (4 db)

-

V irágláda (14 db)

-

Fa verem rács (14 db)

-

Pergola (9 db)
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6. „Soft” projektelemek megvalósítása
Az építési beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok:
•

Menedzsment szervezet létrehozása

•

Marketing és kommunikáció

A beavatkozás funkciója: „Soft” tevékenység
A Kedvezményezett típusa: Önkormányzat
A beavatkozás jövedelem-termelése: Bevételt nem termelő projektelem

Menedzsment szervezet létrehozása
Vecsés Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló, non-profit kft-ként működő városfejlesztési
társaságot hoz

létre

az

akcióterületi

fejlesztés

lebonyolítására.

Jelen

fázis

beruházásnak

projektmenedzsment tevékenységét 3 fős projektmenedzsment team végzi. A szervezet részletes
bemutatását a 7. számú fejezet tartalmazza.
Marketing és kommunikáció
A települési marketing feladata az adott termék, azaz a város adottságainak, kínálatának kereslet és
kínálatfüggő „értékesítése”: ez jelenti a város turisztikai kínálatának, gazdasági telephelykínálatának,
rendezvényeinek, kultúrájának értékesítését, de ugyanúgy a lakóhelyek, közterek, közszolgáltatások
értékesítését is.
Jelen fejlesztés döntően maguknak a városlakóknak, kisebb mértékben a potenciális betelepülőknek,
befektetőknek és a turistáknak kívánja eladni magát a várost - mert a városközpont szimbolikusan és a
mentális térképekben is magát a várost jelképezi.
Olyan tervezési eszköz, mely a város kínálta reális adottságok meghatározásával, az összes érdekelt
bevonásával (partnerség), illetve a terméknek a „helyek” - városok, térségek - versenyében történő
versenyképesebbé fejlesztésével növeli annak értékét, eladhatóságát (kínálati oldal). Célirányos és
hatékony propagandatevékenységgel hívja föl a megcélzott csoportok - jelen esetben a városlakók,
betelepülők, befektetők és turisták - figyelmét a város adottságaira és törekszik arra, hogy „eladja” azt
a kívánatos célcsoportoknak (keresleti oldal), tehát a megcélzott szervezeteknek, vállalkozásoknak és
személyeknek.
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Az adottságok termékké válásához szükséges:
•

A termékhez rendelt célcsoportok igényeinek megfelelő komplex tárgyi és szolgáltatási
csomagokká fejlesztése (product, pl.: a kulturális és rendezvénykínálatban a helyi igények
figyelembe vétele, a közterek turisztikailag vonzó kialakítása stb.).

•

Az adott termék és a kínálat minőségéhez, illetve a helyi célcsoportok fizetőképességéhez
alakított árak kialakítása (price, pl.: a fellépők, illetve a közönség lehetőségeinek megfelelő
rendezvényárak, belépődíjak meghatározása - az üzleti és a közösségi célú rendezvények díjai
között például célszerű különbséget tenni).

•

A „hely” kérdése jelen esetben speciálisan jelenik meg: a belváros nem más városrésszel,
hanem más városok belvárosával, azok kínálatával áll versenyben, és olyan tényezők a
kiemeltek, mint a központi fekvés, a közlekedési - gépkocsi, tömegközlekedés, parkolási
lehetőség - elérhetőség, a szolgáltatások minősége és a közterek, illetve a fejlesztett
intézmények kínálata. Ezen feltételek fejlesztése révén lehet az adottságok termékké válásának
folyamatát elősegíteni (place, pl.: a közlekedési hálózat fejlesztésével, a tömegközlekedés,
parkolási feltételek javításával, parkosítással, közterek rendezésével stb.).

A városközpont fejlesztési projekt, mint marketing termék
Jelen esetben a termék, a funkcióiban és városképileg megújított, új intézményi szolgáltatásokkal
gazdagított vecsési belváros egy, a tervek szerint közcélú forrásból megvalósuló beruházás,
amelynek a város és a térség, valamint a régió fejlődését szolgáló hatásokkal is kell rendelkeznie, a
helyi lakosság életkörülményeinek javulása, a helyi vállalkozások fejlődése, a térségi központi
szerepkör megerősödése, stb. megvalósulása érdekében. Ezért a marketingstratégia alapjaként kettős
célrendszer meghatározása szükséges:
•

A fejlesztések városközpont funkciót erősítő hatása a közösségépítés, közösségi funkciók
erősítése és a gazdaságfejlesztő funkció tekintetében - az akcióterület célrendszerében
meghatározott közvetett célok megvalósulásának biztosítása;

•

Az új létesítmény, valamint a belvárosi közösségi és üzleti alapú szolgáltatások hatékony és
gazdaságos működtetésének megteremtése érdekében az üzleti-gazdasági funkció erősítése és
bővítése.

A megújult vecsési belváros kínálata
Közvetlen kínálat:
•

A Művelődési Központ és Könyvtár létesítményben és az előtte kialakított téren színvonalas,
gazdag kulturális és szabadidős programkínálat biztosítása.

•

A civil társadalom számára színvonalas közösségi terek biztosítása.

•

A város és a térség lakosság számára kellemes, hangulatos városközpont biztosítása annak
szolgáltatásaival, üzleti és szabadidős lehetőségeivel.

•

A helyi vállalkozások számára a megnövekvő forgalomból adódó üzleti lehetőségek.
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Közvetett kínálat (a város adottságaiból adódó vonzerők és lehetőségek):
•

A városon belüli funkcionális

és közlekedési központi jellegből adódó üzleti

és

együttműködési lehetőségek,
•

A város kedvező földrajzi adottságaiból és telephelykínálatából adódó lehetőségek.

Kereslet, célcsoportok
A keresleti oldal felmérése és meghatározása a sikeres marketingtevékenység következő fontos eleme.
Ennek lényege a megalapozott célcsoport választás és a kiválasztott célcsoportok alapvető igényeinek
ismerete. Erre kell fölépíteni a termékkínálatot, és a propaganda tevékenységet.
A városközponti fejlesztésekhez kötődően a célcsoportok három fő kategóriába sorolhatók. Ezen belül
az első a közcélú, a második és harmadik kategória a gazdaságfejlesztési tevékenységhez köthető:
Közcélú tevékenységhez köthető célcsoportok:
Az új létesítmény kulturális, rendezvényszervezési, közösségi és oktatási és jellegéből adódó
személyek, lakossági csoportok és szervezetek.
•

A közművelődéshez, közösségi rendezvényekhez kapcsolódó rendezvények látogatói

•

A közösségi tereket használó civil szervezetek

•

A belváros szolgáltatásait igénybevevők, illetve látogatók

•

Közcélú, a létesítmények alaptevékenységéhez kapcsolódó tevékenységekhez kötődő
szervezetek

Gazdaságfejlesztési tevékenységhez köthető célcsoportok:
•

Azon közcélú, illetve non profit szervezetek, egyesületek, klubok, amelyek különböző
rendezvényeik, összejöveteleik részére helyszínt, illetve technikai hátteret igényelnek.
Potenciális közcélú, non profit célcsoportok:

•

-

Kulturális egyesületek

-

Egyéb szabadidős klubok, egyesületek, társaságok

Azon üzleti

szervezetek,

amelyek üzleti alapú rendezvényeket, termékbemutatókat,

kiállításokat, képzéseket stb. szerveznek - vagy szerveztetnek - és ehhez területet bérelnek a
létesítményben.
Potenciális üzleti célcsoportok:
-

Kereskedelmi vállalkozások

-

Szakipari vállalkozások

-

Kulturális és művészeti szervezetek, képző- és iparművészek

-

Turisztikai szervezetek

-

Kulturális szervezetek, egyesületek, klubok

-

Tréningszervezők, oktatásban, továbbképzésben érdekelt szervezetek
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A célcsoportok közvetlen igényei:
•

Hangulatos, tiszta, kulturált belvárosi, városközponti terek, színvonalas szolgáltatásokkal

•

Magas színvonalú, a rendezvényi funkciónak teret adó létesítmény megteremtése

•

Színvonalas kulturális, művészeti és egyéb közösségi rendezvények és események

a helyi

lakosok részére
•

Színvonalas szabadidős-rekreációs lehetőségek a helyi lakosok részére

•

Minőségi, színvonalas rendezvényhelyszín, kiállítási terület, vásárterület, tetszés

szerint

változtatható mérettel
•

Kapcsolódó konferenciaterület változtatható mérettel, teljes technikai felszereltséggel,
kapcsolódó szekciótermekkel

•

Színvonalas étterem, büfé

A célcsoportok közvetett igényei:
•

Jó közlekedési elérhetőség gépkocsival, tömegközlekedéssel, jó parkolási lehetőség

•

Helyi piacok, pl. lakóközösségek, szervezetek elérhetősége

•

Partnerkapcsolatok, együttműködési lehetőségek

A Művelődési Ház, mint rendezvényhelyszín versenyképességének növelése
A projekt üzleti alapú, a funkcióbővítésnek köszönhetően kiteljesedő működését a kulturális és egyéb
célú rendezvényhelyszínek, rendezvények erős versenyében fogja megkezdeni.
Bár a létesítmény-együttes jellegéből adódóan elsősorban közcélú, a helyi lakosságnak szóló
tevékenységeknek ad helyet, és mint ilyen, nem versenyszemléletű a működtetése - lásd non-profit
közművelődési rendezvények, események stb., - a gazdaságfejlesztő, üzleti funkciók működtetése
csak akkor lesz hatékony, ha bizonyos marketing tevékenység és a versenyképességet növelő
törekvések

is

helyet kapnak

a

létesítmény

működtetőinek

tevékenységében.

Ezen

elvek

érvényesülésének és a gyakorlati marketing tevékenység hiányában csak fölösleges, kihasználatlan
kapacitások jönnének létre, a működtetők pedig jelentős bevételtől esnének el, amelyből további
közösségi célok lennének támogathatók.
A rendelkezésre álló helyszínek méretéből, lehetőségeiből adódóan a létesítményekben megrendezésre
kerülő rendezvények zöme városi, illetve kistérségi jelentőségű. Budapest szomszédos kerületei és a
térség további rendezvényhelyszínei jelentik az elsődleges versenytársakat.
A projekt versenyképességének fokozása érdekében az alábbi stratégiai alapelvek érvényre juttatása
szükséges:
Egyedi arculat és profil kialakítása. A projektnek ki kell emelkednie a budapesti és térségbeli
hasonló

adottságú

vegyes

hasznosítású

művelődési

házak,

rendezvényhelyszínek,
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rendezvényközpontok sorából, és egyedi, jól megkülönböztethető, egyben vonzó tulajdonságokkal
rendelkező, egyedi arculatú „termékként” kell megjelennie a közösségi és az üzleti szolgáltatások
piacán egyaránt. El kell érni, hogy a vecsési lakosságnak ez a helyszín legyen „A” művelődési és
rendezvényi központ. Ehhez egyedi profil, valós tartalommal rendelkező színvonalas kínálat és
erőteljes marketing, ötletes reklámtevékenység szükséges.
Partnerség. A versenytárs környékbeli kulturális, közösségi központokkal rendezvényhelyszínekkel
kialakított partnerkapcsolatok révén tompítható a verseny. A gyakorlatban a partnerség akkor
működőképes, ha az egyedi profillal, karakterrel rendelkező, normálisan versenyhelyzetben lévő
létesítmények együttműködési megállapodást tudnak kötni, és funkciómegosztást érvényesíteni. Azaz
az adott, a partnerségben részt vevő létesítmény csak a saját feltételeinek leginkább megfelelő
keresletet fogadja be, de a potenciális megrendelőt kiközvetíti a partnerek felé. E tevékenység alapja
természetesen a kölcsönös bizalom, a vice versa elv érvényesítése.
Szolgáltatások. Az üzleti, gazdasági célú létesítmények, rendezvényhelyszínek, de a közcélú
szolgáltatást nyújtó létesítmények versenyében egyre nagyobb szerepet kap szolgáltatások minősége.
A szolgáltatások minél szélesebb köre - pl. a kiállítási helyszínek mellett konferencia terem, kisebb
rendezvényhelyszínek, tárgyalók, irodahelyiségek, vendéglátás, szálláshely- és programszervezés, stb.
- a potenciális ügyfélkör szélesedését, ezáltal a piac bővülését eredményezi.
Promóció, reklám. A promóció informálja a potenciális vevőt a termékről, és igyekszik ösztönözni
annak megvásárlására. Jelen esetben a promóciós tevékenység fókuszában a a belváros és ezen belül a
kulturális, közösségi helyszín adottságainak és szolgáltatásainak megismertetése a célcsoportokkal,
kulturális szervezőkkel, a rendezvényszervezőkkel, a rendezvényhelyszínek sorába emelkedés, és a
marketing akciók, kedvezmények, extra lehetőségek eljuttatása a fenti célközönséghez, állnak.
A létesítmény-együttes saját marketing tevékenységének fő elemei:
•

Folyamatos partnerség és kapcsolattartás a kulturális esemény szervező, rendezvényszervező
vállalkozásokkal, intézményekkel;

•

Klasszikus reklám és PR tevékenységek: honlap működtetése, kiadványok terjesztése, fizetett
hirdetések hazai és külföldi médiumokban, bemutatkozó rendezvények tartása;

•

Folyamatos partnerség és kapcsolattartás a város és a régió vállalkozói, üzleti köreivel.

•

A helyi lakosság folyamatos tájékoztatása a programkínálatról a helyi médiumokon keresztül.

195

ECONO
CONSULT

Vecsés V árosközpont akcióterületi terve

Kommunikációs terv
Tájékoztatás
•

A

projekt

megvalósításában

érintett

szervezetek,

személyek

és

partnerek

közötti

kommunikáció, illetve információcsere biztosítása érdekében rendszeres, igény szerinti
egyeztetések lefolytatása. Az egyeztetésekbe bevont érintettek köre:
- támogatást biztosító Irányító Hatóság (Pro Régió Ügynökség és ROP IH)
- a Művelődési Házat működtető szakmai szervezet
- a projektgazda szervezet: a Vecsés város Önkormányzata
- a tervező, tanulmánykészítő és tanácsadó cégek szakemberei
- főépítész, és az önkormányzat műszaki osztálya
- szakmai szervezetek, kulturális szervezők, egyesületek, a non-profit és üzleti célcsoportok
stb.
•

Egységes arculati elemek kialakítása: logó készítés, weboldal létrehozás

•

Az akcióterületi terv letölthetővé tétele a www.vecses.hu oldalról és megtekinthetővé tétele a
Vecsési Polgármesteri Hivatalban a lakosság számára

•

A vállalkozások további tájékoztatása (hírlevélben, vállalkozói fórumokon és workshopokon,
a projekt látványterveinek kihelyezése a lakossági hirdetőkön, stb.)

•

A lakosság további tájékoztatása (megjelenés különböző nyomtatott és elektronikus
médiákban, táblák kihelyezése a projekt helyszínén, a projekt látványterveinek kihelyezése a
városi önkormányzatnál, stb.)

•

Az EU, NFÜ és a hazai hatóságok részéről meghatározott és elvárt, a tájékoztatásra és
nyilvánosságra vonatkozó rendeletek helyi adaptálása: az EU, mint finanszírozó és az érintett
hazai szervek, mint közreműködő szervezetek feltüntetése az összes, projekttel kapcsolatosan
megjelenő, vagy elkészülő tájékoztató kiadványon és eszközön

•

Folyamatos tájékoztatás a projekt előrehaladásáról:
- a projektgazda szervezetek az ütemezésnek megfelelően rendszeresen beszámolnak az
Irányító Hatóságnak a projekt megvalósításának addig elért eredményeiről
- a projektgazda szervezetek folyamatosan tájékoztatják partnereiket és a lakosságot a
projekt előrehaladásáról
- internetes információ-szolgáltatás biztosítása, ahol a projekt-megvalósítás aktuális
eredményei és eseményei folyamatosan nyomon követhetőek
- sajtótájékoztató szervezése az alapkőletétel, illetve az átadás alkalmából, az országos
közszolgálati TV meghívásával, a helyi és regionális VIP személyek, valamint az
ismertebb vállalkozók bevonásával

A projekttel kapcsolatos kommunikációt szolgálják a folyamatban lévő, illetve tervezett partnerségi civil társadalom, lakosság, vállalkozások, intézmények - események: rendezvények szervezése,
workshopok, pályázati tájékoztatók, civil monitoring bizottság stb.
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Konfliktuskezelés
•

Az esetlegesen kialakuló ellenérdekelt mikro-érdekcsoportok, ingatlanközelség szempontjából
közvetlenül érintett személyek meggyőzése érdekében tervezett lépések:
- különböző lakossági rendezvényeken, lakossági fórumokon a projekt megvalósításából
származó kedvező hatások bemutatása,
- a helyi média bevonása a projekt helyi közösség-gazdaság- és térségfejlesztő hatásainak a
bemutatására

Az építkezéssel járó negatív környezeti hatások és zavaró körülmények lakosság részéről történő
tolerálása érdekében szükséges a lakosság időbeni tájékoztatása az építkezés miatt ideiglenesen
előforduló kellemetlenségekről.
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6.3.3 A projekt indikátorainak bem utatása
Indikátor
típusa

Kedvezményezett
jelentése

711

711

2012.

3 évente

KSH,
önkormányzat
nyilvántartása

db

0

4

2012.

Évente

Kedvezményezett
jelentési

eredmé
ny

db

0

17

2012

Évente

output

db

0

2

2012.

output

m2

0

2 903

2012.

output

m2

0

8 913

2012.

output

%

0

100

2012.

Projekt
zárásakor
Projekt
zárásakor
Projekt
zárásakor
Projekt
zárásakor

Munkaügyi
Központ
nyilvántartása,
önkormányzati
nyilvántartás,
építési
naplók
Kedvezményezett
jelentési
Kedvezményezett
jelentési
Kedvezményezett
jelentési
Kedvezményezett
jelentési

Bázisérték

output

ha

0

output

fő

Uj városi funkciók betelepedése/
a fejlesztés nyomán elérhető (közés profitorientált) szolgáltatások
száma a projekt által érintett
településrészen
A konstrukció által teremtett új
munkahelyek száma

eredmé
ny

Fejlesztéssel érintett épületek,
építmények száma
A fejlesztéssel létrejött új épület,
épületrész nagysága
Megújított közterületek nagysága

érintett terület

A fejlesztések által
lakosság létszáma

A fejlesztési
projekt
átfogó
indikátorai

nem releváns

Mérték
-egység

A fejlesztéssel
nagysága

A
ROP
releváns
indikátorai

24,96

Célérték
elérésének
időpontja
2012.

Mutató
típusa

Mutató neve

Őshonos növényfajták
alkalmazásának százaléka

érintett

Célérték

Mérések
gyakorisága

Mutató forrása

Mérés módja
Építési
dokumentumok
áttekintése,
a
mérföldkövek et és a
befejezést követően
Lakossági felmérések
elemzése, befejezése
követően
Helyi
gazdasági
felmérések elemzése,
befejezést követően

Helyi
hivatalos
adatszolgáltatás

Projekt monitoring
Helyszíni ellenőrzés,
befejezést követően
Helyszíni ellenőrzés,
befejezést követően
Helyszíni ellenőrzés,
befejezést követően
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Támogatásból felújított
építészeti értékek száma
Lakossági elégedettség

A fejlesztési
projekt
átfogó
indikátorai

Az
egyes
elemek
indikátorai

tárgyi,
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output

db

0

2

2012.

eredmé
ny

%

30

80

output

db

0

output

db

output

2012.

Projekt
zárásakor
2 évente

Kedvezményezett
jelentése
Utólagos
kérdőíves
felmérés

0

N.r.

N.r.

N.r.

Helyszíni ellenőrzés,
befejezést követően
Lakossági felmérések
elemzése, befejezést
követően
N.r.

0

2

2012.

fő

0

456

2012.

Projekt
zárásakor
Évente

Kedvezményezett
jelentése
Kedvezményezett
jelentése

Helyszíni ellenőrzés,
befejezést követően
Helyi
felmérések
alapján

Azbesztmentesített
épületek
száma
Akadálymentesített
épületek
száma
A fejlesztéssel kapcsolatos helyi
társadalmi akciókban résztvevők
száma
Támogatott
projektek
eredményeként
elért
energia
megtakarítás
A kialakított parkolóhelyek száma

eredmé
ny

TJ

0

5,06

2012.

Évente

Kedvezményezett
jelentése

Energiafelhasználás
mérése

output

db

0

94

2012.

A megújított közterület nagysága

output

m2

0

8 913

2012.

Akcióterületen lévő közösségi
intézményekben
lebonyolított
rendezvények száma
A városi iparűzési adó bevétel
növekedés mértéke
Az Akcióterületen gazdasági
tevékenységet segítő szolgáltatás
igénybe
vevő
vállalkozások
száma
Újonnan kihelyezett térfigyelő
kamerák száma
Művelődési Központba látogató
fogyatékkal élők sáma

eredmé
ny

db

2008-as
bázisérték

2013.

Kedvezményezett
jelentése
Kedvezményezett
jelentése
Kedvezményezett
jelentése

Helyszíni ellenőrzés,
befejezést követően
Helyszíni ellenőrzés,
befejezést követően
Helyi
felmérések
alapján

hatás

%

100

2008-as
bázisérték
2-szerese
105

Projekt
zárásakor
Projekt
zárásakor
Évente

2013.

Évente

eredmé
ny

db

2008-as
bázisérték

2008-as
bázisérték
1,5-szerese

2013.

Évente

Kedvezményezett
jelentése
Önkormányzati
kimutatás,
saját
felmérés

Nyilvántartás
vizsgálata évente
Nyilvántartás
vizsgálata évente

output

db

0

10

2012.

eredmé
ny

Fő/hó

0

100

2013.

Projekt
zárásakor
Évente

Kedvezményezett
jelentése
Önkormányzati
kimutatás,
saját
felmérés

Helyszíni ellenőrzés,
befejezést követően
Nyilvántartás
vizsgálata évente

199

E

ECONO
CONSULT

Vecsés Városközpont akcióterületi terve

Fo r r á s - T r e n d

6.3.4 Az önkormányzat által ellátandó feladatok ismertetése

Tevékenység megnevezése
Önkormányzati döntés meghozása a szükséges önerő

H atáridő
Rendelkezésre áll

rendelkezésre állásáról
Szakmai dokumentációk elkészítése (EATT, VATT)

2009. 10. 16.

A szükséges építészeti engedélyezési tervdokumentációk

2009. 08. 31.

elkészítése
Engedélyezési eljárások lebonyolítása

2009. 11. 30.

Projektmenedzsment szervezet létrehozása (VFT)

2009. 08. 31.

2. fordulós pályázati anyag elkészítése

2009. 08. 31.

Kivitelezés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása (tendertervek

2010. 06. 30.

elkészítésével)
Eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása

2010. 11. 30.

(tendertervek elkészítésével)
Terület előkészítési, közmű-kiváltási munkák elvégzése

2010. 09. 30.

Kivitelezés megvalósítása

2011. 08. 31.

Lakossági tájékoztatás és civil partnerség folytatása

Folyamatos

A későbbiekben megvalósítandó Piac tér rendezés megvalósítására

2010

- parkosítására, burkolására, gyalogos és gépkocsival való
megközelítésének kialakítására vonatkozó - ötletpályázat kiírása
Ötletpályázat kiírása a víztorony Piac térbe illesztésére,

2010

hasznosításának lehetőségeire
Projekttel kapcsolatos PR és marketing tevékenység folytatása

Folyamatos

6.4. A MAGÁNSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROJEKTEK A
KÖZSZFÉRA FEJLESZTÉSEI NYOMÁN
A tervezett akcióterületi fejlesztések egyik legjelentősebb multiplikátor hatása, hogy olyan feltételeket
teremt a városközpontban, amely mobilizálja a magántőkét, serkenti a magánerős beruházásokat.
A projekt előkészítése során folyamatosan zajló vállalkozói partnerségi egyeztetések írásbeli
nyilatkozat formájában is során deklarálásra került, hogy az akcióterület vállalkozásai partnerek
kívánnak lenni az Önkormányzat fejlesztéseiben, támogatják a városközpont fejlesztési terveket és
saját fejlesztéseikkel kívánják erősíteni a funkcióbővítő rehabilitációt.
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Az akcióterületen jelenleg egy ismert konkrét magánerős fejlesztések, amelyek a városközpont
fejlesztési önkormányzati tervek hatására mobilizálódtak:
•

A főtéren található üzletek tulajdonosai partnerek abban, hogy az üzletek homlokzata felújításra
kerüljön és egységes legyen összhangban a városközponti fejlesztésekkel.

Projekt neve

Projekt rövid

Projekt

Pályázó szervezet

leírása

helyszíne

megnevezése

Előkészítettség

Megvalósítás
lehetséges
kezdete és vége

Szent István téri

A főtéren

A főtéren

Tulajdonosok,

Önkormányzattal

üzletek külső

található

található

Magánvállalkozás

partnerségi

felújítása

üzletek

üzletek

ok

tárgyalások

homlokzata

2012

2013

megtörténtek

felújításra és
egységesítésre
kerül
A partnerségi egyeztetések alapján az akcióterületi projekthez kapcsolódóan várhatók továbbá a már
meglévő szolgáltató és kereskedelmi vállalkozások színvonalemelő, kínálatbővítő fejlesztései:
•

Vendéglátóegységek színvonalának emelése, kínálat bővítése (pl. kiszolgálóhelyiségek,
mellékhelyiségek minőségi fejlesztése, kerthelyiségek létrehozása a megújult közterületeken
stb.)

•

Kereskedelem árukínálatának és színvonalának emelése

•

A magántőke bekapcsolódása a környezet minőségének emelésébe (pl. utcabútorok
kihelyezése, hozzájárulás a parkosításhoz, a virágos belváros kialakításához, a közbiztonság
fokozásához, a közterek tisztán tartásához stb.)

Ez a gazdaságélénkítő hatás a városközpont rehabilitáció további fázisaiban még inkább
erősíthető: elsősorban a II. fázisban tervezett Telepi út főutcává fejlesztése, valam int a III.
fázisban megvalósítandó vásárcsarnok kialakítása léphet fel erős katalizátorhatásként e
területen.
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6.5 A PÁLYÁZATON KÍVÜL A KÖZSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT
TEVÉKENYSÉGEK A Z AKCIÓTERÜLETEN
K onkrét kidolgozott fejlesztési elképzelések
Kapcsolódó intézkedés
A program megnevezése

Az intézkedés rövid leírása

Szervezeti háttér
Lehetséges partnerek
Időbeli ütemezés
Pénzügyi becslés
Várható eredmények

Kapcsolódás más
intézkedésekhez

Kapcsolódó intézkedés
A program megnevezése

Az intézkedés rövid leírása

Szervezeti háttér
Lehetséges partnerek
Időbeli ütemezés
Pénzügyi becslés

Funkcionális városközpont kialakítása
Vecsés XXI. századi korszerű városközpontja II. - a Telepi út
főutcává fejlesztése
(részletes kifejtését lásd alább!)
A Telepi út funkciójában részben ma is a település főutcája, de
több szempontból sem alkalmas igazi helyi közösségszervező
főutca funkció betöltésére. A fejlesztés célja az a Főutca
téralkatának kiteljesítése; az utcatér megjelenésének és
használatának értékteremtő fejlesztése; a forgalom csillapítása.
Városfejlesztő Társaság
Vállalkozók, tulajdonosok
Monori Telefontársaság Zrt., ELMÜ Zrt. Magyar Közút Zrt., civil
szervezetek, helyi vállalkozások, lakosság
2015
700 millió Ft
Források: pályázati forrás, önkormányzati, vállalkozói
Korszerű, arculatában is attraktív főutca kialakítása
Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonsági helyzet javulása
A városközponti terület közösségszervező, identitástudat erősítő
hatásának fokozása
Gazdaságélénkítő hatás
Akadálymentes közlekedés
Vecsés XXI. századi korszerű városközpontja I.
Vecsés XXI. századi korszerű városközpontja II.
A
városközpont
aszfaltozatlan
utcáinak
kiépítése,
a
mellékutcákban a járdák akadálymentesítése
Funkcionális városközpont kialakítása
Vecsés XXI. századi korszerű városközpontja II. - Városháza
felújítása, korszerűsítése
(részletes kifejtését lásd alább!)
Az 1950-es évek elején épített épület, amely jelenleg a Vecsési
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ad otthont, mind
funkciójába, mind megjelenésében elavult. A Városháza felújítása
és bővítése a XXI. Század igényeit kielégítő közszolgáltatások
nyújtását biztosíthatja. A projekt keretében a jelenlegi épület teljes
körű külső-belső megújítása, homlokzat megújítása, a Piac tér felé
néző homlokzat kialakítása, az épület műszaki infrastruktúrájának
felújítása (fűtési rendszer és a nyílászárók cseréje, alternatív
energiahasznosítás) valósulhat meg.
Városfejlesztő Társaság
civil szervezetek, helyi vállalkozások, lakosság
2015
350 millió Ft
Források: pályázati forrás, önkormányzati
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Várható eredmények
Kapcsolódás más
intézkedésekhez

Kapcsolódó intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rövid leírása

Szervezeti háttér
Lehetséges partnerek

Időbeli ütemezés
Pénzügyi becslés
Várható eredmények

Kapcsolódás más
intézkedésekhez
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Korszerű, ügyfélbarát önkormányzati ügyintézés
Akadálymentesítés, esélyegyenlőség j avítása
Vecsés XXI. századi korszerű városközpontja I.
Vecsés XXI. századi korszerű városközpontja II.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat új épületének felépítése
és a szükséges eszközök beszerzése
Funkcionális városközpont kialakítása
Vecsés XXI. századi korszerű városközpontja III.
(részletes kifejtését lásd alább!)
A terv lényege a Telepi úton található üzletek, a Művelődési Ház,
valamint a Könyvtár jelenlegi épületének, illetve a régi Posta
épületének rehabilitációja. Meg kell oldani a piactéren található
víztorony funkcionálissá tételét is (pl. wifi-szóró állomás,
napkollektorok, tetején kávéház és kilátó kialakítása stb.). A
funkció megtalálásához a projektgazda ötletpályázatot ír ki. A
Telepi úton található üzletek és intézmények korszerű átalakítása
során esztétikus, egységes, a város központi karakterét
meghatározó stílusú épületsor lesz kialakítva. A régi Posta
épületének egy részét jelenleg irattárként hasznosítja az
önkormányzat. Az épület felújításával, bővítésével, átépítésével
vállalkozói tőke bevonásával városközponti funkcióval lesz
felruházva (közigazgatás, hiányzó üzleti funkció, pl. kávézó,
cukrászda, stb.) A Könyvtár jelenlegi épületében civil központ lesz
létrehozva, míg a Művelődési Központ épületének kettős
hasznosítással közigazgatási, valamint üzleti funkciót kíván adni az
önkormányzat.
Városfejlesztő Társaság
Vállalkozók, tulajdonosok
lakosság
mezőgazdasági termelők
helyi vállalkozások
2015.
2 milliárd Ft
Források: pályázati (KMOP), vállalkozói, önkormányzati forrás
Korszerű kereskedelmi terület
Vonzerővel rendelkező látványosság
Uj, mikrotérségi feladatokat ellátó közigazgatási funkciók
(közjegyző, földhivatal, ÁNTSZ)
Civil szervezetek megerősödése
Vecsés XXI. századi korszerű városközpontja I.
Vecsés XXI. századi korszerű városközpontja II.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat új épületének felépítése
és a szükséges eszközök beszerzése
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Kapcsolódó intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rövid leírása

Szervezeti háttér
Lehetséges partnerek
Időbeli ütemezés
Pénzügyi becslés
Várható eredmények
Kapcsolódás
intézkedésekhez

Kapcsolódó intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rövid leírása

Szervezeti háttér
Lehetséges partnerek
Időbeli ütemezés
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Funkcionális városközpont kialakítása
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat új épületének felépítése
és a szükséges eszközök beszerzése
A terv célja a vecsési Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat új
épületének felépítése annak érdekében, hogy egy modern épületben
a mikrotérségi feladatoknak megfelelő intézményt hozzunk létre,
amelyben a jelenlegi helyhiány problémáját meg tudjuk oldani,
illetve az intézmény új feladatokat is el tud látni.
A jelenlegi helyzet: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
jelenlegi épülete egy régi családi házból lett kialakítva. A
projektgazda önkormányzat megvásárolta a mellette található
ingatlant, egy régi parasztházat. Az intézmény mikrokistérségi
társulás része, sok feladat esetében gesztorfeladatokat is ellát.
Részintézkedések: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
jelenlegi épülete, valamint a mellette található parasztház
lebontásra kerül, és megépítésre a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat új, akadálymentes épülete, illetve a szükséges parkolók
és a megfelelő környezet biztosításra kerül.
Városfejlesztő Társaság
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Ecser, Maglód, Gyömrő Üllő önkormányzatai
2015.
250 millió Ft
Források: önkormányzati, pályázati forrás (KMOP)
Uj modern megfelelő nagyságú és felszereltségű, akadálymentes,
mikrotérségi feladatokat ellátó intézmény.
Vecsés XXI. századi korszerű városközpontja I.
Vecsés XXI. századi korszerű városközpontja II.

Belső aszfaltozott út- és járdahálózat kiépítése, elkerülő
úthálózat fejlesztése
A
városközpont
aszfaltozatlan
utcáinak
kiépítése,
a
mellékutcákban a járdák akadálymentesítése
Az elmúlt években Vecsés Város Önkormányzata a
városközpontban található utcák legnagyobb részét kiépítette.
Jelenleg már csak a Virág utca, illetve a Nefelejcs utca egy
szakasza nincs még portalanítva. A járdák nem egységesek és
egyes helyeken hiányoznak szakaszok. A Virág u. Ádám és Éva u.
közötti szakaszának megépítésére az önkormányzat pályázati
támogatást nyert el; az utcaszakasz kiépítése része a KM0P-20072.1.1/B-0058 pályázaton nyertes projektnek, amelynek címe:
Vecsés Város belterületi úthálózatának fejlesztése. A hiányzó utcák
kiépítése, valamint a járdák egy szintbe hozása, illetve a felújítások
során az akadálymentesítési szempontokat is maximálisan
figyelembe vesszük. Az útépítéssel együtt a csapadékvíz-elvezető
árkot is kiépítjük.
Városfejlesztő Társaság
lakosság
2009-2015.
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35 millió Ft
Források: pályázati forrás (KMOP), önkormányzati, vállalkozói,
lakossági
Vecsés városközpontjának útjai 100%-ban aszfaltozottak lesznek,
és korszerű járdával lesznek ellátva.
Vecsés XXI. századi korszerű városközpontja I.
Vecsés XXI. századi korszerű városközpontja II.
Víz-tócsák és átfolyások nélküli város

További akcióterületi fejlesztési elképzelések
Az alábbi fejlesztési lista elemei kivétel nélkül széles körű és szoros partnerségben valósulnak meg,
azért részletes kifejtését lásd a 2.2.5. fejezetben!
•

Víztorony revitalizációja

•

Virtuális séta az akcióterületen

•

Térfigyelő-rendszer

•

Utcai szemetesek kihelyezése

•

Beszélő padok kihelyezése

•

Jelzőlámpával védett gyalogátkelő telepítése

•

Faültetés

•

Akcióterület virágosítása

•

Komposztáló edények kihelyezése

•

Akadálymentesítés az érintettek aktív bevonásával

•

Jelzőlámpával védett gyalogátkelő telepítése

•

Kultúra

•

A Vecsési Káposztafesztivál megszervezése

•

Bűnmegelőzési Nap szervezése

Telepi út főutcává fejlesztése
A beavatkozás funkciója: Beruházás típusú, városi, közösségi és közszféra funkciót erősítő
A Kedvezményezett típusa: Önkormányzat
A beavatkozás jövedelem-termelése: Bevételt nem termelő projektelem
A Vecsés Városközpont akcióterület fejlesztésének meghatározó, az I. ütemhez kapcsolódó, egyben
azok megközelítését biztosító fejlesztés a Telepi út területének fejlesztése. A Telepi út funkciójában
részben ma is a település főutcája, de több szempontból sem alkalmas igazi helyi közösségszervező
főutca funkció betöltésére:
•

Főutca funkciói hiányosak

•

Egyes szolgáltatási, kereskedelmi egységek megjelenése nem méltó a főutca funkcióhoz
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A Telepi út egészének megjelenése nem a kor követelményeinek megfelelő közösségi városi
tér jellegű

•

Jelentős átmenő forgalom halad át rajta.

•

A Városháza környezetében elégtelen a parkolóhelyek száma, rendezetlen a parkolási helyzet

•

A Telepi úton nincsenek kialakított parkolóhelyek

Projektelemek:
•

A Főutca téralkatának kiteljesítése

•

Az utcatér megjelenésének és használatának értékteremtő fejlesztése

•

A forgalom csillapítása

A Főutca téralkatának kiteljesítése:
•

Az utcaszakasz északi és déli végeinél utcatér-záró értékű beépítés kialakítása. Északon a
kedvezőtlen városszerkezeti helyen (forgalmas út mentén) lévő játszótér helyén szükséges
zárni a hosszú, mely megoldás egyben a forgalmat erősen lassító merőleges útcsatlakozást is
megkívánja; délen a vasút-menti zöldfelületen van lehetőség a kanyar semmitmondó
jellegtelenségén karakteres városképi értékű változtatásra.

•

A Telepi úton meglévő térbővületek helyi karakterértékű hangsúlyozása és újak kialakítása. A
hosszú egyenes utcaszakasz térbővületei változatossá teszik a gyalogosok által intenzíven
használt utat, azonosítási, „megállási” pontokat adnak, gazdagítják azt. A gyalogosoknak a
forgalommal párhuzamos haladással ellentétben a terek (még ha oly kicsik is), a szabadság
érzetét nyújtják. Jelentős szerepük van a becsatlakozó utcák hangsúlyozásában is. Jelen
projekt keretében a Telepi úthoz csatlakozó Szent István tér és a Városháza környezetének
rendezése valósul meg.
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Az utcatér megjelenésének és használatának értékteremtő fejlesztése
A cél a Telepi út barátságos, kellemes, egységes megjelenésű, tiszta levegőjű, alacsony
gépjárműforgalmú, gyalogosbarát, és utcaképileg kisvárosi főutca jellegűvé alakítása.
Utcaképi értékű javaslatok:
•

A nyílt csapadékvíz-elvezetés megszűntetése, a nyílt árkok felszámolása, zárt csapadékgyűjtő
csatorna elhelyezése az útpálya vagy a járda alatt (a karakteres, árnyat adó kétoldali fasor
megtarthatósága érdekében nem a mai nyílt árkok vonalában);

•

A csapadékelvezető árkok felszabaduló sávjai keresztirányban jobban átjárhatóvá teszik az
egyre kisebb forgalmú utat, helyükön új zöldfelületek, gépkocsi parkolók - összesen a Telepi
út akcióterületi 700 méterén mintegy 100 parkolóhely kialakítása -, kerékpártárolók,
esetenként egy-egy pad, művészeti alkotás, csobogó (elsősorban a térbővületek térségeiben)
stb. alakítható ki, ill. helyezhető el az egyes térségek sajátosságai, adottságai szerint;

•

Eltérő fajtájú, de azonos habitusú fasorok kétoldali telepítése. A fafajok kiválasztásában
elsőrendű szempontok az őshonos fafajták preferálása (lásd alább!) és az allergén hatású
fafajták kizárása;

•

A vasbeton légvezeték- és lámpatartó oszlopok megszűntetése, helyettük: a légvezetéses
kábelek szint alatti vezetése, kisvárosi hangulatú egységes lámpasor telepítése (ennek
engedélyeztetését meg kell kezdeni!);

•

Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése a Telepi út forgalmasabb csomópontjaiban (középtávú
fejlesztési terv jelzőlámpás gyalogátkelő létesítése a Szent István tér -

Telepi út

találkozásánál, jelen projektnek nem része).
•

Egységes, osztott léptékű térkő burkolat „faltól-falig” olyan értelemben, hogy ne egyszerűen a
járda sávja kapjon térkő burkolatot, hanem az útpálya mintegy 6-7 méteres sávján kívül
minden felület kerítéstől-kerítésig, házfaltól-házfalig, amelyet nem takar növényzet, tehát a
térbővületek, a járdasáv és az útpálya közti „vegyes” használatú zóna területe egyaránt;

•

A hatályos szabályozás felülvizsgálata az építési vonal és a tetőidom módja vonatkozásában
az egységes megjelenésű utcakép érdekében.

A forgalom csillapítását célzó javaslatok:
•

A forgalomlassító intézkedés (merőleges utcacsatlakozás) az Anna utcai kereszteződés
térségében;

•

Forgalomcsillapító küszöb alkalmazása helyett (mely a buszjárat miatt nem létesíthető) az
útpálya tengelyének - részletes közútfejlesztési terv alapján javasolt - helyenkénti ívelt
vezetése úgy, hogy a jelentősebb gyalogosforgalmat vonzó földszinti intézmények előtt
"hasasodjon ki" a járdafelület; ill. úgy, hogy a megengedett parkolás az út két oldalán felváltva
kialakított, eltolt, szakaszos rendszerben valósul meg;

•

Az üzletek feltöltő-forgalmának időbeli korlátozása (pl. reggel 8-ig);

•

Az utcaszakasz alkalmi teljes lezárása rendezvények esetén a főtér elkészültéig, vagy az adott
rendezvény hosszú utcatéri adottságú szükségessége esetén.
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A közbiztonság javítását, bűnmegelőzést célzó javaslatok:
•

A városközpontban jelenleg 6 db zoomolható és 12 db fix kameratalálható. Cél

a belvárosi

kamerás térfigyelő rendszer továbbfejlesztése, új korszerűbb,zoomolható,távmozgatható
kamerák kihelyezése, szoftverek, monitorok.
A projekt fő műszaki outputjai:
•

18 838 m3 rehabilitált terület (parkosítás, díszburkolat stb.)

•

1290 m felújított útszakasz

•

2280 m megépített j árda

•

1975 m megépített csapadék elvezető

•

10 db kihelyezett új térfigyelő kamera

Városháza felújítása és bővítése
A beavatkozás funkciója: Beruházás típusú, városi és közszféra funkciót erősítő
A Kedvezményezett típusa: Önkormányzat
A beavatkozás jövedelem-termelése: Bevételt nem termelő projektelem
Az 1950-es évek elején épített épület, amely jelenleg a Vecsési Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának ad otthont, mind funkciójába, mind megjelenésében elavult. Homlokzati képe rontja a
városképet és jelenlegi formájában nem illeszthető a tervezett városközponti fejlesztésekhez. Belső
kialakítása illetve méretei pedig már a hatékony hivatali munkát akadályozzák, ami a közösségi,
közszolgáltatási érdekek ellen hat.
A Városháza átépítésére már 2003-ban készültek tervek (Sáros és Társa Építésziroda Bt.), amelyek
nem valósultak meg. Mára a projekt megvalósítása tovább nem halogatható. Ugyanakkor a korábbi
tervek átdolgozása szükséges, mivel az még nem számolt a mögötte, a jelenlegi Piac téren kialakítandó
városi Főtér létrehozásának igényével.
A fejlesztés projektelemei:
•

Uj építészeti terv készítése, amely a jelenlegi Piac tér felé térfalat adó homlokzattal kell
megvalósítani. Ez városi tér-rangú térfalként alakítandó ki. Javaslat született a Városháza
vezérszint passzázsszerű átjárhatóságának megvalósítására is a déli udvar felfűzésével.

•

A Városháza átépítés megvalósítása. A projekt keretében megtörténik
-

A jelenlegi épület teljes körű külső-belső megújítása,

-

A jelenlegi, Telepi út felé néző homlokzat megújítása,

-

A Piac tér felé néző homlokzat kialakítása a leendő Főtérhez méltó kialakítású térfallal.
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A Városháza épület műszaki infrastruktúrájának felújítása. A felújítás során sor kerül a fűtési
rendszer és a nyílászárók cseréjére is, mindkét esetben új, energiatakarékos technológiák
igénybe vételével, ami a Városháza energiafelhasználását csökkenti.

A rekonstrukció meghatározó elemei azon felismerésre épülnek, hogy az épület jelen állapotában mármár a működőképesség határán áll, mind funkcionális, mind műszaki szempontokból, ami már a város
további fejlődését és versenyképességét, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés jogának érvényre
jutását, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét veszélyezteti.
A működtetés szempontjából három fő funkció biztosításáról kell gondoskodni:
1. A Hivatal ügyfélfogadási időben való nyitva tartását
2. Az ügyfélfogadási időn túli működést
3. A hétvégén történő hasznosítást - rendezvények, elsősorban a Házasságkötő teremhez
kapcsoltan
Jelenleg e három funkció egymástól térben elkülöníthető működtetése nem megoldott.
Az elkészült felújítási terv alapján, a felújítás keretében sor kerül:
•

További épületbejutási lehetőségek, elválasztások létrehozására, amely biztosítja a különböző
alapfunkciók térbeli elkülöníthetőségét, amit az épület ellenőrzése, őrzése is indokol.

•

Lépcsőház áthelyezésére, folyosók, fogadóterek teljes átértelmezésére

•

Új személylift kialakítására

•

Teljesen új fedélszék létrehozása, amely lehetővé teszi az épület felfelé történő bővítését

•

Teljes nyílászáró csere, amely esetében különösen nagy hangsúlyt kell fektetni az
energiatakarékosságra - hőszigetelő ablakok.
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6.6 A PROJEKT ILLESZKEDÉSE A CÉLCSOPORT IGÉNYEIHEZ

Városrehabilitáció célcsoportjai

Célcsoportok igényei és az illeszkedés

Lakossági célcsoportok

Célcsoportok igényei:

A Művelődési Központot, köztereket,
Polgármesteri
Hivatalt
elsődlegesen
használó helyi lakosok

Magas színvonalú közművelődési és rendezvénycentrum működése a
városban - 1999-es lakossági felmérés igazolja, mivel már ekkor a 2.
legfontosabb települési problémaként jelölték meg ennek a megfelelő
kulturális szolgáltatások és a színvonalas művelődési központ hiányát

A Művelődési Központ rendezvényeit
látogató térségbeli lakosság
A megújult közterületekhez köthető
nyílttéri rendezvényeket látogató helyi és
térségi lakossági csoportok
A rehabilitált területeken élő
dolgozó lakossági csoportok
A játszóterek
családok

használó

illetve

kisgyermekes

A közösségi és közszolgáltatásokat
igénybe vevő hátrányos helyzetű és
fogyatékkal élő lakossági csoportok

A közszolgáltatások akadálymentes elérhetőségének biztosítása
Színvonalas oktatási, képzési,
kurzusok, rendezvények

tudományos

ismeretterjesztő

stb.

Színvonalas kulturális, művészeti szabadidős-rekreációs, szórakozási
lehetőségek - rendezvények, események - a belvárosban
Színvonalas és biztonságos játszótér a városközpontban
A környék rendezettebbé válása, a lakókörnyezet minőségének javulása
A környéken a közlekedési viszonyok és a parkolási lehetőségek
javulása
Illeszkedés:
A projekt megvalósulása révén kialakul Vecsés igazi központja, a helyi
és környékbeli lakosság szívesen látogatott célterülete, ahol kellemes,
kisvárosias hangulatú, tiszta és rendezett környezetben lehet
kikapcsolódni, közösségi életet élni, az alapvető kulturális-rekreációs
igényeket kielégíteni.
A közösségi és közszolgáltatások gyalogosan, kerékpáron, autóval vagy
tömegközlekedéssel egyaránt jól és akadálymentesen megközelíthetővé
válnak.
A helyi lakosság rekreációs és egyéb szabadidős-kulturális igényeinek
kielégítésére megfelelő színvonalú helyszínek kerülnek kialakítására.

Civil szervezetek

Célcsoportok igényei:

A
kultúrával,
közművelődéssel,
hobbitevékenységekkel
kapcsolatos
közcélú
tevékenységekhez,
rendezvényekhez kötődő szervezetek

Színvonalas kulturális-szabadidős-rekreációs
lakosok részére

Összejöveteleik,
klubrendezvényeik
számára helyszínt igénylő szabadidős
egyesületek,
közösségek,
klubok,
társaságok
A fogyatékkal élők és hátrányos helyzetű
csoportok civil szerveződései, valamint az
őket segítő-támogató szervezetek

lehetőségek

Minőségi,
színvonalas
rendezvényhelyszín,
kiállítási
klubhelyiségek, tetszés szerint változtatható mérettel

a

helyi
terület,

Kapcsolódó konferenciaterület változtatható mérettel, teljes technikai
felszereltséggel, kapcsolódó szekciótermekkel
Színvonalas étterem, büfé
Illeszkedés:
A projekt megvalósulása a helyi közösségek, különböző, kulturális és
egyéb rekreációs civil szervezetek igényeinek kielégítését is szolgálja.
A rendezvények lehetnek kültéri és beltéri, közcélú, illetve részben
üzleti alapú, de a helyi közösségek szerveződését, fejlődését szolgáló
események, amelyekre a célcsoportok részéről igény van.
Nő a helyszínek és a rendezvények igénybe vétele, a közcélú
szervezetek megfelelő helyszínt találnak rendezvényeikhez.
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Gazdasági szereplők

Célcsoportok igényei:

A rehabilitált terület vállalkozásai
(kereskedelmi és szolgáltató kkv-k)

Minőségi, színvonalas rendezvényhelyszín, kiállítási terület, tetszés
szerint változtatható mérettel

A Művelődési Központ szolgáltatásait,
rendezvényhelyszíneit
igénybe
vevő
vállalkozások

Kapcsolódó konferenciaterület változtatható mérettel, teljes technikai
felszereltséggel, kapcsolódó szekciótermekkel

Kulturális és művészeti
képző- és iparművészek

szervezetek,

Tréningszervezők,
oktatásban,
továbbképzésben érdekelt szervezetek
Rendezvényszervezők,
események szervezői

kulturális

Kutatóintézetek, egyetemek
Turisztikai szervezetek

Színvonalas étterem, büfé, kerthelyiség
Kapcsolódó szolgáltatások: programszervezés, szálláshelyintézés, taxi,
Internet használat lehetősége, stb.
Jó közlekedési elérhetőség
parkolási lehetőség

gépkocsival,

tömegközlekedéssel, jó

Helyi piacok, pl. lakóközösségek, szervezetek elérhetősége
Partnerkapcsolatok, együttműködési lehetőségek, partnerközvetítés
Illeszkedés:
A projekt hozzájárul a különböző kultúrával, művészetekkel,
oktatásszervezéssel stb. piaci feltételek mellett foglalkozó szervezetek
rendezvényhelyszín igényeinek kielégítéséhez
A projekt elsődleges helyi gazdaságfejlesztési funkciójának
megfelelően a közművelődési alaptevékenységein túl olyan
rendezvényhelyszínné fejlődik, amely szerves részévé válik a helyi és
kistérségi vállalkozások legkülönbözőbb üzleti alapú eseményeinek,
hozzájárul azok fejlődéséhez, lehetőségeihez
A projekt üzleti alapon, helyszínek biztosításával hozzájárul a
tudomány és kultúra terjesztéséhez, népszerűsítéséhez, ezen szervezetek
tevékenységének végzéséhez

Közszféra

Célcsoportok igényei:

Városi önkormányzat

Magas színvonalú közművelődési, kulturális és oktatási-nevelési
funkciójú létesítmény a belvárosban

Önkormányzat intézményei: közoktatás,
kultúra

Színvonalas kulturális, művészeti rendezvények és események
Színvonalas kulturális-szabadidős-rekreációs lehetőségek a város és a
térség lakossága részére
A környék rendezettebbé válása, parkok, rendezett közterek kialakulása,
a belvárosi lakókörnyezet minőségének javulása
A környéken a közlekedési viszonyok és a parkolási lehetőségek
javulása
Illeszkedés:
A városi közszféra intézményei számára a jelenleginél lényegesen jobb,
színvonalasabb lehetőséget nyújt a megújuló Polgármesteri Hivatal
feladatainak színvonalas ellátása számára
A közszféra szervezetei, mint a lakosság igényeit kiszolgáló
szervezetek, saját folyamatos tevékenységüket - közművelődés, oktatás
- magasabb színvonalon, hatékonyabban végezhetik
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Célcsoportok igényei:
Színvonalas rekreációs
városközpont

és

üzleti

rendezvényhelyszínek,

vonzó

Rendezvényszervező vállalkozások

Minőségi, színvonalas rendezvényhelyszín, kiállítási terület, tetszés
szerint változtatható mérettel

Tréningszervezők,
oktatásban,
továbbképzésben érdekelt szervezetek

Kapcsolódó konferenciaterület változtatható mérettel, teljes technikai
felszereltséggel, kapcsolódó szekciótermekkel
Színvonalas szálláshelyek, étterem, büfé
Kapcsolódó szolgáltatások: programszervezés, szálláshelyintézés, taxi,
Internet használat lehetősége, stb.
Jó közlekedési elérhetőség
parkolási lehetőség

gépkocsival,

tömegközlekedéssel, jó

Illeszkedés:
A városi üzleti turizmus várhatóan létszámban és minőségben is
növekvő igényeinek magas szintű kielégítését eredményezi a projekt
fejlesztése, a minőségi szolgáltatások megteremtése
Elsősorban a kisebb üzleti és egyéb üzleti alapú konferenciák,
üzletember találkozók, illetve üzleti kiállítások rendezésében,
szervezésében érintett célcsoportok igényeinek kielégítésére lesz
alkalmas a Művelődési Központ kínálata.
A belváros rendezése, megújítása alapfeltétele ezen tevékenységek
fellendülésének.

6.7. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI
A tervezett projekt közvetlen és közvetett hatásaival hozzájárul:
•

A város és a térség versenyképességének növekedéséhez;

•

A városban a lakosság életminőségének növekedéséhez

•

A központi funkciók bővüléséhez és megerősödéséhez Vecsés városközpontban

•

Az üzleti célú - MICE - turizmus föllendítéséhez, előnyeinek a város javára történő
kihasználásához;

•

A turisztikai forgalom

föllendüléséhez közvetlenül

és közvetetten kapcsolódóan a

kereskedelem és egyéb szolgáltatások föllendüléséhez, a helyi kkv-k fejlődéséhez;
•

A helyi foglalkoztatás bővüléséhez;

•

Az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javításához.

MICE-turizmus: Meetings (találkozók), Incentives (Vásárlásösztönző rendezvények,
termékbemutatók), Conferences (konferenciák), Exhibitions (kiállítások)
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A projekt output-eredmény-hatás hierarchiája
A célként elérendő outputok:
•

Vonzó, funkciógazdag, színvonalas és élhető belváros kialakítása

•

Korszerű és színvonalas, szolgáltató önkormányzat kialakítása

•

Városi és térségi szerepkörű kulturális, közművelődési, művészeti és rendezvénycentrum
Városi Művelődési Központ és Könyvtár - kialakítása

•

A Telepi út felújításával funkcionális - többfunkciós: kereskedelmi, szolgáltató, kulturális,
attraktív, a helyben élők számára vonzó és közkedvelt - főutca létrehozása

•

A

fejlesztésekhez

kapcsolódó

háttér

infrastruktúra

fejlesztések

megvalósítása:

közlekedésszervezés, parkolóhelyek létrehozása, csapadékvíz-elvezetés
Az outputok a következő eredmények elérését segítik elő:
•

Az Önkormányzat közösségi, városfejlesztő és hatósági funkcióinak hatékonyabbá válása

•

A város központjában a városkép és az épített környezet minőségének javulása

•

A kulturális, művészeti és egyéb közösségi rendezvények, valamint az azokon résztvevők
számának emelkedése

•

A városközpontban működő lakossági szolgáltató és kereskedelmi vállalkozások forgalmának
bővülése

Az eredmények a következő hatások elérését eredményezik:
•

A közügyek gördülékenyebb, hatékonyabb és színvonalasabb intézése révén a lakosság
elégedettségének növekedése

•

A városban a civil társadalom erősödése, helyi közösségek szerveződése, a lakosság körében a
települési identitás erősödése

•

A helyi gazdaság versenyképességének javulása és a fenntartható növekedés alapjainak
kialakulása

•

A városban a lakosság életminőségének, rekreációs és kulturális igényeinek, lehetőségeinek,
ezáltal elégedettségérzetének javulása
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A projekt várható hatásai részletesen: társadalmi-gazdasági; környezeti; esélyegyenlőségi hatások
6.7.1 Társadalmi-gazdasági hatások
A projekt társadalmi-gazdasági hatásainak vizsgálata
A hatásvizsgálat
Közvetlen hatások
szempontjai
Erőssége
Leírása
+ A projekt közvetlen hatásai kisebb mértékben,
időszakosan és tartós jelleggel is növelik a
+
foglalkoztatást. Időszakos munkahelyek a projekt
- 0 +
előkészítéséhez, illetve a kivitelezéshez kapcsolódóan
+
jönnek létre (építés, szerelés) míg a tartós
munkahelyteremtés
az
elkészült
létesítmény
üzemeltetéséhez,
valamint
szolgáltatásainak
1. Foglalkoztatás és
értékesítéséhez kötődik.
munkaerőpiac
Az építéssel kapcsolatos foglalkoztatás -bővülés
+1
mintegy 17 fő, a projektmenedzsment szervezet (3 fő)
és a Művelődési Központ működtetésének további lét
számigénye (4 fő) illetve kapcsolódó vállalkozások étterem, üzletek további 10 fő révén a várható bővülés
összesen 17 fő,
+ A projekt a város lakók, közvetlenebbül a
városközpontban élők és dolgozók, illetve tanulók és
+
2. A Városközpont,
rekreációs-szabadidős tevékenységet keresők számára
- 0 +
mint
lakóhely
gyakorol nagyon erős kedvező hatást, mind a
+
nyújtotta
hétköznapi tevékenységek, mind a szabadidő
életminőség
tekintetében.
+3
+ A projekt - leginkább a Művelődési Központ elsősorban és kiemelten a vecsésiek, a helyi civil
szervezetek, tágabb értelemben a kistérség számára
- 0 +
biztosít kulturális, művészeti és egyéb rekreációs
+
lehetőségeket, ezáltal működése jelentősen javítja a
civil szerveződések működésének feltételeit, erősíti a
társadalmi összetartozást.
+3
+

3.
Társadalmi
kohézió és a civil
társadalom
erősödése

Közvetett hatások
Leírása
+ A közvetlen hatások tekintetében a projekt másodlagos
gazdaság és városfejlesztő hatásához kötődik munkahely
+
teremtés , foglalkoztatás-növekedés. Ennek oka, hogy a
- 0 +
projekt keretében létrejövő, rendezvények megtartására
+
alkalmas létesítmény a multiplikátor hatásokon keresztül
dinamizáló hatással lesz a város gazdaságára, amely
elsősorban a főutca és az akcióterület szolgáltató és
kereskedelmi
vállalkozási
értékesítési
lehetőségeinek
megnövekedésében
+1
(pl. szórakoztató központ, egyéb vállalkozások) s ezen
keresztül új munkahelyek létrejöttében is kifejeződik.
A multiplikátor hatásból adódó foglalkoztatás bővülés
további 18 fő.
Erőssége

+ A projekt közvetett lakókörnyezet-minőségjavító, és
identitásnövelő hatásának köszönhetően, és a létesítmény
környezetének rendezése eredményeként jelentős mértékben
- 0 +
javulnak a helyben élő életkörülményei.
+
+

+3
+ A projekt közvetett hatására a vecsési lakosság mind
szélesebb rétegei kapcsolódnak a Művelődési Házhoz kötődő
rendezvényekhez és szervezetekhez, amely a városközpontok
- 0 +
messze túlmutató területi hatással van társadalmi kohézióra.
+
A főutca fejlesztése szintén a helyi társadalmat
összekovácsoló, identitásnövelő szereppel bír.
+

+2
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+
4. Közegészségügy
közbiztonság,
bűnözés

- 0 +
+

-

A projekt kulturális és rekreációs, valamint
életminőséget javító jellegénél fogva pozitív hatással
lesz a város lakossága mentális állapotának,
közérzetének alakulására.

+1
5.
Közszolgáltatásokh
oz való hozzáférés,
azok színvonalának
változtatása

6.
A
helyi
vállalkozások,
elsősorban
kkv-k
fejlődése

8. Az üzleti és
kereskedelmi
szolgáltatások
erősödése
a
városközpontban

+
- 0 +
+

-

A fejlesztés a kulturált, hasznos szabadidő eltöltés lehetőségét
és a belvárossal való azonosulást kínálja a helyi lakosság, a
fiatalság részére. Ez közvetve csökkenti a lézengő, bandákba
tömörülő fiatalok számát. A kulturáltabb, rendezettebb
környezet a közterületi rongálások, huliganizmus ellen is hat.

+3

+ A projekt által fejlesztésre kerülő létesítmények
döntően közszolgáltatásokat nyújtanak. A fejlesztések
+
ezek elérhetőségét mind közvetlenül - pl. gyalogjárók,
- 0 +
akadálymentesítés stb. - mind a környezet rendezése
+
révén - parkolás, közlekedési viszonyok - jelentősen
javítja.
+3

+ A közösségi szolgáltatások elérését közvetve szolgálja a jobb,
színvonalasabb szolgáltatások kialakítása, kínálata, a
+
lakossági motiváció,a közösségek szerveződése, amely mind
- 0 +
szélesebb kört vonz a létesítmény rendezvényeire és egyéb
+
szolgáltatásaihoz.

+ A projekt közvetlenül az új és fejlesztett
szolgáltatásain keresztül illetve az építés-szerelés
+
folyamatán keresztül kisebb mértékű fejlesztő hatással
- 0 +
bír a folyamatokban részt vevő kkv- k számára.
+
-

+ A
belváros
komplex
rehabilitációja
az
idei
forgalomnövekedésnek köszönhetően, és a szolgáltatások
+
igénybevételére vonatkozó igények növekedése révén az
- 0 +
egész városközpontban vállalkozásfejlesztő hatással bír a
+
keresletnövekedésen keresztül.

+1

7.A városban az
üzleti
turizmus
forgalmának
alakulása
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+3

+3

+ A projekt közepesen jelentős, döntően helyi-kistérségi
területi
kiterjedésű
hatással
bír
az
üzleti
rendezvényeken keresztül ezen ágazat forgalmának
- 0 +
növekedésére.
A városközpontban az
üzleti
+
rendezvények száma a jelenleginek a 1,5 -szeresére
nő.
+2
+ A projekt közvetlenül a Művelődéi Központon belül
nyújtott, elsősorban rendezvény, üzleti esemény,
+
oktatás-képzés, illetve a megújult köztereken
- 0 +
megrendezett nyílttéri eseményeken keresztül erősíti
+
kisebb mértékben a város üzleti környezetének
kínálatát, javulását.
+1
+

+ A megnövekvő számú és minőségű üzleti beutazások a
belvárosban kisebb mértékű extra igényt indukálnak a
szálláshely- és vendéglátó , a gazdasági szolgáltatások, illetve
- 0 +
kapcsolódó szolgáltatások (pl. taxi, rekreáció stb.) iránt.
+
A vendéglátóhelyek forgalma megkétszereződik.
+

+1
+ A létesítmények forgalomgeneráló hatásán keresztül a
városközpontban növekszik az üzleti szolgáltatást nyújtó
vállalkozások száma, forgalma, részben a létesítményekhez
- 0 +
kötődően, részben a megnövekvő forgalom kiszolgálására.
+
A vállalkozások árbevétele a megnövekedett forgalom
hatására megkétszereződik.
+2
+
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6.7.2 Esélyegyenlőségi hatások
A projekt esélyegyenlőségi hatásainak vizsgálata
Közvetlen hatások
A vizsgálat
kritériumai
Erőssége
Leírása
+ A projekt rehabilitációs elemei
fejlesztési elemek ezen belül az
+
épületek, parkok, gyalogjárók, stb.
- 0 +
konform akadálymentessé tételét.
+
1.
6.3.2. fejezet)
Akadály-mentesítés

tartalmazzák a
új és felújított
teljes körű, EU
(részletesen lásd

+3

+3

+ Elsősorban
a Művelődési
Központot
érintő
fejlesztések javítják a hátrányos helyzetű csoportok
lehetőségeit, esélyeit azáltal, hogy kulturális és
- 0 +
oktatási lehetőséget biztosít számukra, amely
+
magában hordozza a felemelkedés lehetőségét, jó
példát szolgáltat, tanulásra, munkára motivál és
hozzájárul a közösségi normák elsajátításához, a
beilleszkedéshez: a mozgássérültek és fogyatékkal
élők számára az új létesítmény eseményekkel,
rendezvényekkel, tanfolyamokkal, kulturális és
rekreációs lehetőségekkel járul hozzá esélyeik
+3
növeléséhez, életminőségük javulásához.
+

2. Esélyegyenlőség a
hátrányos helyzetű
társadalmi
csoportok számára

Közvetett hatások
Leírása
+ Az akadálymentesítés révén a rászorulók érvényesülési,
munkába állási, tanulási esélyei, valamint kulturális,
+
rekreációs lehetőségei, ezáltal életminőségük nagymértékben
- 0 +
javul.
+
Erőssége

+ Az új Művelődési Központ nyújtotta új szolgáltatások jó
lehetőséget kínálnak a kisebbségi szervezetek és a
fogyatékkal élők számára egyaránt a közösségépítésre, a
- 0 +
kapcsolattartásra, a kisebbségi kultúra terjesztésére és
+
befogadására, saját rendezvények megtartására.
+

+3
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6.7.3 Környezeti hatások
A projekt környezeti hatásainak vizsgálata
Közvetlen hatások
A vizsgálat
kritériumai
Erőssége
Leírása
+ A városközponti terület térrendezése, fák kihelyezése,
tovább az alternatív energiahasznosítás rendszerének
kialakítása a belváros levegőtisztaságát nagyban
0 +
javítja.
1 Levegőtisztaság

+2

0 +
2.
Akusztikus
környezeti terhelés

4.
Alternatív
energia-hasznosítás

0 +

+2

.Nincs releváns közvetett hatás.
0 +

0
+ A projekt megvalósítása igen jelentősen javítja az
épületek felújítása, a homlokzatok- felújítások, az
utca- és térrendezés, parkosítás, a környezet
rendbetétele és a zöldterületek egészséges növeléseallergén hatású fajták telepítése-révén a lakókörnyezet
minőségét.

+3

0 +

0 +

Közvetett hatások
Leírása
+ A belvárosban és környékén a rendezvények látogatásának
növekedése a forgalom megélénkülése a gépjárműforgalom
megnövekedését vonja maga után, ami a közlekedési
eredetű
légszennyezés
kismértékű,
és
időszakos
megnövekedéséhez vezet.

-1
A
megújuló
belváros
új
létesítményeihez,
szolgáltatásaihoz
kapcsolódó forgalomnövekedés
késmértékű
és
időszakos
zajszintemelkedést
eredményez a közvetlen környezetben.

1

3.
Lakókörnyezet
tisztasága
és
rendezettsége,
zöldterületek
bővülése

Erőssége

0 +

+ A projekthez kapcsolódó parkosítások, térrendezés a
városközpont egészére vonatkozóan javítja a lakókörnyezet
állapotát. A minőségi köz- s üzleti szolgáltatások
megteremtése a környék lakóit, civil szervezeteit és
vállalkozásait is érdekeltté teszi a lakókörnyezet minőségi
javításában.

+3
+ Az
alternatív
energiaforrások
alkalmazása
(napkollektor, földszondák) a hagyományos fosszilis
energiahordozók
felhasználásának
csökkentését
eredményezik,
nagyban
hozzájárulva
ezek
kimerülésének lassításához, és az üvegházhatású
gázok kibocsátásának mérsékléséhez.

0 +

+ A
további
fejlesztési
fázisokban
az
alternatív
energiahasznosítás kiterjeszthető más intézményekre is, így
további pozitív hatás érvényesül.

+3
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6.8 KOCKÁZATOK ELEMZÉSE
A projekt megvalósítása kapcsán felmerülő kockázatok
Politikai kockázatok
Leírás
A projektben érintett partnerek között az
együttműködési szándék erőssége csökken

Valószínűség
Kicsi

Hatás
Nagy

Következmény
A projekt előkészítése elhúzódik, az
üzemeltetés feltételei romlanak

A lakossági támogatottság hiánya, lakossági
ellenállás az építkezésből, út- és
térfelújításból adódó zavarás miatt

Kicsi

Közepes

A projekt megvalósítása elhúzódik,
lakossági ellenállásba ütközik

Az EU támogatás csökkenése miatt több
projektelem elmarad, amely a projekt
komplexitását csökkenti
Pénzügyi kockázatok
Leírás
Az önerő hiánya

Nagy

Közepes

A projekt támogatottsága csökken, így
megvalósítása nehézségekbe ütközik

Valószínűség
Kicsi

Hatás
Nagy

Nagy

Közepes

Következmény
A projekt pénzügyi támogatottsága
megszűnik, a projekt meghiúsul
A projekt megvalósítása elhúzódik, a
költségek megnőnek

Közepes

Nagy

A közbeszerzési eljárások lefolytatásának
bonyolultsága

A projekt költségei elhúzódás esetén az erős
inflációs hatásnak köszönhetően meghaladják
az előzetesen meghatározott értéket

Többletforrások bevonása szükséges a
város részéről, ami a projekt
megvalósulását, az esetleges EU
támogatás elvesztését eredményezheti

Megjegyzés / a kockázat kezelésének módja
Független előkészítő szervezeti rendszer
létrehozása szükséges az érintett partnerek
részvételével
A projekt lakóövezetben helyezkedik el; a
kockázat csökkentésének módja a lakosság
folyamatos és részletes tájékoztatása, illetve az
előkészítés / tervezés folyamán a lakosság
érdekeinek figyelembe vétele
Erőteljes kommunikációs tevékenység folytatása
szükséges a változások elfogadtatására

Megjegyzés / a kockázat kezelésének módja
A projektgazdának megfelelő forrásokat kell
felszabadítani az önerő biztosítására
A közbeszerzési szabályok az elmúlt időszakban
változtak, sok esetben szigorodtak; a
közbeszerzési eljárások lefolytatását tapasztalattal
rendelkező, a projekt céljait előtérbe helyező
szervezet közreműködésével kell elvégezni
A projekt magas szintű előkészítése során
figyelemmel kell lenni az előzetes
költségbecslések számaira és a költséghatékony
megoldások alkalmazására, illetve döntést
követően minél gyorsabban neki kell látni a
megvalósításnak
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Az elhúzódó előkészítési és építési /
beruházási fázis

Műszaki kockázatok
Leírás
A felújítási munkák során előre nem látott
műszaki problémák vetődnek föl, amelyek
megnövelik a megvalósítás idejét és
költségeit
Az épület kivitelezése, valamint a szűkebb és
tágabb belvárosi környezet rendezésének
ütemezése
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Közepes

Közepes

A Művelődési Központ létesítmény
később kezdi meg üzleti alapú
működését, így a projekt
jövedelmezősége csökken, a pozitív
gazdaságélénkítő és szinergiák később
jelentkeznek

Az előkészítés és a beruházás ütemezésénél
fokozott figyelemmel kell lenni a csúszást
előidéző kockázatokra

Valószínűség
Kicsi

Hatás
Közepes

Következmény
A beruházás elhúzódik, a projekt
költségei jelentősen megnőnek

Megjegyzés / a kockázat kezelésének módja
A beruházás tervezése során gondos és mindenre
kiterjedő műszaki állapotfelmérést kell készíteni

Közepes

Közepes

A műszaki átadás késik, illetve az átadott
épület környezetének rendezetlensége
rossz üzenetet hordoz, korlátozza a
működést

A környezetrendezés időjárási okok miatt késhet
A projekt megvalósulásával szükséges a
kapcsolódó városi területek rendezése is

Valószínűség
Közepes

Hatás
Közepes

Megjegyzés / a kockázat kezelésének módja
Az üzemeltető szervezet feladatának, a projekttel
kapcsolatos pénzügyi és közösségi elvárások
világos lefektetése szükséges. A hasznosításban a
közösségi jellegű tevékenységeket előnyben kell
részesíteni.

Kicsi

Közepes

Következmény
A projekt hatékonysága, a
jövedelmezőség csökken, pozitív hatásai
és szinergiái nem érvényesülnek
optimális mértékben; az üzleti
szempontok miatt a közösségi
rendezvények és érdekek sérülnek
A szabadtéri kiállítások, rendezvények
tekintetében az üzemeltetés
korlátozására kerül sor, amely csökkenti
a hatékonyságot, bevételkiesést okoz

Valószínűség

Hatás

Következmény

Megjegyzés / a kockázat kezelésének módja

A projekt üzemeltetése során felmerülő kockázatok
Politikai kockázatok
Leírás
A közösségi és az üzleti érdekek ütközése az
akcióterületen

A lakossági támogatottság hiánya; elsősorban
a szabadtéri rendezvények zavaró hatásai,
illetve a forgalomkorlátozások miatt

Pénzügyi / gazdasági kockázatok
Leírás

A lakosság folyamatos tájékoztatása szükséges
Az előkészítés / tervezés során a megfelelő káros
hatásokat csökkentő beavatkozásokra is
figyelemmel kell lenni, pl. forgalomcsökkentés,
zajvédő létesítmények stb.
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Az üzemeltetés költségeinek változása (pl.
munkabér költségek, energiaárak)
A megújított belváros, intézményeinek,
rendezvényeinek és vállalkozásainak
látogatottsága nem a tervezett szerint alakul
A projekt tartalmának csökkentése miatt a
projekt komplexitása sérül, így a
szinergiahatások kevésbé érvényesülnek
Műszaki kockázatok
Leírás
A Vecsés várost érintő jelentős
infrastrukturális igényű beruházások túllépik a
szolgáltatók kapacitásait, ami a belvárosi
létesítmények ellátására is visszahat

Vecsés Városközpont akcióterületi terve
Közepes

Kicsi

A projekt a tervezettnél nagyobb terhet
jelent az üzemeltető számára, a további
fejlesztések elmaradnak
Alacsonyabb multiplikátor hatások a
projekthez kapcsolódva

Kicsi

Közepes

Nagy

Közepes

A projekt komplexitásának csökkenése
miatt az egyes alprojektek működtetése
kevésbé eredményes

Valószínűség
Közepes

Hatás
Kicsi

Következmény
A szolgáltatók nem képesek az igényelt
infrastrukturális igény kielégítésére
(energia, víz, szennyvíz), a projekt
üzemelése hátráltatja a megfelelő
háttérkapacitások hiánya, a működés
megindulása elhúzódik, a projekt
közvetett költségei megnőnek, a
jövedelmezőség csökken, a pozitív
hatások és szinergiák később
jelentkeznek

Fo r r á s -T r e n d

Az üzemeltetés során a költségkímélő megoldások
és a piaci árak alkalmazása alapvető követelmény
kell, hogy legyen
A menedzsmentszerződésekkel a látogatószám
ösztönzése, a kezdeti szakaszban erőteljes
marketing tevékenység folytatása
Aktív marketingkommunikációs tevékenység
A további fejlesztések megvalósítására tett lépések

Megjegyzés / a kockázat kezelésének módja
A tervezés fázisában megfelelő egyeztetések
lefolytatása szükséges az egyes projektek
infrastrukturális igényeiről, melyeket együttesen
kell vizsgálni. Térségi összefogással kell a
kapacitásokat fejleszteni.
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6.9 A VÁROSREHABILITÁCIÓS TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA
SORÁN LEZAJLOTT PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSEK
Partnerség a környező településekkel
Vecsés Város Önkormányzata kiterjedt településközi kapcsolatokkal és működő, írásban foglalt
együttműködési megállapodásokkal rendelkezik (részletesen lásd. 1.6. fejezet). Ezen együttműködések
keretében a szomszédos települések folyamatosan tájékoztatják egymást tervezett és megvalósuló
fejlesztéseikről, és rendszeres üléseken konzultálnak az együttműködés lehetőségéről.
Sor került továbbá olyan együttműködési nyilatkozat aláírására - 2008. május, ld. Csatolt
dokumentumok - amelyben Vecsés és települési partnerei arról tesznek írásos nyilatkozatot, hogy
folyamatosan és kölcsönösen keresik az együttműködés és a közös projektek megvalósításának
lehetőségét és törekednek problémáik hatékonyabb, közös megoldására.
Partnerség a helyi vállalkozásokkal
A Vecsés Városközpont akcióterületi fejlesztések megvalósításában az akcióterület vállalkozásai elsősorban kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások -

erősen érintettek. A projektgazda

Önkormányzat folyamatosan építi a vállalkozásokkal a partnerséget és igyekszik bevonni a tervezett
fejlesztésekbe. Ennek aktuális és jelen projekttel kapcsolatos eseménye a 2008. május 14-én
megrendezésre került vállalkozói fórum az akcióterületi fejlesztésekről, amelynek eredményei a
pályázati mellékletben olvashatók. A helyi vállalkozásokkal kialakított partnerséget a 2.2.5 fejezet
részletezi.
Partnerség a civil szervezetekkel és a lakossággal
A projektgazda Önkormányzat az akcióterületi fejlesztések tekintetében a legszélesebb civil partneri
kör bevonására törekszik. A fejlesztések megismertetésére lakossági és civil fórum összehívására sor
került (2008. május 8. a jegyzőkönyv dokumentumokat lásd Csatolt dokumentumok).
Az önkormányzati honlapon 2008 májusában olyan kérdőív került megjelenítésre, amelyben a vecsési
polgárok, civil szervezetek nyilváníthatják ki véleményüket, észrevételeiket, városfejlesztési
igényeiket. A közvélemény-kutatás sikeresnek mondható, több mint 400 válasz érkezett. A kérdőívet
honlapról lehetett letölteni (http://vecseskerdoiv.handr.hu/), illetve egyedi megoldással, egy
továbbküldhető, kitölthető pdf formájában lehetett hozzáférni. Így a lakosok egymás között is
tesztelhették, és olyanhoz is eljuthatott, akinek nincs internetes elérhetősége.
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A kérdőív feldolgozás eredményei:
Az Internet használata és a közügyekbe való beleszólás leginkább a 19-35 éves korosztályt érinti.
A 7.25% az 56 év felettieknél is reális. Ez nyilván nem tükrözi a lakosság életkor szerinti eloszlását,
mert az Internet használata nagy szűrést jelent. Az is megmutatkozik, hogy sokkal többen töltötték ki
Internetes kérdőívet, mint papír alapút. Nem saját Interneten mindössze 6.52% töltötte ki a
nyomtatványt.
Az iskolai végzettségnél a városra jellemző eloszlástól szintén a képzettség irányába tér el az eloszlás,
ami ismét az Internet alkalmazásához kapcsolható.
A nemek arányánál kis mértékben a nők domináltak. Ennek több oka lehet, de az biztos, hogy
Vecsésen a nők aránya az országos átlag felett van, ez itt is megmutatkozott.
Az Internet otthon kevés mértékben lehet jelen, ezért a "teljes munkakörben alkalmazottak" aránya
kiugró. Feltehetően munkaidőben hozzáférnek az Internethez és akkor töltötték ki.
Érdemes még megemlíteni, hogy a saját vállalkozásban dolgozóknál volt a második legtöbb kitöltés,
ami az üzleti világ magánemberekhez képesti technológiai előrehaladottságát jelzi - érthető módon.
10-14% volt a Vecsésre csak dolgozni járók aránya. Ez is sok, hiszen agglomerációs városról van szó,
ahonnét leginkább elmennek dolgozni.
A 37.68% százalékos vecsési születésű kitöltő a város öregedési indexével kapcsolható össze és
mutatja, hogy szívesen maradnak helyben a fiatalabb korosztályok is. A migráció főleg Budapestről
történik 47.10%).
FONTOS: A kitöltők 24.64 százaléka nyilatkozott úgy, hogy van fogyatékkal élő ismerőse, tehát
Vecsésen a számuk miatt fokozott gondoskodást igényelnek!

222

E

ECONO
CONSULT

Vecsés Városközpont akcióterületi terve

Fo r r á s - T r e n d

A projekt monitoring folyamatában részletesen meghatározásra került a civil szereplők bevonásának
módja (civil kontroll), és működése (részletesen lásd 7.2. fejezet!).
A lakosság körében végzett felmérés talán legfontosabb konklúziója az, hogy - amint az a mellékelt
adatokból is látható - a kijelölt akcióterülettel a lakosság legnagyobb része egyetért. A "szakértőkre
bízom" szavazatokkal együtt ez azt is jelenti, hogy a lakosság körülbelül 2/3-a a városvezetés által
kijelölt akcióterületet jelölte volna ki maga is.
A mellékelt térképszelvényen az egyes területek aszerint kerültek kiemelésre, hogy hány százalék
szavazatot kapott "Az alábbi térképfelosztás szerint Ön hol hozná létre Vecsés városközpontját?"
kérdésre. Mint látható, a legtöbben (kiemelkedően magas, 42,03%-kal) a D2 térképrészletre voksoltak,
ezt a C2 térképrészlet követte (19,57%), azaz a lakosok a Szent István tér környékét tartották
elsősorban a városközponti fejlesztésre érdemes területnek. A további területek részaránya elenéyszó
volt.

3

Lakosság felmérés értékelése az akcióterületi kijelölésre vonatkozóan
A Vecsés Városközpont akcióterületi fejlesztésben érintett és a partnerség körébe bevont civil
szervezetek listája:
Részletes megállapodás

•

Gammel József Képző- és Iparművészeti Kör

megkötésére került sor:

•

Vecsés Településszépítő Egyesület

•

Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport Egyesület

•

Honismereti Kör

•

Kulturverein

•

Lokálpatrióták Egyesülete

•

83. sz. Attila Cserkészcsapat

•

Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport

223

ECONO
I CONSULT

Vecsés Városközpont akcióterületi terve

Általános megállapodás

•

Nyugdíjas Klub 1

megkötésére került sor:

•

Nyugdíjas Klub 3

•

Mozgássérültek

Pest

Megyei

Fo r r á s - T r e n d

Egyesületének

Vecsési

Szervezete
•

Orbán Balázs Erdélyi Kör

Megállapodás megkötése

•

Vecsési Fúvószenekar

folyamatban van:

•

Vecsés Városért Egyesület

•

Nachtigallen Kórus

•

Vecsési Vállalkozók Szövetsége

•

Vecsési Ipartestület

•

Kézműves Kamara

•

Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány

•

Vecsési Fúvószenekar

Az együttműködés mindösszesen 456fő t érint!
A civil szereplők bevonásának szervezeti struktúrája:

Döntéshozói szint

Operatív szint

Partnerségi

és

együttműködői
szint

A belvárosi bűnmegelőzési program keretében partnerségi megállapodás jött létre a Pest megyei
Rendőr-főkapitányság Monori Rendőrkapitányság és Vecsés Város Önkormányzata között (a
nyilatkozatot lásd a 10. sz mellékletben!).
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6.10 A VÁROSREHABILITÁCIÓS PR OJEKT VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERVE

Tevékenység megnevezése

Tevékenység funkció
szerinti besorolása

Akcióterületi Terv elkészítése
Játszótér kiviteli tervének elkészítése
Városmarketing

Projekt előkészítés
Projekt előkészítés
Promóció - ERFA

Proj ektmenedzsment

Szervezés

2007.

2008.

2009

2010.

2011.

2012.

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
félév félév félév félév félév félév félév félév félév félév félév félév
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A Művelődési Központ és Könyvtár és a játszótár építéséhez, ill.
a Polgármesteri Hivatal bővítéséhez műszaki ellenőr
Városkép
kiválasztása közbeszerzési eljárással

x

x

A parkoló építéséhez és a Miklós utca felújításához műszaki
ellenőr kiválasztása közbeszerzési eljárással

Közlekedésszervezés és
infrastruktúrafejlesztés

x

x

Művelődési Központ és Könyvtár építése közbeszerzési
eljárásának lebonyolítása

Városkép

x

x

x

Az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása

Városkép

x

x

x

x

x

Játszótér létesítése
Művelődési Központ és Városi Könyvtár létesítése

Városkép
Városkép

x

x
x

x

x

Művelődési Központ és Városi Könyvtár eszközeinek
beszerzése

Városkép

x

x

Művelődési Központ és Városi Könyvtárban üzletek és étterem
kialakítása

Helyi gazdaságfejlesztés

x

x

x

x

x

Polgármesteri Hivatal melletti nyilvános WC építése

Közlekedésszervezés és
infrastruktúrafejlesztés
Városkép

Miklós utca és az Eötvös utca (a Miklós utca és a parkoló
bejárata közötti szakaszának) rekonstrukc.

Közlekedésszervezés és
infrastruktúrafejlesztés

Felszín feletti parkoló létesítése térrendezéssel

x

x

x

x

x

x

x

x
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7. A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE
7.1. A Z AKCIÓTER ÜLETI MENEDZSMENT SZER VEZET BEMUTATÁSA
A projektgazda Vecsés város Önkormányzata.
Projekt előkészítés:
A projekt előkészítését - akcióterületi tervek, építészeti tervek elkészítése - jelen fázisban Vecsés
Város Polgármesteri Hivatalának apparátusa végezte és végzi. Az előkészítő munkát külső szakértők
segítik (projekttervezés, területfejlesztés, műszaki-építészeti megvalósítás, stb.) Az előkészítés során
2008 első félévében elkészült az előzetes akcióterületi terv és 2009 nyarára kidolgozásra került a
végleges akcióterületi terv és a szükséges kiviteli építészeti tervek: ezek alapján nyílt mód részletes
költségkalkulációra és a finanszírozás részleteinek kialakítására.
A projektgazda alkalmas arra, hogy részben saját állományából, részben külsős szakértők eseti
bevonásával az előkészítéshez szükséges műszaki, pénzügyi és jogi feladatokat megoldja,
lebonyolítsa. A projektgazda vállalja, hogy az előkészítéshez szükséges tárgyi feltételeket biztosítja:
irodahelyiség, irodai eszközök, stb.
Az előkészítő feladatokat 3 fős projektmenedzsment team látta el:
•

A projektmenedzser, Háda Attila Elemér pályázati és térségfejlesztési tanácsadóként dolgozik
Vecsés Város Önkormányzatánál. 2000 óta munkatársa a hivatalnak, így gördülékeny
munkakapcsolatot alakított ki a további team-tagokkal.
Pályázati és térségfejlesztési tanácsadóként pályázatok figyelése, előkészítése, komplett
menedzselése, térségfejlesztési ügyek helyi koordinálása tartozott a feladatai közé.
Projektmenedzserként több jelentős nagyságrendű projekt előkészítését és lebonyolítását
koordinálta a városi önkormányzatnál, köztük európai uniós forrásokból megvalósított
beruházásokat is, így tapasztalattal rendelkezik az uniós projektek irányításában, a szükséges
feladatok megvalósításában, az elszámolások és monitoring tevékenységek vezetésében. Fő
projektjei (projektmenedzserként):
-

ROP-2.1.2.-2005-05-0001/35 azonosító számú, „Vállalkozói területek feltárása Vecsés és
Gyál között új összekötő út építésével” című projekt projektmenedzseri feladatainak
ellátása (2006-2007)

-

KMOP-2.1.1/B-2007-0058 azonosítószámú „Vecsés város belterületi úthálózatának
fejlesztése” című projekt projektmenedzseri feladatainak ellátása (2007-2008)

•

A pénzügyi vezető Harsányiné Kovács Viktória mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli
szakellenőr vállalkozási és államháztartási szakon, azaz megfelelő képesítéssel rendelkezik a
pénzügyi-elszámolási feladatok elvégzésében.
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A műszaki vezető Cservenka Judit építészmérnök végzettséggel rendelkezik, amely a műszaki
ismeretek tekintetében alkalmassá teszi a műszaki vezetői feladatok ellátására.

A projektmenedzsment team önéletrajzát az 5. számú melléklet tartalmazza.
Megvalósítás előkészítése és a megvalósítás időszaka:
Az akcióterületi fejlesztés megvalósítására létrejött egy akcióterületi menedzsment szervezet, a
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységétől függetlenül működő, 100%-ig önkormányzati tulajdonú
Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. (továbbiakban Városfejlesztő Társaság
ill. VFT). A társaság létrehozásáról a képviselőtestület döntést hozott, az alapító okirat elkészült.
•

A társaság cégneve:

Vecsés

Városközpont-fejlesztő

non-profit

Projekt

Korlátolt

Felelősségű Társaság
•

A társaság székhelye: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.

•

A társaságot képviseli: Szakáli István Loránd ügyvezető 2010. novemberig, ezt követően
Harazin István

A társaságot határozatlan időre hozzák létre, tevékenységei körei az alábbiak:
•

Főtevékenység:
41.10

•

Épületépítési projekt szervezése

Egyéb tevékenységi kör(ök):
41.20

Lakó- és nem lakó épület építése

42.99

Egyéb építmény építése m.n.s.

68.20

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.32

Ingatlankezelés

70.21

PR, kommunikáció

70.22

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

71.11

Építészmérnöki tevékenység

71.12

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

73.20

Piac-, közvélemény-kutatás

A társaság törzstőkéje 500.000 Ft, amely készpénzből áll.
Vecsés Város Önkormányzata és a Városközpont-fejlesztő Kft. alapszerződése értelmében, a
városfejlesztés gazdája, a stratégiai irányok kijelölője az Önkormányzat, a VFT pedig az akcióterületi
tervek (ATT), valamint konkrét fejlesztési-beruházási projektek végrehajtásának eszköze. Az
Önkormányzat megbízásából és nevében közfeladatot lát el. Célja, hogy az Önkormányzat és a város
közössége számára legkedvezőbb módon hajtsa végre a városfejlesztési feladatokat. A Társaság
kompetenciái elsősorban az operatív feladatok ellátására összpontosulnak, tevékenysége azonban
kiterjeszthető a városfejlesztés komplex folyamatában való pro-aktív részvételre, amilyenek a
stratégiaalkotás, tervezés, előkészítés fázisai.
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A városfejlesztő társaság az önkormányzat által jóváhagyott Vecsés Városközpont Akcióterületi
Tervben (VVATT), egyéb akcióterületi tervekben és stratégiai dokumentumokban megtervezett
városfejlesztési akciókat, a nyertes pályázatok projektmenedzsment feladatait, az Önkormányzat saját
forrásaiból megvalósuló fejlesztéseit valósítja meg. Feladata főként a konkrét fejlesztési projektek
előkészítésében, végrehajtásában, monitoringjában, elszámolásában és a projektmenedzsmentben
jelölhető meg. Feladatai továbbá kiegészülhetnek a városfejlesztés komplex folyamatában való
proaktív részvétellel a stratégiaalkotás, tervezés, előkészítés fázisaiban; valamint ingatlanhasznosítási
és ingatlan fejlesztési tevékenységekkel is.
A társaság bevételét, ezáltal működési költségeire a fedezetet az Önkormányzat megbízásából
végrehajtott feladatokért járó díjazás biztosítja. Pályázatok esetében a társaság által elvégzendő, adott
tevékenységekre (pl. projektmenedzsment) beállított költség nyújt fedezetet. A konkrét akciók,
projektek végrehajtására az Önkormányzat és a Társaság külön megbízási szerződést köt, melyben
pontosan rögzítik a megbízási díjat és annak fizetési feltételeit. A társaság az önkormányzati
megbízásokból származó bevételeken túlmenően piaci szereplőként saját gazdasági tevékenységéből is
bevételeket szerezhet, melyet a működéséhez és fejlesztéseihez használ fel. A Társaság a nála
keletkező nyereséget visszaforgatja saját működésébe és fejlesztéseire, valamint az Önkormányzat
érdekében közhasznú célokat valósít meg.
Az üzleti terv 2010. évre vonatkozóan 2 főállású és 2 szerződéses jogviszonyba álló munkatárssal
számol. A főállású munkatárs az ügyvezető, valamint az adminisztratív munkatárs lesz, míg
szerződéses jogviszonyba a projektmenedzser és a műszaki munkatárs kerül. A Társaság
pénzügyeinek ellátásával egy külső könyvviteli cég kerül megbízásra, aki egyúttal a projektekkel
kapcsolatos pénzügyi menedzsment feladatok ellátásában is részt vesz. Az ügyvezető, az
adminisztratív munkatárs és projektmenedzser 2010 januárjában kezdi tevékenységét, míg a műszaki
munkatárs 2010 februárjában.
A Társaság feladatainak megfelelő elvégzése szükségessé teszi, hogy a Társaság minden érdemi
információ birtokában legyen, valamint megfelelő felhatalmazással bírjon a végrehajtás tekintetében;
ennek megfelelően:
•

Betekintést nyerhet valamennyi városfejlesztéssel kapcsolatos anyagba

•

Közreműködik az IVS és ATT ki- és átdolgozásában

•

Lakossági fórumokat tarthat a civil szempontok, érdekek feltárására

•

Aktív közreműködője a városfejlesztési döntés előkészítésnek

•

Előkészíti az egyes projektekkel kapcsolatos tulajdonosi döntéseket

•

Figyelemmel kíséri a településfejlesztési témájú előterjesztéseket

•

Munkájához információkat kap a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeitől

•

Saj át hatáskörében önálló döntési, végrehajtási j ogosultsága van

•

Szakértőket bízhat meg adott témák anyagok, koncepciók kidolgozásával

228

ECONO
CONSULT

Vecsés V árosközpont akcióterületi terve

Fo r r á s - i r e n d

•

Megvizsgálja a magán és intézményi befektetők bevonásának lehetőségeit

•

Tárgyalásokat kezdeményez a városfejlesztés lehetséges irányairól

•

Egyeztetéseket folytat a pályázatkiíróval és a közreműködő szervezettel

•

A fejlesztések lebonyolítása során egyeztetéseket kezdeményezhet

Jelen akcióterületi fejlesztés megvalósítására létrejött az Önkormányzat és a VFT közötti megbízási
szerződés, amelynek tárgya a KM0P-5.2.1/B-0013 jelű, „Vecsés városközpontjának funkcióbővítő
fejlesztése és rehabilitációja” című pályázat, (továbbiakban: a Projekt) második fordulós sikeres
szereplése esetén az ahhoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatokat ellátása. A szerződés
hatálybalépésének időpontja a nyertes pályázat eredményének kihirdetését követő nap, míg a megbízás
határideje megegyezik a pályázat megvalósításához kapcsolódó utolsó beszámolási és elszámolási
kötelezettség hatóság általi elfogadásának napjával.
A Városközpont-fejlesztési projekt keretein belül a Társaság az alábbi főbb projektelemek
megvalósításának menedzselésére fordít kiemelt figyelmet.
•

Művelődési Központ és Könyvtár építése, eszközökkel való ellátása;

•

Akadálymentes nyilvános WC kialakítása;

•

Felszín feletti parkoló építése térrendezéssel;

•

Anna utcai játszótér felújítása, bővítése;

•

Miklós utca és Eötvös utca (Miklós utca - parkoló bejárata közötti szakasz) rehabilitációja;

•

Városközpont projekthez kapcsolódó rendezvény, konferencia, akciók szervezésében és
lebonyolításában való részvétel.

A társaság főbb feladatai a megbízási szerződés alapján:
•

A Projekthez kapcsolódó stratégiai és operatív döntések előkészítése,

•

Közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában való részvétel,

•

Kapcsolattartás az Önkormányzat illetékes osztályaival a döntés-előkészítő tevékenység
előkészítése érdekében,

•

Kapcsolattartás a támogató és egyéb illetékes hatóságokkal,

•

Kapcsolattartás a fejlesztésekben érdekelt önkormányzati intézményekkel és azokban üzleti
tevékenységek folytatásában érdekelt egyéb szereplőkkel,

•

Kapcsolattartás a Projekt megvalósításában résztvevő beszállítókkal,

•

Kapcsolattartás

a

Projekthez

kapcsolódó

beruházások

műszaki

ellenőrével,

könyvvizsgálójával valamint a nyilvánosság biztosításának felelőseivel,
•

Kapcsolattartás a Projekt megvalósításában részt vállaló civil és egyéb szervezetekkel,

•

A Projekt megvalósításával kapcsolatos ütemterv időszakos felülvizsgálata és a szükséges
módosítások kezdeményezése,

•

A Projekthez kapcsolódó jelentési kötelezettségek dokumentumainak előkészítése.
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7.1.1 A beruházásban résztvevő szervezetek

A Vecsés Városközpont akcióterületi terv kedvezményezettje Vecsés Város Önkormányzata. A
támogatásból más partnerek nem részesülnek. Ugyanakkor több civil szervezet is érintett a projektben,
mint szakmai támogatást nyújtó partner: a vecsési civil szervezetek az alábbi tevékenységekkel
vesznek részt a teljes akcióterületi (több fázisra bontott) beruházásban együttműködési és támogató
nyilatkozat alapján:
83. sz. Attila Cserkészcsapat (2220 Vecsés, Á rpád u. 17.) 14 taggal:
•

a „beszélő padok” projektelemhez idézetek összegyűjtése, kiválasztása,

•

a faültetés szervezése, lebonyolítása, a fák ápolása,

•

a városközpont virágosítása,

•

a rendezvényeken való aktív részvétel,

•

a rendezvényeken

megvalósuló

konferenciákon

és work

shopokon való

részvétel,

tapasztalatok átadása, a projekt továbbfejlesztése, intézkedési terv elkészítése.
1044.

sz. Róder Im re Cserkészcsapat 12 fővel:

•

a „beszélő padok” projektelemhez idézetek összegyűjtése, kiválasztása,

•

a faültetés szervezése, lebonyolítása, a fák ápolása,

•

a városközpont virágosítása,

•

a rendezvényeken való aktív részvétel,

•

a rendezvényeken megvalósuló konferenciákon és workshopokon való részvétel, tapasztalatok
átadása, a projekt továbbfejlesztése, intézkedési terv elkészítése.

Vecsési Családokért Alapítvány (2220 Vecsés, Telepi út 44/a) 10 fővel:
•

a Vecsési Tavaszi Fesztivál, a Vecsési Káposztafeszt, a Bűnmegelőzési Nap és egyéb más
kísérő rendezvények szervezése és lebonyolítása,

•

a rendezvényeken megvalósuló konferenciákon és workshopokon való részvétel, tapasztalatok
átadása, a projekt továbbfejlesztése, intézkedési terv elkészítése.

Vecsési Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport Egyesület (2220 Vecsés, Jókai M. u.
99.) 14 taggal:
•

a rendezvényeken való fellépés, a konferenciákon és work shopokon való részvétel, a projekt
továbbfejlesztése, intézkedési terv elkészítése.

Honismereti Kör (2220 Vecsés, Károly u. 2.) 7 taggal:
•

a „beszélő padok” projektelemhez idézetek összegyűjtése, kiválasztása,

•

a Vecsési Kápsoztafeszt és a Vecsési Tavaszi Fesztivál szervezése és lebonyolítása,
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a rendezvényeken megvalósuló konferenciákon és workshopokon való részvétel, tapasztalatok
átadása, a projekt továbbfejlesztése, intézkedési terv elkészítése.

József Attila Művelődési Ház Népdalköre (2220 Vecsés, Károly u. 1.) 24 taggal:
•

a rendezvényeken való fellépés, a konferenciákon és workshopokon való részvétel, a projekt
továbbfejlesztése, intézkedési terv elkészítése.

Kulturverein-Vecsés Egyesület (2220 Vecsés, Fő út 90.) 28 taggal:
•

a „beszélő padok” projektelemhez idézetek összegyűjtése, kiválasztása,

•

a Vecsési Káposztafeszt szervezése és lebonyolítása,

•

a hagyományok megjelenésének segítése a projekt megvalósítása során (pl. kiállítási tárgyak,
fotók, dokumentumok összegyűjtése, átadása)

•

a rendezvényeken megvalósuló konferenciákon és workshopokon való részvétel, tapasztalatok
átadása, a projekt továbbfejlesztése, intézkedési terv elkészítése.

Lokálpatrióták Egyesülete (2220 Vecsés, Vigyázó F. u. 4.) 25 taggal:
•

fák kiültetése és ápolása,

•

a komposztáló edények kihelyezése és annak felügyelete,

•

a Vecsési Káposztafeszt szervezése és lebonyolítása,

•

a rendezvényeken megvalósuló konferenciákon és workshopokon való részvétel, tapasztalatok
átadása, a projekt továbbfejlesztése, intézkedési terv elkészítése.

M ozgássérültek Pest Megyei Egyesületének Vecsési Szervezete (2220 Vecsés, Károly u. 1.) 90
taggal:
•

a tervek akadálymentességi szempontból való véleményezése és a kivitelezés során az
akadálymentességi szempontok érvényesítésének segítése,

•

a rendezvényeken megvalósuló konferenciákon és workshopokon való részvétel, tapasztalatok
átadása, a projekt továbbfejlesztése, intézkedési terv elkészítése.

Róder Im re Olvasókör (2220 Vecsés, Károly u. 2.) 10 taggal:
•

a „beszélő padok” projektelemhez idézetek összegyűjtése, kiválasztása,

•

a rendezvényeken való aktív részvétel,

•

a rendezvényeken

megvalósuló

konferenciákon

és work

shopokon való

részvétel,

tapasztalatok átadása, a projekt továbbfejlesztése, intézkedési terv elkészítése.
Vecsés Honismereti Egyesület a M agyar K ultúra Ápolásáért (2220 Vecsés, Apaffy u. 28.) 10
taggal:
•

a „beszélő padok” projektelemhez idézetek összegyűjtése, kiválasztása,

•

a Vecsés Tavaszi Fesztivál szervezése és lebonyolítása,
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shopokon való

intézkedési

terv

részvétel,

elkészítése.a

rendezvényeken megvalósuló konferenciákon és work shopokon való részvétel, tapasztalatok
átadása, a projekt továbbfejlesztése, intézkedési terv elkészítése.
O rbán Balázs Erdélyi K ör (2220 Vecsés, Telepi út 62.) 25 taggal:
•

a „beszélő padok” projektelemhez idézetek összegyűjtése, kiválasztása,

•

a Vecsési Tavaszi Fesztivál szervezése és lebonyolítása,

•

Vecsés városközpontjának virágosítása,

•

a rendezvényeken megvalósuló konferenciákon való részvétel, tapasztalatok átadása, a projekt
továbbfejlesztése, intézkedési terv elkészítése.

„Periféri A rt” Művészeti Stúdió (2220 Vecsés, Károly u. 1.) 11 taggal:
•

A városmarketing tevékenység segítése,

•

a rendezvények lebonyolítása, a konferenciákon és workshopokon való részvétel, a projekt
továbbfejlesztése, intézkedési terv elkészítése.

Gammel József Képző- és Iparművészeti K ör (2220 Vecsés, Károly u. 1.) 23 taggal:
•

A városmarketing tevékenység segítése,

•

a rendezvények lebonyolítása, a konferenciákon és workshopokon való részvétel, a projekt
továbbfejlesztése, intézkedési terv elkészítése.

Vecsési Polgárőr Egyesület 8 taggal:
•

a Bűnmegelőzési Nap szervezése és lebonyolítása,

•

a rendezvényeken a rend biztosítása,

•

a rendezvényeken megvalósuló konferenciákon és workshopokon való részvétel, tapasztalatok
átadása, a projekt továbbfejlesztése, intézkedési terv elkészítése.

Rosmarein Táncegyesület (2220 Vecsés, Károly u. 2.) 22 taggal:
•

a rendezvényeken való fellépés, a konferenciákon és work shopokon való részvétel, a projekt
továbbfejlesztése, intézkedési terv elkészítése.

Vecsés Településszépítő Egyesület (2220 Vecsés, Károly u 2.) 12 taggal:
•

faültetés,

•

az akcióterület virágosítás,

•

a rendezvényeken megvalósuló konferenciákon és workshopokon való részvétel, tapasztalatok
átadása, a projekt továbbfejlesztése, intézkedési terv elkészítése.
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Vecsés K özrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány (2220 Vecsés, Szent István tér 1.):
•

a Vecsési Tavaszi Fesztivál, a Vecsési Káposztafeszt, a Bűnmegelőzési Nap és egyéb más
kísérő rendezvények szervezése és lebonyolítása,

•

a rendezvényeken megvalósuló konferenciákon és workshopokon való részvétel, tapasztalatok
átadása, a projekt továbbfejlesztése, intézkedési terv elkészítése.

Vecsési Ipartestület (2220 Vecsés, Telepi út 58.) 12 fővel:
•

az „Élet a multik árnyékában” vállalkozásfejlesztési program részletes kidolgozása, szervezése
és lebonyolítása,

•

a rendezvényeken megvalósuló konferenciákon és workshopokon való részvétel, tapasztalatok
átadása, a projekt továbbfejlesztése, intézkedési terv elkészítése.

A fejlesztések megvalósításához minden a szervezetük által biztosítható szakmai segítséget
megadnak a következő civil szervezetek:
•

Concerto Harmonia,

•

1. sz. Nyugdíjas Klub,

•

3. sz. Nyugdíjas Klub,

•

Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület - Musikverein-Wetschesch,

•

Ezoterikus Klub.

Az akcióterületen található, illetve üzletet üzemeltető, a beruházásban résztvevő vállalkozások a
következő tevékenységekkel vesznek részt a projektben:
•

A rendezvényeken megvalósuló konferenciákon és workshopokon, a projekt tapasztalatainak
átadásában, a projekt továbbfejlesztésében, intézkedési terv elkészítésében, különös tekintettel
az „élet a multik árnyékában” projektelemre.

•

Eddig ezekre a tevékenységekre a következő vállalkozások adtak együttműködési és támogató
nyilatkozatot:
-

HZ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (2220 Vecsés, Telepi út 62.), amely a székhelyén
található Rita ABC és Hargita Panziót üzemelteti,

-

Sedró Bt. (2360 Gyál., Pesti u. 36.), amely húsboltot üzemeltet az akcióterületen,

-

Bökény Gabriella, egyéni vállalkozó, aki kozmetika szalont üzemeltet a Szent István tér 2
alatt,

-

Fekete Richárd egyéni vállalkozó, aki a Telepi út 54. szám alatt található vegyesboltot
üzemelteti,

-

Szöllősi Gábor egyéni vállalkozó,

aki a Telepi út

72.

szám alatt található

vegyeskereskedést üzemelteti,
-

Kun Ferencné egyéni vállalkozó, aki a Szent István tér 5 szám alatt található Korona büfét
üzemelteti,
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EJ and Mi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., amely a Telepi út 52-54. szám alatt található
mobiltelefon üzletet és szervizt üzemelteti,

-

Gold-Styl Ékszerkereskedelmi és Szolgáltató Kft., amely a Károly u. 2. szám alatt
található ékszerszalont üzemelteti,

-

Rillerné Sólyomvári Zsuzsanna egyéni vállalkozó, aki Telepi út 27. szám alatt lévő
vendéglátó egység üzemeltetője,

-

Better Good Kft., amely Szent István téren található kínai ruházati üzlet üzemeltetője.

-

Tóth Istvánné, aki a Telepi út 46. szám alatt található Silvana Virág- és Ajándékboltot
üzemelteti,

-

Szarvas és Szarvas Bt., amely a Piac tér Kisház Kávézót üzemelteti,

-

Kenszlerné Kerkay Edit egyéni vállalkozó, aki a Károly u. 2

szám alatt található

fodrászatot üzemelteti,
-

Gyopár 92 Gyógyszertár Bt., amely a Telepi út 28. alatt lévő Fekete Gyopár
Gyógyszertárat üzemelteti,

-

Ruhás Bt., amely a Miklós u. 8. szám alatt lévő ruhaüzletet üzemelteti,

-

Szopper Györgyné, aki Telepi út 24. ruhakereskedést üzemelteti.

Az akcióterületen található többi vállalkozás bevonása folyamatban van.
A Magyar Posta Zrt. a fejlesztések megvalósításához minden általuk biztosítható szakmai segítséget
megad, amelyről együttműködői és támogatói nyilatkozatot adott.
Az akcióterületen található önkormányzati intézmények a fejlesztések megvalósításához minden

általuk biztosítható szakmai segítséget megadnak, amelyről együttműködői és támogatói nyilatkozatot
adnak. Ezek az intézmények:
•

a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,

•

Gyermekorvosi Rendelő,

•

a Vecsési Egészségügyi Szolgálat,

•

a Róder Imre Városi Könyvtár,

•

a József Attila Művelődési Ház,

•

a Vecsés Polgármesteri Hivatal.

A fejlesztéshez tovább civil szervezetek, vállalkozások kapcsolódnak (részletesen lásd 6.9 fejezet!).
Kiemelendő

a

Monori

Rendőrkapitányság,

amely

írásos

együttműködésben

vállalta

az

Önkormányzattal közös akcióterületi bűnmegelőzési programban a partnerséget.
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7.1.2 A döntéshozatal, információáramlás és végrehajtás rendje (hosszú távú szervezeti
struktúrában)

A VFT önálló gazdálkodást folytat; szervezete elkülönül az önkormányzat politikai és igazgatási
szervezetétől. Az Önkormányzat és a városfejlesztő társasága viszonylatában az előbbi megbízóként, a
Társaság pedig megbízott végrehajtó szervezetként működik. Az elvégzendő feladatokat ennek
megfelelően a Megbízó Önkormányzat határozza meg. Az önkormányzati döntések végrehajtatásának
ellenőrzése a Képviselő-testület és a polgármester feladata.
A 100%-os önkormányzati tulajdon, az önkormányzat által delegált Felügyelő Bizottság és a független
könyvvizsgáló folyamatosan biztosítja az önkormányzat részére az ellenőrzés lehetőségét. Ezen
túlmenően a Társaság saját gazdasági tevékenységéről az alapító Önkormányzat felé beszámolási
kötelezettséggel tartozik, melynek a saját Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ)
foglaltaknak megfelelően és az Önkormányzat idevonatkozó rendelkezései szerint tesz eleget.
A városfejlesztő társaság tevékenysége során szorosan együttműködik mindazokkal, akik a faladat
meghatározásban, a koordinációban, a végrehajtásban részt vesznek: a polgármesteri hivatal érintett
szervezeti egységeivel, az engedélyező szakhatóságokkal, a kivitelezőkkel, a pályázat kiíróval és
közvetítő szervezetével, a pályázatok elkészítésében esetleg résztvevő egyéb szervezetekkel vagy
éppen a városi közösséget képviselő szakmai és civil szervezetekkel.
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7.2. A Z AKCIÓTERÜLETI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE,
CIVIL SZEREPLŐK BEVONÁSA
A tervezett akcióterületi önkormányzat általi fejlesztések monitoringjának felelőse a létrehozásra
kerülő Városfejlesztő Társaság (VFT).
Monitoring, archívum, jelentések

Az akcióterület tervben, a stratégiai és operatív projekt célokkal összefüggésben meghatározásra
kerülnek a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos mérhető célkitűzések legfontosabb output, eredmény
és hatás monitoring indikátorai, ezek kiinduló és célértékei, valamint a tervezett megvalósítás
időtartama.
A monitoring tevékenység során a VFT részéről:
•

A projekt stratégiai és operatív céljaihoz rendelt indikátorok folyamatos, évenkénti
regisztrálására kerül sor:
-

Az output indikátorok a fejlesztések megvalósításának nyomon követését szolgálják, pl.
megvalósul a középületek

akadálymentesítése, a tervek szerinti tartalommal és

funkciókkal megépül a közösségi ház stb.
-

Az eredmény indikátorok az elsődleges, közvetlen eredmények nyomon követését teszik
lehetővé, pl. megnő a városközpont kulturális eseményeit látogatók száma, a kulturális
események száma stb.

-

A hatásindikátorok a közvetett, multiplikátor hatásokat mutatják, pl. a fejlesztések
hatására nő a városban a vendégéjszakák száma, a foglalkoztatottak száma, a működő
vállalkozások száma stb.

•

Folyamatosan megtörténik a projekttel kapcsolatos összes dokumentáció analóg és digitális
archiválása, valamint az ezekhez való hozzáférés közszféra számára történő biztosítása

•

A projekt előrehaladásáról, az

időközbeni PR-teljesítések megvalósulásáról a projekt

megvalósításának ütemezéséhez igazodó időpontokban, az egyes mérföldköveknél a
projektmenedzsment szervezet VFT részéről jelentések készítése az Irányító Hatóság felé
A monitoring tevékenység felelőse a projektmenedzsment szervezet (VFT). Adatszolgáltató a
projektgazda önkormányzat és a KSH.
Kontrolling
A monitoring tevékenység során folyamatos terv-tény analízis folyik. Amennyiben a detektált
indikátor értékek eltérnek a tervezettől, a monitoring szervezet megvizsgálja ennek okát, és
amennyiben szükséges, változtatásokat eszközöl a projekt megvalósításában.
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A projektkontroll folyamat vázlata:
Monitoring:
•

Tervezés során indikátorok meghatározása

•

Indikátorokhoz célértékek meghatározása

•

A megvalósítás során folyamatos adatgyűjtés és feldolgozás

Kontrolling:
•

A begyűjtött és feldolgozott adatok alapján terv-tény elemzés végzése

•

Az esetleges eltérések jelzése a projektmenedzsment felé

Szükség szerint a megvalósítás folyamatának megváltoztatása - feed back, visszacsatolás
Virtuális séta az akcióterületen:
Számítógépes program készítése a városközpontról, amely segítségével számítógépen be lehet járni a
városközpontot jelenlegi állapotában, valamint a fejlesztés után. Erre vonatkozóan egy demo-verzió
telepítésének készítése folyamatban van.
A fejlesztés segítségével látványosan, jól kommunikálható és mindenki számára érthető formában
kerülnek megjelenítésre a városképi, szerkezeti stb. problémák, megoldások, tervek, valamint az elért
eredmények, vagy az esetleges csúszások, meghiúsult fejlesztési elképzelések - ez utóbbinak az
elkerülése ösztönzőleg hat a fejlesztésekért felelős szervezetekre, személyekre. A rendszer a
fejlesztések időbeni megvalósításának detektálásához is segítséget nyújt.
Civil szereplők bevonása
A Városfejlesztő Társaság Városfejlesztési Igazgatósága működése során a civil szervezetekkel és az
akcióterület

vállalkozásaival

folyamatos

partnerségben

végzi

feladatát.

Vonatkozik

ez

a

projektkontroll folyamatára is, tehát az elért eredmények mérésre, az adatok értékelésére és a
szükséges változtatásokra tett javaslatok kidolgozására.
Operatív civil kontroll
A fejlesztésekben partner civil szervezetek és az érintett vállalkozások közösen monitoring bizottságot
választanak tagjaik közül, amely bizottság adja a VFT működésének operatív civil kontrollját.
A VFT működése során
•

Havonta egyeztet a civil szervezetek és vállalkozások monitoring bizottságával,

•

Félévente fórumon egyeztet az akcióterületen tevékenykedő és egyéb érintett civil
szervezetekkel,

•

Szintén félévente vállalkozói fórumon egyeztet a helyi érintett vállalkozásokkal

•

Évente az Önkormányzat lakossági fórumon számol be az eredményekről, amelyen részt vesz
a VFT is.

A fejlesztések projektgazdája és döntéshozói szintje Vecsés város Önkormányzata. A partnerség
jegyében az akcióterületi fejlesztésekkel kapcsolatos napirendekre a civil monitoring bizottság
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képviselője megfigyelőként minden alkalommal meghívást kap és véleményezési jogot biztosítanak
számára.
A VFT ezen túlmenően az önkormányzati honlapon (www.vecses.hu), és a helyi írott és elektronikus
médiumokban teszi közzé az elért eredményeket, illetve a fejlesztésekkel kapcsolatos döntéseket,
valamint a nyilvános ülésekre vonatkozó meghívókat.
A fentiekben foglaltak, valamint a kommunikációs terv biztosítja, hogy a városközponti fejlesztések
során a „civil kontroll” érvényre jusson.
A lakossági, civil és vállalkozói partnerség bevonásával történő tervezés, fejlesztés és a kétirányú
kommunikáció a városban már megkezdett folyamat (lásd partnerség!). A projektgazda önkormányzat
intenzíven és mind szélesebb civil és vállalkozói körre kiterjesztve kívánja azt tovább folytatni.
Civil szervezetek részvételét, továbbá az akcióterületen működő vállalkozások bevonásának tervezett
fejlesztési projektekben a 2.2.5 fejezet tartalmazza!

7.3. ÜZEMELTETÉS, MŰKÖDTETÉS
7.3.1 Az egyes projekt-elemek működésének leírása

A Művelődési Központ és Könyvtár szakmai feladatai megegyeznek a két működtető intézmény
korábbi, alapító okiratban rögzített alap- és kiegészítő tevékenységeivel.
A Művelődési Ház alaptevékenységei:
•

önszerveződő csoportok befogadása, segítése

•

amatőr művészeti körök szervezése

•

lakossági kezdeményesek segítése információval, helyiséggel

•

aktív művelődési formák beindítása /körök, klubok, tanfolyamok, előadások/

•

ifjúsági művelődési formák működtetése

•

nyugdíjas művelődési és szórakozási alkalmak biztosítása

•

a helyi közélet igényeinek megfelelő segítségnyújtás formációval, helyiséggel

•

helyi társadalmi igényeket kielégítő szolgáltatások megteremtése (egészségügyi, szociális,
jogi, egyéb szolgáltatások)

•

a lakosság kulturált szórakozási lehetőségeinek biztosítása (táncos, zenés rendezvények,
műsorok)

•

szakmailag önállóan működő amatőr képzőművészeti kör fenntartása

•

mozgásművészeti csoportok működtetése )balett, jazz balett, aerobic, stb.)

•

képzőművészeti tárlatok szervezése

A könyvtár alaptevékenységei:
•

Könyv- és egyéb kiadványkölcsönzés

•

Könyvtárközi kölcsönzés
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-

Nyomtatás

-

Fénymásolás

-

Szkennelés

-

Laminálás

-

Spirálozás

-

Faxolás

-

Helytörténeti gyűjtemény kezelése

-

Videofilm kölcsönzés

-

Törvénytár-hozzáférés - másolat készítés

-

Testületi ülések jegyzőkönyvei

-

Ingyenes és térítéses Internet-használat

-

Alapfokú számítógépes és internet-használati tanfolyam

-

Tájékoztatás - internetes információ-szolgáltatás

-

Vecsési kiadványok értékesítése

Az új Művelődési Központ és Könyvtár szolgáltatásait az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:
Közösségi, non-profit tevékenységek:
Közművelődés elősegítése kulturális rendezvények megrendezésével (például a bűnmegelőzési napot,
a vecsési káposztafesztivált és a vecsési tavaszi fesztivált is ide hoznák át) számukra helyszín
biztosításával: pl. koncertek, színi előadások, felolvasóestek, író-olvasó találkozók, egyéb kulturális,
művészeti és közművelődési rendezvények, események,

stb. A civil szervezetek rendezvényei

számára az önkormányzat a helyszíneket önköltségi áron biztosítja.
•

Civil szervezetek - elsősorban helyi kulturális egyesületek, klubok, kisebbségi szervezetek összejövetelei, rendezvényei számára helyszín biztosítása,

•

Előadások,

kisebb

konferenciák,

találkozók,

tudományos

ismeretterjesztő

előadások

megrendezése, helyszín biztosítása,
•

Saját kulturális kínálat kialakítása, pl. táncház, különböző hobbi-klubok, filmklub, színjátszó
csoport, stb.

•

Fogyatékkal élők számára speciális rendezvények szervezése,

•

Művészeti kiállítások megrendezése, pl. festmény, fotó, szobrászati kiállítás stb.

•

Egyéb, pl. tudományos, helytörténeti stb. kiállítások megrendezése
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Üzleti alapú tevékenységek:
A projekt pénzügyi fenntarthatóságához hozzájárulnak az üzleti alapon bérbe vehető helyiségek
bevételei, továbbá a különböző piaci alapon szervezett események árbevétele is.
•

Különböző

térítéses

rendezvények,

termékbemutatók,

üzletember találkozók,

kisebb

konferenciák számára helyszín biztosítása,
•

Térítéses tanfolyamok, oktatási-képzési kurzusok számára helyszín biztosítása,

•

Üzleti alapú kiállítások-vásárok számára helyszín biztosítása,

•

Étterem bérbeadása,

•

Kiskereskedelmi üzletek bérbeadása.

A parkolók, közterületek, nyilvános WC fenntartását az Önkormányzat látja el, az önkormányzat
feladatai közé sorolt közterületfenntartási tevékenysége keretében. A közterületek funkciói,
szolgáltatásai:
•

Rendezett közterületek, parkolók

•

Pihenőterek, utcabútorok, szemetesek elhelyezése

•

Közvilágítás biztosítása

•

Térfigyelő rendszer

•

Növénykitelepítés- és fenntartás

•

Karbantartás, fenntartás, takarítás, pótlás

•

Nyilvános WC karbantartása, takarítása

7.3.2 Szervezeti terv

Vecsés Város Önkormányzata és a Városközpont-fejlesztő Kft. alapszerződése értelmében, a
városfejlesztés gazdája, a stratégiai irányok kijelölője az Önkormányzat, a városfejlesztő társaság
pedig az akcióterületi tervek (ATT), valamint konkrét fejlesztési-beruházási projektek végrehajtásának
eszköze. Az Önkormányzat megbízásából és nevében közfeladatot lát el. A Társaság kompetenciái
elsősorban az operatív feladatok ellátására összpontosulnak, tevékenysége azonban kiterjeszthető a
városfejlesztés komplex folyamatában való pro-aktív részvételre, amilyenek a stratégiaalkotás,
tervezés, előkészítés fázisai.

A városfejlesztő társaság az önkormányzat által jóváhagyott Vecsés Városközpont Akcióterületi
Tervben (VVATT), egyéb akcióterületi tervekben megtervezett városfejlesztési akciókat, a nyertes
pályázatok projektmenedzsment feladatait,

az

Önkormányzat saját forrásaiból

megvalósuló

fejlesztéseit valósítja meg. Feladata főként a konkrét fejlesztési projektek előkészítésében,
végrehajtásában, monitoringjában, elszámolásában és a projektmenedzsmentben jelölhető meg.
Feladatai továbbá kiegészülhetnek a városfejlesztés komplex folyamatában való proaktív részvétellel a
stratégiaalkotás, tervezés, előkészítés fázisaiban; valamint ingatlanhasznosítási és ingatlan fejlesztési
tevékenységekkel is.
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A Városközpont-fejlesztő Kft. feladatai főként az alábbiakra terjednek ki:
•

az IVS elkészítésének menedzselése és annak fejlesztése a felmerülő igények és stratégiai
döntések alapján

•

az ATT-k felülvizsgálata, szükséges korrekciók átvezetése

•

a civil szerveződések és a lakosság bevonása a fejlesztésekbe, azok előkészítésébe

•

a fejlesztésekben résztvevő szervezetek, partnerek közötti koordináció

•

közreműködés a fejlesztést végző kivitelezők kiválasztásában

•

kivitelezések előrehaladásának ellenőrzése

•

az Önkormányzat és a város érdekeinek képviselete

•

kooperáció a Polgármesteri Hivatallal

•

kapcsolattartás a közreműködő közigazgatási, államigazgatási szervekkel

•

projekt előrehaladásának nyomon követése (monitoring)

•

fenntartási jelentések előkészítése

•

adminisztratív és információs feladatok ellátása

•

közreműködés a projektek műszaki és pénzügyi zárásában

•

záró jelentések, elszámolások előkészítése

•

befektetői források felkutatása városfejlesztési célok érdekében

•

ingatlanhasznosítási és üzemeltetési koncepciók kidolgozása

•

ingatlanhasznosítás és üzemeltetés

•

az önkormányzati beruházások esetében a lebonyolító feladatok elvégzése

Kötelező önkormányzati feladatok
•

Telepi út és főtér működtetése és karbantartása

•

akadálymentes nyilvános WC működtetése és karbantartása

•

Művelődési Központ és Könyvtár, mint önkormányzati tulajdonú intézmény működtetése és
karbantartása
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Feladatok:
•

Intézményi karbantartás

•

Helyi közutak karbantartása

•

Köztemető fenntartása

•

Közterület hasznosítás

•

Települési köztisztaság

•

Zöldterületek kezelése és karbantartása

•

Közterület felügyelet

•

Parkgondozás

•

Energetikai feladatok

További működtetési feladatok:
•

Parkoló fenntartása és üzemeltetése

•

Lakóépületek és lakások kezelése és karbantartása

•

Nem lakáscélú helyiségek, ingatlanok kezelése és karbantartása

•

Bérlemények karbantartása

•

Bérbeadással kapcsolatos feladatellátás

•

Bérlemény ellenőrzés

A Vecsés Városközpont akcióterületi fejlesztések révén megvalósuló létesítmények működtetési
költségeit a projektgazda Vecsés Város Önkormányzata biztosítja.
A parkoló, a létrejövő közterületek (tér, Miklós utca, játszótér) és a nyilvános WC fenntartása,
kezelése, tisztán tartása teljes mértékben önkormányzati feladat, városi költségvetésből történik.

Ezen funkciók üzemeltetését a polgármesteri hivatal jelenlegi szervezeti rendszerén belül oldják meg,
a parkoló esetében a közterület felügyelettel foglalkozó munkatársak munkakörének kibővítésével. Ez
tehát szervezeti változásokat nem generál, személyi jellegű költségnövekedést nem eredményez.
A Művelődési Központ és Könyvtár üzemeltetését a jelenlegi intézményi keretek között, a József
Attila Művelődési Ház és a Róder Imre Könyvtár végzi (az intézmények bemutatását az 1-2. számú

melléklet tartalmazza). A Művelődési Központ és Könyvtár szakmai működtetését a Művelődési
Központ ill. a Könyvtár vezetői végzik. A szervezet munkáját külsős rendezvényszervező és egyéb ad
hoc szakértők támogatják.
Az önkormányzati fenntartású intézmények pénzügyi elszámolása a Polgármesteri Hivatalhoz
tartozik , a fenntartáshoz szükséges támogatást az önkormányzat biztosítja az intézmények

adatszolgáltatása alapján. A létesítmény működtetése tehát a jelenlegi szervezeti keretek között folyik,
annak megváltoztatása nem szükséges.
A Művelődési Ház személyi állománya jelenleg 6 fő, az alábbi munkakörökben (fejlesztés előtti
állapot):
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Iskolai

Szakképzettsége

végzettsége
1

Igazgató

Főiskola

Művelődésszervező
Kulturális menedzser

1

Gazdasági ügyintéző

Főiskola

Művelődésszervező
Mérlegképes könyvelő

Takarító

1

Szakipari isk.

Gépíró

Művészeti vezető

1

Érettségi

Középfokú közművelődési
szakember

Kulturális szervező

1

Főiskola

Tanító

Kisegítő dolgozó/takarító

1

Szakmunkás

Hegesztő

A Művelődési Központ szervezeti stru k tú rája nem változik, a jelenleg ellátott feladatokat viszi
tovább az intézmény az új épületben is (non-profit és profitorientált kulturális és szabadidős
program ok szervezése). Az alkalmazotti létszáma a projekt megvalósítását követően azonban +4
fővel bővül. Ezt részben a nagyobb kapacitású terek miatt szükséges karbantartási-fenntartási munkák
mennyiségének növekedése (karbantartó és takarító munkatárs felvétele), részben pedig az új funkciók
és technológiák által támasztott szakmai kihívások indokolják (technikus felvétele). A létszámbővítés
az alábbi munkakörökben tervezett:
M unkakör

Létszámbővülés (fő)

Takarító

+2

Technikus

+1

Karbantartó

+1

Összesen

+4

A Művelődési Központban lévő étterm et és a kiskereskedelmi üzletek külső vállalkozások bérlik,
ezek üzemeltetése különálló egységként valósul meg.
A

működési

kiadásokban

növekedése

várható,

részben

a

személyi jellegű juttatások

létszámbővítésből eredő emelkedése miatt, részben a nagyobb kapacitásokkal bíró, drágább
berendezéseket tartalmazó épület üzemeltetési kiadásainak emelkedése következtében. Utóbbin belül
azonban az energiaköltségek nagyarányú csökkenése várható, az alternatív energiaforrások
alkalmazásával elérhető több mint 50%-os megtakarításnak köszönhetően.
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A Művelődési Központ működtetésének fő kiadás i tételei az alábbiak:
•

•

Személyi jellegű kifizetések
-

Munkabérek

-

Munkaadót terhelő járulékok

-

Egyéb személyi jellegű juttatások

Rezsiköltég:
-

Villamos energia költsége

-

Gázfogyasztás költsége (kiegészítő, az alternatív energiaellátás mellett a csúcsigények
kielégítésére)

•

•

•

-

Víz- és csatornadíjak

-

Hulladékszállítási díjak

-

Telefon- és internetdíjak

Fenntartási, üzemeltetési költségek
-

Takarítás

-

Karbantartás, pótlás

-

Munka-, baleset- és tűzvédelem, stb.

Szolgáltatások igénybevételének kiadásai, pl.
-

Kiszervezett szolgáltatások díja (ld. őrzés-védelem)

-

Eseti jelleggel foglalkoztatottak díjai (pl. hostessek díja)

-

Fellépő művészek tiszteletdíja

-

Igénybevett szolgáltatások díja (pl. könyvvizsgálat, grafikai tervezés, marketingköltségek)

Beszerzések:
-

Programszervezéshez, szolgáltatásokhoz kapcsolódó beszerzések

-

Egyéb anyagköltségek (reprezentációs költség, irodai eszközök)

•

Egyedi kiadások

•

Amortizáció

A létesítmény bevételei között saját bevételek és a támogatások szerepelnek, úgymint:
•

•

Belépőjegyek, részvételi díjak és programszervezéshez kapcsolódó szolgáltatások
-

Saját szervezésű programok, események belépődíjai

-

Saját szervezésű foglalkozások részvételi díjai

-

Egyéb kapcsolódó bevételek (pl. programfüzet értékesítés)

Bérleti díjak:
-

Étterem bérleti díja

-

Üzlethelyiségek bérbeadása

-

Rendezvényterek, klubhelyiségek kiadásának bérleti díja

-

Technikai berendezések, eszközök (pl. projektor, hangosítás) bérleti díjai

•

Pályázati források

•

Szponzoráció

•

Önkormányzati hozzájárulás

•

Állami normatív hozzájárulás
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ÁFA (az intézmény áfa-visszaigénylésre nem jogosult)

A Róder Imre Könyvtár szervezete nem változik a projekt megvalósítását követően , a feladatok

összetettsége és mennyisége megfelel a korábbiaknak, a létrejövő terek és szolgáltatások működtetését
a jelenlegi munkaerő állománnyal és szervezeti struktúrában képes ellátni.
A Könyvtár működtetésének fő kiadás i tételei az alábbiak:
•

•

Személyi jellegű kifizetések
-

Munkabérek

-

Munkaadót terhelő j árulékok

-

Egyéb személyi jellegű juttatások

Rezsiköltégek:
-

Villamos energia költsége

-

Gázfogyasztás költsége (kiegészítő, az alternatív energiaellátás mellett a csúcsigények
kielégítésére)

•

•

•

•

-

Víz- és csatornadíjak

-

Hulladékszállítási díjak

-

Telefon- és internetdíjak

Fenntartási, üzemeltetési költségek, pl.
-

Takarítás

-

Karbantartás

-

Munka-, baleset- és tűzvédelem, stb.

Szolgáltatások igénybevételének kiadásai, pl.
-

Kiszervezett szolgáltatások díja (ld. őrzés-védelem)

-

Esetleges tiszteletdíjak

-

Igénybevett szolgáltatások díja (pl. könyvvizsgálat, grafikai tervezés, marketingköltségek)

Beszerzések:
-

Könyvtári könyv- és egyéb kiadványállomány gyarapítása

-

Egyéb anyagköltségek (reprezentációs költség, irodai eszközök)

Egyedi kiadások

A könyvtár bevételei között saját bevétel ek és a támogatások szerepelnek, úgymint:
•

•

Alaptevékenységhez kapcsolódó saját bevételek:
-

Beiratkozási díjak

-

Kölcsönzési díjak

-

Késedelmi és egyéb pótdíjak (pl. könyvtérítési díj, olvasójegy pótlás

Kiegészítő tevékenységekhez kapcsolódó saját bevételek:
-

Fénymásolás, laminálás, kötészet, nyomtatás díjai

-

Internet használati díj

-

Helyi kiadványok értékesítése

-

Programszervezés bevételei
246

ECONO
CONSULT

E

-

Vecsés Városközpont akcióterületi terve

Esetlegesen felmerülő helyiségbérleti díjak

•

Pályázati források

•

Önkormányzati hozzájárulás

•

Állami normatív hozzájárulás

•

ÁFA (az intézmény áfa-visszaigénylésre nem jogosult)

A Művelődési Központ és Könyvtár működtetése teljes mértékben közcélú, non profit jellegű. A

képződő bevételek ennek megfelelően teljes mértékben visszaforgatásra kerülnek a létesítmény
üzemeltetésére, fenntartására, fejlesztésére, programok megrendezésére. A civil és más, az
önkormányzat által támogatott szervezetek a létesítményeket legfeljebb a működési kiadásokkal
megegyező bérleti díj fejében használhatják.
A bevételek és kiadások számba vételét, cash-flow elemzését, megtérülés számításait a pénzügyi

terv fejezet tartalmazza.
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8. PÉNZÜGYI TERV
8.1 A TERVEZETT AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉSEK PÉNZÜGYI ÉS KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉSE9
Az akcióterület pénzügyi terve________________________________________________________________________________
AKCIÓTERÜLETI TERV PÉNZÜGYI TERVE
1. év
2010.

2. év
2011.

I.

II.

15 400 000

20 700 000

Művelődési Központ - üzlethelyiségek
Projektm enedzsm ent

I.
14 113 934

3. év
2012.
II.
14 113 934

I.
14 113 934

II.
14 113 934
204 228 505

9 200 000

9 200 000

204 228 504

204 228 504
5 432 309

204 228 504
5 432 310

Felszín feletti parkoló építése térrendezéssel

69 008 312

69 008 313

Játszótér építése

31 220 786

Miklós utca és Eötvös utca (Miklós u. - parkoló
bejárata közötti szakasz) rekonstrukciója

19 846 454

19 846 454

2 912 360
355 962 659

2 912 360
315 541 875

Művelődési Központ és Városi Könyvtár létesítése
Akadálymentes nyilvános WC kialakítása

Promóció
KMOP projekt bruttó összköltsége

15 400 000

20 700 000

2 912 360
230 454 798

Összesen

2 912 361
221 254 800

A finanszírozás
forrása
56 455 736 KMOP
54 500 000

KMOP

2010-2012

816 914 017
10 864 619

KMOP
KMOP

2010-2012
2010-2012

138 016 625

KMOP

2010-2012

31 220 786

KMOP

2010-2012

39 692 908

KMOP

2010-2012

11 649 441
1 159 314 132

KMOP

2010-2012

magánőke

2010-2013

Önk. és pály. forrás

2015.

Tervezett magánberuházások

30 000 000

Főtéren lévő üzletek külső felújítása

30 000 000

Közszféra kapcsolódó projektjei

3 258 127 000

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ép ü leté
nek felépítése és a szükséges eszközök beszerzése

250 000 000

Polgármesteri Hivatal épületének rehabilitációja
Telepi út rehabilitációs fejlesztése
Vecsés XXI. Sz.-i korszerű városközpontja II.
A városközpont aszfaltozatlan utcáinak kiépítése, a
mellékutcákban a járdák akadálym entesítése
Akcióterületi fejlesztések összesen

A megvalósítás
időtartama
2010-2012

15 400 000

20 700 000

230 454 798

355 962 659

315 541 875

221 254 800

308 869 000

Önk. és pály. forrás

2015.

664 258 000
2 000 000 000

Önk. és pály. forrás
Önk. és pály. forrás

2015.
2015-2017.

35 000 000

Önk. és pály. forrás

2014-2015.

4 447 441 132

9
Módszertan: Útmutató a városrehabilitációs célú pályázatok és kiemelt projektek második fordulós pályázati, illetve részletes projekt dokumentációjának
részeként beadandó pénzügyi-gazdasági elemzés elkészítéséhez, 2009. augusztus
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8.2. A KMOP PROJEKT PÉNZÜGYI BEMUTATÁSA
A „Vecsés Városközpont akcióterületi fejlesztések” c. projekt projektgazdája Vecsés Város
Önkormányzata.
A teljes projekt finanszírozása a KMOP-5.2.1./B-2f-2009-0013 azonosító számú pályázat keretében
megítélt támogatás, valamint a projektgazda által biztosított saját forrás, amely teljes egészében
Vecsés Város költségvetéséből kerül biztosításra.
A projektelemek listája:
Projektelem megnevezése

Funkció

Étterem és üzletek kialakítása a Művelődési Helyi
Központ épületében
gazdaságfejlesztés
Művelődési Központ és Könyvtár létesítése
Városkép

Felszín feletti parkoló létesítése térrendezéssel

Polgármesteri
építése

Hivatal

melletti

nyilvános

Közlekedés
szervezés és
infrastruktúra
fejlesztés
WC Városkép

A Miklós utca és az Eötvös utca (a Miklós utca és a Közlekedés
parkoló
bejárata
közötti
szakaszának) szervezés és
rekonstrukciója
infrastruktúra
fejlesztés
Az Anna utcai játszótér fejlesztése
Városkép

Városmarketing

Promóció

Projektmenedzsment

Szervezés

Támogatási kategória

Állami
támogatás
Regionális beruházás
Közösségi szabályozási
szempontból ún. nem
állami támogatásnak
minősülő támogatás Kulturális célú támogatás
Közösségi szabályozási
szempontból ún. nem
állami támogatásnak
minősülő támogatás
Közösségi szabályozási
szempontból ún. nem
állami támogatásnak
minősülő támogatás
Közösségi szabályozási
szempontból ún. nem
állami támogatásnak
minősülő támogatás
Közösségi szabályozási
szempontból ún. nem
állami támogatásnak
minősülő támogatás
Közösségi szabályozási
szempontból ún. nem
állami támogatásnak
minősülő támogatás
Közösségi szabályozási
szempontból ún. nem
állami támogatásnak
minősülő támogatás
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A projekt az alábbi részletes elemzés alapján a támogatási jogosultságnak minden szempontból
megfelel:
• A teljes KMOP projekt forráshiányos: az FNPV negatív, az FRR értéke10 alacsonyabb az
alkalmazott diszkontrátánál, a költség-haszon arány (B/C) alacsonyabb 1-nél. A teljes projekt
ennek megfelelően támogatás nélkül, üzleti alapon nem valósítható meg. A szükséges saját forrás
a projektgazda rendelkezésére áll.
• A teljes projekt fenntarthatósága biztosított. A fejlesztés jellege szerint közcélú, nem
jövedelemtermelő tevékenység, mivel bevételei nem fedezik működtetésének költségeit
(halmozott működési pénzáram negatív); a bevételek az önkormányzati költségvetésen keresztül
kis mértékben hozzájárulnak a működési költségek fedezéséhez, a működési pénzáramok hiányát
a projektgazda Önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja. A „bevételek és a kiadások
viszonya aránytalan” (lásd alkalmazott Útmutató, 9. oldal).
• A teljes projekt társadalmi-gazdasági hasznossága az Akcióterületi Terv célcsoport és
hatáselemzései, valamint a költség-haszon elemzés alapján igazoltnak tekinthető, és az
Akcióterület stratégiai céljainak megvalósulását szolgálja.
Általános felvetések:
• Az elemzések folyó áron kerültek elvégzésre, figyelembe véve az inflációs előrejelzést (NGM
szerint);
• Az elemzések módszertanául az „Útmutató a városrehabilitációs célú pályázatok és kiemelt
projektek második fordulós pályázati, illetve részletes projekt dokumentációjának részeként
beadandó pénzügyi-gazdasági elemzés elkészítéséhez, 2009. augusztus.” szolgált;
• Az alkalmazott pénzügyi és közgazdasági nominál diszkontráta a fenti útmutatónak megfelelően
8%;
• A projekt pénzáramai a projekt befejezését követően 15 éves időtartamra kerültek bemutatásra;
• A kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó
levonására nem jogosult, ezért a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó
összköltsége, azaz a projekt költségvetése bruttó módon került megtervezésre.

10

Az akcióterületi terv korábbi változatában elvégzett számítások alapján
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8.2.1. A helyi gazdaságfejlesztési funkció működési bevételei és költségterve
I

Pénzügyi diszkontráta
Pályázó neve:

I

8%

|

Vecsés Város Önkormányzata

Funkció:
Heívi Gazdasági, eszles
A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó
tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba?
.Jelöl eX-szeli
Regionális támogatas
X
Állami támogatás KJturá' s támogatas
De min mis
Nem álllami támogatás
PROJEKT NÉLKÜLI ALLAPOT
Bevétel
Kiadás
Különbözet
Halmozott működési pénzáram

2010

PROJEKTES ÁLLAPOT
Bevétel
Kiadás

AMlj

0
0

Működési bevetelek jelenertéke
Működési kiadások jelenértéke
Nettó működési bevétel ielenértéke
FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET

D
0

0
o
2 01

0
0
A dossaoszolaalat
A dósságszolgálattal korrigált
különbözet
A dósságszolgálattal korrigált

2013 l 2014 |
0
Q
0
Q

| 2011 | 2012

2013

2012

A dossanszotuálat
A dósságszolgálattal korrigált
A dósságszolgálattal korrigált
halm ozott m űködési penzaram

Működési bevételek jelenértéke
Működési kiadások ielenértéke
Nettó működési bevétel ielenértéke

0
0

0
0

0

o

0

7500

0

o

0

7500

2016

2017

■

2019

2020

2021

■

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
o

0
0

0
0

0
0

2016

7956.75

8187.496

15225 23181.75

31366.246

2 022'

2024

2023'

0
0
0
0

0
0
0
0

0

"

2025

'
0

Q
0
0

0
0
0

2026

2027

■

0

0

0
0
Q

0
0
0

8424.633 5660 831 5903.335 6143.725 6360.605 6544,151
9894 566 10152,167 10416,123 10686.942
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8424.633 5660-531 5603.335 6143.725 6350.605 6644.151
9394.396 10152,167 10416.123 10686:642
36794 176 45455 010 57355.345 66502.066 75562.674 85536.826 •56431.725 105583.392 116000.015 126686.957

10964.803
0
10SÖ4 903
137651 760

2017

7956.75 81874958
0
0
0
7725 7856.75
8187.466
15225 23181.75 31366.246
7725

"2818

0
0

2015

2014

7500
0
7500
7500

0
o

2018

8424.633

2019

8660.831

2020

3603.335

6143.725

2021

6360.605

2022

6644.151

2023

9894.396

‘ 2024

10152,167

2025

10416.123

2026

A ;-

10686.942

10664.803

36764.176 43455.0*0 5735*8,345 66502.066 75862,674 85536.826 65431.725 105583,862 116000.015 126686.957

137651.760

75 564
0
75 564
2010

2011

2012

0
0

0
0

2014

2013

Bevetel

Kiadás
Különbözet
Halmozott működési pénzáram

0
o

2015

0
0

7500
0
7500
7500

2015

2017

2016

7725 7656.75
8137.466
0
0
0
7725 7656.75
8187,466
15225 23181.75 31366.246

2018

8424.933
0
8424.933
39794.176

2020

2019

5660 831
0
5660 831
45455.01

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5603.335 9143.725 0300.605 6544.151
9894 366 10152.167 10416.123 10686.642
0
0
0
0
0
0
0
0.000
5903.335 6143.725 6390.605 9044.151
9894 396 10152,167 10416,123 10686.642
57355.34 66502.066 75562.674 85*536.826 65431.725 105583,362 116000,015 126686.957

2027

10364.903
0.000
10934.803
137651.760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.000

0.D00

0.000

O.OOC

0.000

0.000

0.000

0 K>3

0

0

0

7500

7725

7656.75

8187.466

8424.633

5660.831

3903.335

6143.725

6390.605

6644.151

9894.396

10152,167

10416.123

10686.942

10934.903

0

0

0

7500

15225 23181,75

31366.246

39794 176

48455.01

57355.34 66502.069 75362.674 85*536.826 65431.725 105583,362 116000.015 126686.957

137661 760

75 564
0
75 564
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ECONO
Vecsés Városközpont akcióterületi terve

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Fo r r á s -T r en d __________

A helyi gazdaságfejlesztési funkció működtetése további források bevonását nem igényli, mivel a nettó
működési bevétel jelenértéke pozitív, azaz a projekt a működés tekintetében önmagát finanszírozza.
Bár a helyi gazdaságfejlesztés funkcióhoz rendelt projektelem működési egyenlege önmagában pozitív,
figyelembe kell venni, hogy az a tervezett Művelődési Központ és Könyvtár projekt részeként funkcionál és
az így képződő pozitív működési pénzáram sem képes a létesítmény egészének negatív egyenlegét pozitívvá
tenni, azaz a létesítmény egésze szempontjából a működtetés egyenlege negatív.
Fennáll továbbá az Útmutatóban szereplő „bevételek és a kiadások viszonya aránytalan” kritérium, mivel az
önkormányzati fenntartású intézmény esetében a képződő arányaiban csekély jövedelem a töredéke az
önkormányzat városi szinten jelentkező intézményfinanszírozási költségeinek, amelynek értéke pl. 2008-ban
1 849 570 ezer Ft volt, míg a jelen projektelemnél jelentkező többlet évente 7,5 millió Ft, az összes
intézményi kiadás 0,4%-a11.
Működési bevételek és kiadások szöveges alátámasztása
Pályázó neve:

Vecsés Város Önkormányzata

Funkció:

Helyi gazdaságfejlesztés

Bevétel

A

tervezett

Művelődési

Központ

és

Könyvtár

részeként

üzlethelyiségek és étterem céljára területek kerülnek bérbe adásra,
amelyek funkciójukban a létesítmény működését támogatják. Az így
képződő bevétel a projekt nélküli állapotban 0Ft, a megvalósulást
követően mintegy évi bruttó 7,5 millió Ft (a teljes terület bérbeadása
esetén).
Kiadás

A kiadási oldal a projekt nélküli állapotban 0Ft, a megvalósulást
követően - mivel azt teljes egészében a bérlők fedezik - a projekt
működtetése szempontjából 0Ft, fedezetének garanciája a bérlőkkel
kötendő bérleti szerződés.

11
Útmutató, 9. oldal: „Aránytalannak akkor tekinthető egy adott projektelem vonatkozásában a bevételi-kiadási
viszony, ha a teljes rendszer egészét nézve jellemzően más bevételi-kiadási arány áll fent.”

252

8.2.2. A városkép funkció működési bevételei és költségterve

Pénzügyi diszkontráta
Pályázó neve:

1

8%

|

Vecsés Város Önkormányzata

Funkció:
Városkép
A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó
tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba?
(Jelölje X-szel)
1Regioni is támogatás
Állami támogatás Kulturás s támogatás
X
|De min:mis
Nem álllami támogatás
X
A z adatok Tiegadás3 ezer Ft-ban kötelező

PROJEKT NÉLKÜLI ALLAPOT
Bevétel
Kiadás
Különbözet
Halmozott működési pénzáram
p r o je k te s

2020

2019

0
D

Ál l a p o t

0
o

0
0

K H B

7937
68167
-60230
-60230

8175.11
8420.3633
70212.01 72318,3703
-62036.9 -636-95.007
-122266 9 -196164,91

8664.554
74415,603
-65751,049
-251915,9562

M F T IF Ij

:

Ha m ozott m űködés penzaram

2027

2026

9422,102
80021,814
-71499,712
-460625.7465

2017 ■

M m ,.,,.
27253.570
1623*4 509
-135091.0203
-747293.3321

28016.979
166890,557
-138873,5781
-886166,9102

28773.437
171396 602
-142623.1647
-1028790.075

29550,320
176024,310
-146472 v= 0:
-1175264,065

30348.175
180776.066
-150428,7870
-1325692 653

31137,231
185477.167
-154339,9364
-1480032,789

31046,799
190200,574
-15835.2,775
-1635365',56

32777,416
105247,363
-162460,047
•1800855.51

33629,629
200323.794
-166604,1655
-1967549,676

34503,999
205532,213
-171025.2138
-2135577,89

M

10206 054
87655 050
-77448 966
-6S6917 735>5

2025

9165.469
78717718
-69552,249
-389126.0347

2020

9937.764
85350,584
-75412,820
-609466.7701

2024

2023

8915,826
76573,656
-67657,830

2019

9676 490
83106 703
-73430.204
-534055.9506

2022

2022

2021

10471.442
89934,081
-79462.639
-766380,3746

2023

10743,700
02272,367
-81528,667
-847909,042

2024

11023,036
04671,449
-53648,413
-931557,455

2025

11309,635
97132,906
-85823,271
-1017380,726

2026

11603,685
09655,362
-65054,677
-1105435,403

2*27

0
0

0
0

0
0

120780
-108480
-103480

144603
-120404
-228974

140147,09
-124105,82
-353052,82

153472,356
-127707.075*5
-480790 795-5

26511,547
157023,054
-131411,5071
-612202,3029

0

0

0

-103480

-120404

-124108,82

-127707.0758

-131411,5071

-135091.0203

-138873,5781

-142623,1647

-146473,9002

-150428,7879

-154339,9364

-158352.775

-162460.047

-166604,1665

-171028,2138

0

0

0

-108480

-228974

-353082,82

-480700.7058

-612202,3029

-747293.3321

-886166,9102

-1028790 075

-1175264,065

-1325692.553

-1480032,789

-1635355,56

-1800555.51

-1967549,676

-2138577,89

0
0

4363
52613
-♦8250
-48250

16133 60 16617.9067
74590 99 76825.7197
-58457.1 -60210.813
-106707.1 -166017,91
o
0

17099 52500
79056 75257
-61956.92658
-228874 5306

17505'.72005
B13ML3BM
-63753.67745
-202625,517

13033 40113
£3627 • £ • 55
-65538 78042
-368187.2074

18504.37637
85968.74263
-67373.86627
-425541,1637

19096 93503
88289.80869
-60192.06066
-494734.1244

10612.55536
00673.72505
-71061.17050
-565705'.205

o

0

0

0

0

Bevétel

Kiadás
Különbözet

-.:

2021

í

o

t

Adóssáoszotoálat

Adósságszolgálattal korrigált
Működési bevételek jelenértéke
Működési kiadások ielenértéke
Nettó működési bevétel lelenérteke
FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET
Bevétel
Kiadás
Különbözet
Halmozott működési pénzáram
Adóssáoszoiaálat
Adósságszolgálattal korrigált
különbözet
Adósságszolgálattal kom gált
halmozott működési pénzáram
Működési bevételek jelenértéke
Működési kiadások jelenértéke
Nettó működési bevétel ielenértéke

227414
1 305 643
-1 TTT 229

2010

e

0
0

ü

2016

h

0
0

0

|

2017

|

2018

2020

2019

2024

2025

20665.7388
95543.08638
-74877.29758
-713652,4147

21203.00031
98027.20663
-76824.1073
-790476.522

21754.37089
100575.914
-78521.5341
-660205.056

22319.00377
103100.5578
-30870.69399
-950168,0502

22900.31361
105*573.8508
-82973.53724
-1033142,487

0

20142.00435.
93121.91655
-72979.5222
-633775.1172
g

2022

0

0

0

0

0

2021

2023

2026

2027

0

0

0

-48250

-58457.1

-60210,813

-61956.02658

-63753,67745

-65538.78042

-67373,86627

-60192.06066

-71061,17059

-72979.8222

-7487729758

-76824,1073

-78821.5341

-80870,50399

-82973,53724

0

0

0

-48250

-106707.1

-166017,91

-228874.5306

-202625,517

-3581672074

-425541,1637

-404734.1244

-565705.205

-638775.1172

-713652,4147

-700476,522

-860205.056

-950168,0502

-1033142,487

147416
711 578
-5c4 152
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A Városkép funkció működési bevételi és kiadási oldalának vizsgálata magában foglalja a
•

Művelődési Központ és Könyvtár létesítését;

•

A Polgármesteri Hivatal melletti nyilvános WC építését;

•

Az Anna utcai játszótér fejlesztését.

A funkcióhoz kapcsolódóan a nettó működési bevétel jelenértéke mind a bevételek és kiadások
különbözetének jelenértéke, mind a fejlesztési különbözet esetében negatív. Azaz, a halmozott
működési pénzáramok egyenlege negatív, ami azt jelenti, hogy a funkcióhoz kapcsolódó bevételek
nem képesek fedezni annak működési költségeit.
A funkcióhoz kapcsolódó három projektelem esetében a működési pénzáram hiányát Vecsés Város
Önkormányzata saját költségvetéséből finanszírozza.
Működési bevételek és kiadások szöveges alátámasztása
Pályázó neve:

Vecsés Város Önkormányzata

Funkció:

Városkép

Bevétel

Az Anna utcai játszótér esetében bevételek nem képződnek.
A Polgármesteri Hivatal melletti nyilvános WC esetében bevételek
képződnek csütörtökön és szombaton délelőttönként a WC használati
díjból, ami 100 Ft/ fő/alkalom. Éves szinten a fenntartás első évében
300 000,- Ft bevétel keletkezik.
A Művelődési Központ és Könyvtár esetében bevételek képződnek a
rendezvényeken

értékesített

belépőjegyek

árából,

a

rendezvényhelyszínek esetenkénti bérbeadásából és a könyvtári
díjakból. Ezen bevételek a jelenlegi létesítményben is jelen vannak,
az

új

létesítményben

az

első

évben

a

bevételek

51%-os

növekedésével lehet kalkulálni, a második évtől pedig már a
bevételek fejlesztés nélküli állapotához képest közel

194%-os

növekedésével. A két év különbsége abból adódik, hogy az első
évben nagyon sok ingyenes rendezvény lesz annak érdekében, hogy a
lakosság jobban megismerje az új kulturális intézményt.
Kiadás

Az Anna utcai játszótér esetében kiadásként jelentkezik a növényzet
locsolása, valamint a játszótér folyamatos karbantartása, tisztán
tartása. Az első évben 430 000,- Ft kiadással számolunk.
A Polgármesteri Hivatal melletti nyilvános WC esetében kiadási
költségként jelentkezik a helyiség folyamatos tisztán tartása és a
díjbeszedése

érdekében

alkalmazott

munkaerő

foglalkoztatása,

továbbá a közüzemi díjak megfizetése és a tisztító szerek vásárlása,
ami számításaink szerint 350 000,- Ft-ot tesz ki éves szinten.
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Az új Művelődési Ház és Könyvtár esetében az üzemeltetési és
karbantartási költségek a korszerűbb technológiáknak köszönhetően
fajlagosan csökkennek (pl. fűtési költség csökkenése az alternatív
energiahasznosításnak

köszönhetően),

a

létrehozott

lényegesen

nagyobb területen azonban összegszerűen a kiadások növekedésével
kell számolni.
A

központ

lényegesen

bővülő

és

színvonalában

növekvő

tevékenysége révén azzal lehet számolni, hogy 2014-től a fejlesztés
nélküli állapothoz képest a kiadások megduplázódnak.
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8.2.3. A közlekedésszervezés és infrastruktúrafejlesztés funkció működési bevételei és költségterve

Pénzügyi diszkontráta
Pályázó neve:

|

8%
Vecsés Város í>i kormányzata

Funkció:
Közlekedés-szervezés és infrasfruktúra-feilesztés
A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó
tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba?
(Jelölje X-szel)
Regionális támogatas
Ajlami támogatás Kiiturái s támogatas
De minínms
Nem álllami támogatás
X
PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT
Bevétel
Kiadás
Különbözet
Halmozott működési pénzáram

201Ö ~ T 201-1 1 2012

PROJEKTES ÁLLAPOT
Bevétel
Kiadás
Különbözet
Halmozott működési pénzáram

2010

0
0

Adósságszolgálattal korrigált
Adósságszolgálattal korrigált
halmozott működési Dénzáram

2011

o
0

201S
I
2017
I
12638.437 13004,951
12930.735 13305,778
-292,348
-300,826
-1120,091
-1420,917

2018
I" 2019
13369.090 13743,425
13676,339 14061.333
-309,249
-317.SC8
-1730.167 -2048,075

2020
1411i 497
14440-969
-326.492
-2374.567

2021
14495',588
14830,896
-335.307
-2709.874

2022
I
14886,969
15231.330
-344,361
-3054,235

2023
I
15274.031
15627,344
-353 314
-3407 549

Az adatok 'neaaoisa ere-' Ft-ban kötelező
—
--^----------------------------" J w » - ~ ”2027
2024
■ 2025 g
15671.155' 16075,605 16496.6491 16925 562
16033 655' 16450,530 16878.244! 17317.079
-391.517
-362,500
-371,925
-381,595
-4141,974 -4523,569! -4915 086
-3770.049

2014
15450
15759
-309
-609

2015
15013.500
16231.770
-318.27
-92727

2016
16374.992
16702,491
-327,500
-1254,770

2017
16849.866
17186,864
-336,997
-1591,767

2018
17321,663
17666.096
-346.433
-1936.200

2019
17306,569
13162,602
-356,133
-2294,334

2020
16287 449
16653,196
-365.749
-2660.063

2021
18781,210
19156,834
-375,624
-3035,707

2022
19288,303
19674,069
-385,766
-3421,473

2023
19789,799
20185.595
-395 796
-3817.269

2024
20304 334
20710 420
-406.087
-4223.356

2025
20832,246
21245,391
-416,645
-4640,001

2026
21373,885
21801.362
-427,478
-5067.478

2027
2192-9 606
22368.198
-435 592
-5506,070

0

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

-327,500

-336,997

-346,433

-356.133

-365.749

-375,624

-385,766

-395.796

-406.087

-416,645

-427,478

-438.592

0
0

0
0

0
0

2013
15000
15300
-300
-300

0

0

0

0

2012

0

0

0

-300

-309

-318.27
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0.000
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0

0

-32.2

-33,166

-34,161

-35,152

-36,171

-37.134
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-39.257

-40,317

-41,406

-42.482

-43.587

-44,720

-45,883

-47.076

0

0

0

-322

-65,366

-99.527

-134,679

-170,850

-208,034

-246,258

-285.516

-325,833

-367,238

-409.720

-453.307

-495,027

-543,909

-590.685

34 499
34 823
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256

E

ECONO
CONSULT

Vecsés Városközpont akcióterületi terve

Fo r r á s - T r e n d

A közlekedésszervezés és infrastruktúrafejlesztés funkció működési bevételi és kiadási oldalának
vizsgálata magában foglalja a
•

Felszín feletti parkoló létesítését térrendezéssel;

•

A Miklós utca felújítását.

A funkcióhoz kapcsolódóan a nettó működési bevétel jelenértéke mind a bevételek és kiadások
különbözetének jelenértéke, mind a fejlesztési különbözet esetében negatív. A funkcióhoz kapcsolódó
projektelemekhez U jellegükből adódóan _ bevételek nem kapcsolhatók, a működtetésnek azonban
kiadási tételei vannak. A halmozott működési pénzáramok egyenlege negatív, ami azt jelenti, hogy a
funkcióhoz kapcsolódó bevételek nem képesek fedezni annak működési költségeit.
A funkcióhoz kapcsolódó két projektelem esetében a működési pénzáram hiányát Vecsés Város
Önkormányzata saját költségvetéséből finanszírozza.
Működési bevételek és kiadások szöveges alátámasztása
Pályázó neve:

Vecsés Város Önkormányzata

Funkció:

Közlekedésszervezés és infrastruktúrafejlesztés

Bevétel

A

felszín

feletti

parkoló

igénybevétele

térítésmentes.

A

kapcsolódó tér bevételei a csütörtöki és a szombati napokon
keletkeznek, amikor a piacnap van és az árusok helypénzt
fizetnek. A tér tartalmaz olyan területet, amelynek fejlesztése
nem volt elszámolható, ezt az önkormányzat teljes egészében
saját forrásból finanszírozta. Tekintettel arra, hogy a főtér egy
egész egységet képez, a bevételeknél a teljes területről (beleértve
a nem támogatott részt is) bejövő helypénzt figyelembe vettük.
Havi szinten bruttó 1 250 000,- Ft bevétellel számolunk a főtér
teljes területéről bejövő helypénzből.
A Miklós utca és az Eötvös utca fenntartásából nem keletkezik az
Önkormányzatnak bevétele.
Kiadás

A kiadási oldal magában foglalja a felszín feletti parkoló és a
kapcsolódó

tér

működtetésének

és

karbantartásának,

fenntartásának költségeit:
- Piacfelügyelők bére járulékokkal: 7 630 500,- Ft/év.
- Takarítás munkadíja járulékokkal: 1 493 500,- Ft/év
- Takarítószer: 400 000,- Ft/év
- Síkosságmentesítés: 1 000 000,- Ft/év
- Zöldfelület karbantartása: 1 000 000,- Ft/év
- Közüzemi díjak szemétszállítással: 3 776 000,- Ft/év
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8.3. A JOVEDELEMTERMELES VIZSGÁLATA
Az Útmutató alapján részletes jövedelemtermelés vizsgálat egyik funkcióban sem szükséges.
Indoklás:
• A Helyi gazdaságfejlesztés esetében: az Útmutató szerint, „a 1083/2006 EK rendelet 55. cikke
értelmében, amennyiben csak regionális beruházási támogatást, (...) tartalmaz az adott funkció
fejlesztése, nem kell a jövedelemtermelést vizsgálni.” A funkció fejlesztése csak regionális
beruházási támogatást tartalmaz. Továbbá, a „bevételek és kiadások viszonya aránytalan az
elemzési egység lehatárolása miatt a tevékenység esetében”. A fejlesztés révén képződő jövedelem
az összes önkormányzati intézményi kiadásnak mindössze 0,4%-át fedezi, azaz az elemzési egység
kiterjesztése esetén, a „valós működési-üzemelési egység” (jelen esetben a város összes
önkormányzati fenntartású intézménye) vonatkozásában a nettó működési bevételének jelenértéke
negatív.
• A Városkép funkció esetében: „az adott funkcióhoz tartozó nettó működési bevételének
jelenértéke projektes állapotban nem pozitív a projekt fenntartási időszakában.” A funkció
fejlesztése esetében a nettó működési bevétel jelenértéke projektes állapotban a projekt fenntartási
időszakában negatív.
• A Közlekedésszervezés és infrastruktúra-fejlesztés funkció esetében: „az adott funkcióhoz tartozó
nettó működési bevételének jelenértéke projektes állapotban nem pozitív a projekt fenntartási
időszakában.” A funkció fejlesztése esetében a nettó működési bevétel jelenértéke projektes
állapotban a projekt fenntartási időszakában negatív.
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8.4. A PROJEKT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSAINAK BEMUTATÁSA
A teljes projekt pozitív hatásai, extemáliái jellemzően nehezen vagy nem számszerűsíthetők. Ezek
bemutatására készült az alábbi szöveges elemzés.
A teljes projekt közvetlen gazdasági hatásai:
•

A létesítmények létrehozása az építkezés időszakában építőipari megrendeléseket jelent a hazai
építőipari vállalkozások számára. A megvalósítási költségek minimalizálása jó eséllyel
kikényszeríti a közeli, térségbeli vállalkozók alkalmazását legalább alvállalkozói szinten. A nettó
bekerülési költség mintegy 45%-a kalkulálható bér- és járulékköltségként, ez jelen esetben 324
millió Ft. 18 hónapos megvalósítási idővel és 140 ezer Ft-os bruttó átlagbérrel kalkulálva ezen
időszakban ez a megvalósítás időszakában 128 új vagy megtartott munkahely létrejöttét jelenti.

•

A projekt működését követően további munkahelyeket hoz létre az általa nyújtott üzleti (mintegy
7 fő) és közösségi szolgáltatások (10 fő), valamint a projektmenedzsment (3 fő) révén egyaránt.

•

A projekt gazdaságfejlesztő és központi funkciót erősítő szerepköre jóval fölülmúlja az előbbi
hatásokat. A felpezsdülő gazdasági aktivitás a központban, a megélénkülő forgalom 20-30%-os
növekedést, ezáltal a jövedelmek, az adók növekedését és új munkahelyek létrejöttét
eredményezik.

•

A megélénkülő, élhetőbbé, vonzóbbá váló vecsési városközpontban a lakóingatlanok értéke 1015%-al emelkedik.

A teljes projekt közvetett társadalmi-gazdasági hatásai:
•

A városból és a térségből kulturális élményekre, programokra, rendezvényekre vágyó, illetve
képzéseken, civil klubok életében részt vevő lakosok számára jelentős időbeli megtakarítást
jelent, hogy nem kell budapesti helyszínekre látogatniuk, hanem helyben kapják ezeket a
szolgáltatásokat. Az így megspórolt idő többletjövedelem termelésre, önképzésre, kultúrára,
rekreációra fordítódhatnak, amelyek egytől-egyig társadalmi szinten megtérülő tevékenységek.

•

A központ szolgáltatásai fontos szerepet fognak játszani a térségben a gyermek- és ifjúkorúak
nevelésében,

a

szabadidő

hasznos

eltöltésében.

Az

így

felnövő

fiatalság

egyéni

versenyképessége, életesélyei jobbak lesznek, alkotó, munkavállaló, képzett munkaerő válik
belőlük, amely az ország versenyképességét, így gazdasági fejlődését segíti elő.
•

A projekt támogatja a fogyatékkal élők és más, rosszabb esélyekkel induló társadalmi csoportok
életminőségének, életesélyeinek javulását, ami fokozza ezen csoportokban a munkaképességet,
ez pedig társadalmi szinten jövedelem és adótermelésben, illetve csökkenő szociális kiadásokban
jelentkezik.

•

A közszféra beruházásai jelentős mértékben ösztönzik a magántőkés beruházói aktivitást. A
megújuló belváros új, munkahelyteremtő, jövedelem és adóbevétel termelő beruházások
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letelepedéséhez (ún. „szoft” telephely-választási tényezők) is hozzájárul Vecsésen és a
kistérségben.
A teljes projekt társadalmi hatásai:
•

A központ fejlesztése, mint a vecsési városközpont megújulására irányuló akcióterületi fejlesztés
egyik alapeleme, ezen projektcsomag keretében hozzájárul a helyi identitás erősödéséhez, a helyi
kötődések megszilárdulásához.

•

A városközpont élhetőbbé, tisztábbá, vonzóbbá válása csökkenti a területről az elvándorlást,
növeli a betelepülési kedvet az akcióterületre.

•

A projekt megvalósulása jelentősen javítja a városban és térségében élők életminőségét, a
kultúrához, rekreációs lehetőséghez jutás feltételeinek megkönnyítésével. Ez nagyban érinti a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat is, ezáltal az esélyegyenlőség javulását is szolgálja a
fejlesztés.

•

A projekt közösségszervező hatásai révén erősödik a helyi civil társadalom aktivitása.

A teljes projekt környezeti hatásai:
•

A projekt révén a települési épített és természeti környezet rendezettsége, minősége javul, a
zöldfelületek mennyisége növekszik.

• A megújult városközpontban a Művelődési Központ és Könyvtár rendezvényei, programjai révén
a gépjárműforgalom várhatóan növekszik, ez kis mértékű zaj - és légszennyezés növekedést
eredményez.
• A csapadékvíz elvezetés infrastrukturális feltételei javulnak.
• Az alternatív energiahasznosításnak köszönhetően, a fosszilis

energiahordozók felhasználási

aránya nagymértékben csökken, ezáltal a károsanyag-kibocsátás is mérséklődik, a levegő
szennyezettsége csökken.
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Az egyes projektelemek társadalmi-gazdasági-környezeti hatásainak összefoglalása:
Projektelem

Outputok

Étterem é s üzletek kialakítása a
Művelődési Központ épületében
Művelődési Központ é s Könyvtár
létesítése
Felszín feletti parkoló létesítése
térrendezéssel
Polgárm esteri Hivatal
nyilvános WC ép ítése

melletti

utcai

Városmarketing
Projektm enedzsm ent

A
lakosság
életm inősége,
identitása, v ersen y k ép esség e javul
Új Művelődési
Központ létrejötte

Akadálymentesíte;
nyilvános WC
V árosközpontban

A helyi g azd aság új impulzust kap,
v ersen y k ép esség e javul
Az
intézményi
és
^ szolgáltatások
köre
színvonala javul

gazdasági
szélesül,

A települési környezet m inősége
javul

A Miklós utca é s az Eötvös utca
(a Miklós utca é s a parkoló
bejárata közötti szakaszának)^
rekonstrukciója
Az
Anna
fejlesztése

Hatások

játszótér

Környezetbarát
l parkolóhelyek
létrejötte

legújuló közterülete

Projektinformációk
javuló elérh ető ség é

A

városközpont funkcionálisan,
egítélésében
és
gazdasági
szem pontból is felértékelődik
Befogadó, aktív helyi társadalom
alakul ki

A közszféra, a lakosság é s a
vállalkozások közötti partnerség
intenzitása növekszik
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MELLEKLETEK
1. MELLEKLET - RODER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR
A RODER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR BEMUTATASA

(Doróné Zimmel Katalin igazgatóval folytatott interjú
és az általa rendelkezésre bocsátott információk alapján)
Az 1951-ben létrehozott könyvtár a 2001-es évtől Róder Imre Városi Könyvtár néven működik.
Az eltelt évek alatt a könyvtár arra törekedett, hogy - kihasználva az adódó lehetőségeket - az adott
követelményeknek maximálisan megfeleljen. Így alakult ki a könyvtár jelenlegi arculata.
Egy könyvtár akkor tölti be jól a szerepét, ha a település lakóinak kulturális, olvasási és információs
igényeit, széles körben biztosítani tudja.
Ennek alapfeltétele egy gondosan kialakított könyvtári állomány, a különböző jellegű szolgáltatások
biztosítása a lakosság felé és nem utolsó sorban a település lakosságával és szervezeteivel kialakított
jó kapcsolatrendszer . A további fejlődés alapfeltétele még a belső tartalom mellett a megfelelő
környezet kialakítása, azaz a tartalmi munka mellett, a tárgyi feltételek javítása.
Természetesen mindezeket csak önkormányzati támogatással és segítséggel lehet és lehetett
megvalósítani. A tárgyi eszközök beszerzésére biztosított pénzeszközöket, az önkormányzati
költségvetésen felül, egyéb módon, azaz pályázatok útján nyert támogatásokból egészültek ki. Az
elmúlt években több pályázatot nyert a könyvtár, így nemcsak könyvekre, hanem számtalan más,
tárgyi eszköz beszerzésére is jutott pénz.
Ahhoz, hogy egy intézményben magas szintű munka és szolgáltatás folyjon, a megfelelő anyagi és
tárgyi feltételek megteremtéséhez szakképzett munkaerőre is szükség van. Az intézmény dolgozói
közül 2 főnek főiskolai, szakirányú felsőfokú könyvtárosi végzettsége van, 2 főnek nem szakirányú
főiskola + középfokú könyvtárosi képesítése valamint 2 főnek középfokú könyvtárosi képesítése van.
1 fő jelenleg végzi az ELTE informatikai könyvtáros szakát.
A könyvtár elsődleges feladata az olvasói igények kielégítése. Ezért van szükség az olvasótábor

összetételének rendszeres vizsgálatára, amelyet az olvasószolgálatos könyvtárossal való szoros
együttműködéssel lehet megvalósítani. A jelenlegi, több szálon mutatkozó nem éppen kielégítő
körülményeket és lehetőségeket figyelembe véve, a Róder Imre Városi Könyvtár nem tudja
megközelíteni semmilyen tekintetben az országos átlagot.

Állománygyarapítási keret
Ft-ra kivetítve önkormányzati támogatás
Dokumentum
Alapterület 100 lakosra jutó hasonló
településeken
Lebontva az alapterület
Olvasók száma
(A település lakossága közel 19.000fő)

Országos

Helyi - jelenlegi

240.- Ft/lakos
4.560.000.-Ft
4-5 db/lakos
3 m2

94,7 .- Ft/lakos
1.800.000.2,4 db/lakos
1,1 m2

960 m2
15-16%

351 m2
4,7%
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Statisztikai összesítő - K önyvtárhasználat (2007)
Látogatók
Kölcsönzők
Alapterület
Olvasók
(m2)
száma (fő)
száma (fő)
száma

147
594
7148
Városi felnőtt
86
293
6305
Városi
Gyermek
Összesen:
233
887
13453
Forrás: Róder Imre Városi Könyvtár adatszolgáltatása alapján

7148
2917

Kölcsönzött
kötetek
száma
24278
12671

10065

36949

Ez természetesen már következménye a nagyon alacsony könyvbeszerzési keretnek illetve annak,
hogy az alapterület kb. egyharmada a szükségesnek.
Mint a fenti viszonyszámokból kitűnik, a helyi adatok, mint például az olvasók száma,
könyvbeszerzési keret, alapterület, az országos átlag harmadának felel meg.
A könyvtár helyiségeiben a polcok és a polcokon lévő könyvek zsúfolt elhelyezése, a raktári célt
szolgáló helyiség zsúfoltsága miatt sürgősen valamilyen megoldásra van szükség ahhoz, hogy a
település lakosságának esztétikus környezetben lehessen a könyvtári szolgáltatásokat biztosítani.
Sajnos a helyben olvasás lehetősége is igen korlátozott, egyszerre csak 3-4 olvasónak van lehetősége a
szűkös helyviszonyok miatt ezt a szolgáltatást igénybe venni.
Ezt a megállapítást alátámasztja, egy 2008 szeptemberében végzett szakfelügyeleti vizsgálat is az
Oktatási és Kulturális Minisztérium részéről
A könyvtár másik fontos feladata a lakosság információs igényeinek kielégítése. Ebben, amíg az
elmúlt évekig csak egy jól kiépített kézikönyvtári állomány állt rendelkezésre, amelyek a legfrissebb
információkat természetesen nem tudták biztosítani, ma az Internet adta lehetőséggel szinte minden
aktuális kérdésre választ lehet kapni.
A pályázat útján nyert és önkormányzati támogatással megvalósult Internet-kávéházban jelenleg a
felnőtt lakosság részére szervezett alapfokú számítógép-kezelői és internet-használati tanfolyamokat
tartanak. Szintén a pályázati lehetőséget kihasználva lehet az internet hozzáférést ingyenesen a
használók részére bocsátani.
Szükség lenne olyan helyiségre, ahol bevezetésre kerülhetne a könyvtárakra testált Ügyfélkapu
kialakítása. A könyvtárban dolgozó 2 munkatárs e-tanácsadó végzettséget szerzett, hogy ez a
szolgáltatás minél hamarabb bevezetésre kerülhessen az intézményben.
Különös figyelmet fordít a könyvtár a felsőoktatásban részt vevő hallgatók kötelező és ajánlott
irodalmának beszerzésére. A könyvtárközi kölcsönzést az Országos Dokumentumellátási
Rendszer segítségével bonyolítják, azaz más könyvtárak állományát veszik igénybe akkor, ha a saját
állományból nem lehet a kért dokumentumot biztosítani.. Interneten, más könyvtárak állományára
kapcsolódva 1-2 napon belül az olvasó rendelkezésére lehet bocsátani a kért irodalmat.
A könyvtár figyelemmel kíséri az alapszolgáltatás magas színvonalú elvégzése mellett azoknak a
kiegészítő szolgáltatásoknak a beindítását, melyekkel az információkat a legkülönfélébb módon,
széles körben a könyvtárhasználóknak biztosítani lehet.
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Ezek:
• Fénymásolás
• Helytörténeti gyűjtemény kézikönyvtári használata
• Videofilm kölcsönzés
• Törvénytár-hozzáférés - másolat készítés
• Testületi ülések jegyzőkönyvei
• Könyvtárközi kölcsönzés
• Ingyenes és térítéses Internet-használat
• Nyomtatás
• Alapfokú számítógépes és internet-használati tanfolyam
• Tájékoztatás - internetes információ-szolgáltatás
• Vecsési kiadványok értékesítése
• Scannelés
• Laminálás
• Spirálozás
A jelenlegi szolgáltatásokat az igényekhez igazodva indították el. A jövőben is figyelemmel kísérik a
könyvtári munka teljes fázisát, újabb és újabb szolgáltatások bevezetésével teszik népszerűbbé és
hatékonyabbá a könyvtár intézményének munkáját.
Megtörtént a könyvtár állományának számítógépes feldolgozása . A feldolgozást követően a
jelenleg már működő számítógépes kölcsönzést szeretnék vonalkódos rendszerrel tovább fejleszteni. A
könyvtár további tervei között szerepel még a jelenleg cédulakatalóguson nyilvántartott
folyóiratcikkek, a vecsési folyóiratokban megjelent helyi vonatkozású cikkek és minden nem
hagyományos dokumentum számítógépes feldolgozása is.
Kiemelkedő szerepet tölt be a könyvtárban a több éves munka eredményeként kialakított és gondosan
összeválogatott helytörténeti gyűjtemény.
A könyvtár vállalta fel azt a szerepet, ami a majdani levéltár alapkövét fogja jelenteni. A különböző,
Vecséssel kapcsolatos irodalom gyűjtése folyamatos munkát igényel. Mindenfajta dokumentumtípust
őriznek és gyűjtenek, ami valamilyen módon kapcsolódik a településhez. A könyvtárban működő
Honismereti Kör tagjaival közösen a könyvtár ezt a feladatot a továbbiakban is feladatának tekinti,
ugyanúgy, mint a kétévenkénti honismereti vetélkedő megszervezését és lebonyolítását, valamint a
Honismereti Kör tagjaiból álló Kuratórium kezelésében lévő Róder Imre Alapítvány díjának átadását.
Az ifjúsági könyvtárban egyre több és magasabb színvonalú előadás szervezése folyik. Az ott
működő kézműves szakkör népszerűsége folytán sokszor bizonyul kicsinek a könyvtár. A kézműves
szakkör mellett Irodalmi Klub is működik a könyvtár falai között, melynek keretében számtalan
különböző tematikájú előadás megszervezésére kerül sor. A nagyobb lélekszámot vonzó
rendezvényekhez - melyek igazán könyvtári környezetet igényelnének - vagy a Művelődési Ház
nagytermét, vagy egyéb más szervezet által biztosított helyiségeket vesznek igénybe.
A városi könyvtár által, Róder Imre Olvasókör néven létrehozott egyesület 2005-től működik. Az
olvasókör keretein belül működő Ezoterikus Klub nagyszámú tagsága kéthetenként, csütörtöki
napokon tartja összejöveteleit az esti órákban az ifjúsági könyvtárban.
A könyvtárban működő civil szervezetek:
• Róder Imre Alapítvány
• Róder Imre Olvasókör Egyesület
• Honismereti Kör (kéthetente pénteki napokon)
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Ezoterikus klub (minden 2. csütörtökön)
Irodalmi Klub (hónap első hétfőjén)
Kézműves szakkör (pénteki napokon)
Rosmarein Táncegyesület (pénteki napokon este)

A könyvtár különös figyelmet fordít az itt élő németség hagyományainak ápolására és őrzésére. A
könyvtárban német nyelvkönyvek, német nyelvű regények, valamint számtalan ifjúsági irodalom áll a
nyelvet tanulni vágyók rendelkezésére.
Egyrészt az iskolák idegen nyelvű tanóráit, másrészt az angol nyelv világnyelvvé válását figyelembe
véve, a német nyelvkönyvek és irodalmi művek mellett angol nyelvű dokumentumok beszerzést is
fontosnak tartja a Róder Imre Városi Könyvtár. A jelenlegi állomány - amely a szépirodalom
remekműveit tartalmazza - ausztráliai ajándékkönyvekből és a könyvtár saját beszerzéseiből tevődik
össze.
A könyvtár célja a jó kapcsolat kialakítására és megtartására az iskolákkal, nemzetiségi iskolákkal, a
településen működő egyesületekkel, különböző szervezetekkel .
A könyvtár együttműködik a József Attila Művelődési Házzal is: közösen vesznek részt a nagy
városi rendezvények szervezésében.
A könyvtár a szolgáltatásairól és rendezvényeiről, mindennapi gondjairól rendszeresen hírt ad a
médiákban. A Vecsési Tájékoztató hasábjain, a helyi televízió csatornáin, valamint a könyvtárról
szóló legfontosabb információkat és szolgáltatásait tartalmazó szórólapokon folyamatosan
tájékoztatják a település lakóit a fontosabb tudnivalókról.
A könyvtár honlapja: www.vecsesikonyvtar.hu

E-mail címe: rodim@monornet.hu
A Művelődési Házzal közösen szervezett nagyrendezvény honlapja: www.vecsesikaposztafeszt.hu

E-mail címe: info@vecseikaposztafeszt.hu
A könyvtár vezetéséhez tartozik az ifjúsági könyvtár mellett működő - szintén kulturális
tevékenységet folytató - szakszervezeti tulajdonban és az önkormányzat fenntartásában működő épület
rendezvényeinek koordinálása.
Az intézményben az alábbi szervezetek és közösségek működnek:
• l.sz. Nyugdíj as Klub
• 2.sz. Nyugdíjas Klub
• 3.sz. Nyugdíj as Klub
• Bélyegszakkör
• Polgári Kör
• Hastánc tanfolyam
• Modern tánc tanfolyam
• Balett tanfolyam
Az épület helyiséget rendezvényekre bérbe adják. A kb. 30-40 főt befogadó helyiség terembérleti díja:
800.- Ft/óra. A Nyugdíjas Klubok és a Bélyegszakkör a helyiséget ingyenesen vehetik igénybe, a többi
tanfolyam és egyéb rendezvények terembérleti díjat fizetnek.
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2. MELLÉKLET - JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ
A JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ BEMUTATÁSA
(Kis Tóth János igazgatóval folytatott interjú és az általa rendelkezésre bocsátott információk alapján)
1. Szervezeti körülmények
1.1. A Művelődési Ház adottságai
•

Nagyterem: 180 fő (színházi típusú) és kb. 120 fő (táncos rendezvény) befogadására alkalmas
helyiség. Világítása még az ’50-es évekből származik, elavult, muzeális értékkel bír csak,
szellőztetése nem megoldott, a ventillátorok nem működnek, légkondicionáló nincs, fűtése
gázkonvektoros. Aljzata felújításra került néhány éve, ám az már elhasználódott, illetve a
megfelelő tisztító gépek nélkül nem megoldható a folyamatos karbantartás. Színpada elöregedett
felújításra szorul.
• K am araterem : 50-80 fő befogadására alkalmas terem (volt közért), aljzata, fűtése a
nagyteremével megegyező, világítása modernizált.
• Zeneterem: eredeti funkciója szerint itt történnének a énekkari próbák, ám hely hiánya miatt
jelenleg is raktárként funkcionál.
• Alkotóház: Elsődleges célja a Gammel József Képző és Iparművészeti Kör, Periféri Art
Képzőművészeti Stúdió és a festőstúdió, foglalkozásainak lebonyolítása, de helyhiány miatt itt
történnek más foglalkozások is (pl. tanfolyamok, hastánc, énekkari próbák, kismama
szépségtanfolyam, stb.).
Az intézmény keretei nem teszik lehetővé a fejlesztést A terem kihasználtsága a preferált
időszakokban (kb. 15.30-20 óráig) szinte 100%-os, így a programkínálat bővítése, a JAM Ház
arculatának javítása, illetve a bevételek növelésének érdekében a Művvelődési Ház kénytelen „külsős
helyszínt” is igénybe venni.
1.2. A József Attila Művelődési Ház személyi feltételei
Az intézmény személyi ellátottsága az elmúlt 10 évben nem változott. 1996-tól a feladatok már
nemcsak a Művelődési Házra, rendezvényeire korlátozódnak, hanem kibővültek a Jókai Szabadtéri
Színpad és a Kiállító terem programokkal való megtöltésére is. Működésük ellátása természetesen
plusz terheket rótt az intézményre. 1991-től nincs változás az intézmény létszámában.
2002. januárjában a Művelődési Ház igazgatója már jelezte, hogy 1 fő népművelőre (igazgató
helyettesre) lenne szüksége a háznak. Változás ez ügyben azóta sem történt. Jelenleg népművelői
feladatot 1 fő, művészeti vezető feladatokat 1 fő, gazdasági, ügyvitelei feladatot 1 fő, takarítói
feladatot 1 fő 8 órában és 1 fő 4 órában lát el. Főállásban 5 fő, részmunkaidőben 1 fő.
Létszám

Beosztása

1 fő

Gazdasági ügyintéző

Iskolai
végzettsége
Főiskola

1 fő
1 fő

Takarító
Művészeti vezető

Szakipari isk.
Érettségi

1 fő

Igazgató

Főiskola

1 fő
1 fő (részmunka

Kulturális szervező
Takarító

Főiskola
Szakmunkás

Szakképzettsége
Művelődésszervező
Mérlegképes könyvelő
Gépíró
Középfokú közművelődési
szakember
Művelődésszervező
Kulturális menedzser
Tanító
Hegesztő
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2. Az intézmény gazdálkodása

2005-től a Művelődési Ház költségvetésének kiadási és bevételi oldalán is növekedés figyelhető meg.
Ez a növekedés, mind a ház (nagyobb kihasználtságában) szakmai munkájában, az előre látható és
tervezhető programokban, mind a dologi kiadásokban kedvező változást hozott.
2.1.

Bevételek
Tisztán üzleti alapon működő kulturális intézményt elképzelni nagyon nehéz. M ég a világnak azon
részein is, ahol van „fizetőképes” kereslet a kultúrára, ott is állami, önkormányzati, alapítványi
szubvenciók segítik a művelődési intézmények működését.

Az
•
•
•

intézmény fenntartásának és működésénekfeltételeit négy forrásból lehet biztosítani:
Állami és önkormányzati támogatás
Saját szakmai működési bevétel
Az intézmény sajátos bevételei (bérleti díjból származó bevétel a családi és társas alkalmak,
esküvők, bálok))
• Pályázatokból, szponzoroktól (helyi mecenatúrától) származó támogatás

A József Attila Művelődési Ház bevételei az önkormányzati támogatáson kívül nagyon korlátozottak.
Az intézmény bevételei - szakmai tevékenységből származó bevételekből, terembérleti díjakból,
szponzori bevételekből tevődnek össze - az éves költségvetésnek csak töredékét teszik ki, ezért
válnak egyre fontosabbá a pályázatok, amelyek forrás kiegészítésként, a feladatok megoldásához
nagymértékben hozzájárulnak.
A József Attila Művelődési Ház évről-évre felkeresi a város területén működő cégeket, vállalkozókat,
hogy egy-egy nagyobb rendezvényéhez szponzori támogatást kérjen.
Állandó támogatást nyújtó partnereink:
• Földfém Kft. színházi-és nagyrendezvényeinket támogatja
• Karamell cukrászda rendszeresen támogatja kiállításainkat
• KALTI ABC
• Reál Schu-N Bt.
Médiatámogató:
• WTV

Tételek

A Művelődés Ház bevételei, fő bevételtípusok szerinti bontásban
2006
2007
2008

Belépőjegyek
Bérleti díjak
Pályázati források
Önkormányzati
hozzájárulás
Egyéb bevételek
Alkalmazottak
befizetései
ÁFA

466 700
2 812 440
340 000
14 220 000

Állami norma
Összesen

Ft
Ft
Ft
Ft

182 900
3 381 275
717 000
14 771 000

Ft
Ft
Ft
Ft

83
3 932
680
17 359

700
022
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

2009 (terv)

454
2 310
700
18 018

000 Ft
000 Ft
000 Ft
000 Ft

2 398 456 Ft
4 800 Ft

2 350 138 Ft
8 500 Ft

1 748 691 Ft
5 500 Ft

2 520 000 Ft
0 Ft

1 112 425 Ft

1.178.867 Ft

1 197 702 Ft

1 057 000 Ft

10 978 890 Ft
32 333 711 Ft

10 835 000 Ft
32 245 813 Ft

11 000 000 Ft
36 006 615 Ft

10 524 589 Ft
35 583 589 Ft
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A művelődési ház saját bevételeit szakmai tevékenységből, bálok, esküvők, vásárok, pályázatok,
szponzori bevételekből kívánja a jövőben is kitermelni.
2.2 Kiadások
Az előző táblázatból kiderül, hogy az önkormányzat az eltelt években folyamatos támogatásáról
biztosította az intézményt. Az is igaz viszont, hogy az épületek fenntartási költségei is növekedtek, és
a foglalkoztatott dolgozók bére is emelkedett.
A Művelődés Ház jelenlegi üzemeltetési költségei, főbb költségnemen íénti bontásban
Tételek
2006
2007
2008
2009 (terv)

Munkabér
Rezsi
Fenntartási, üzemeltetési
költség
Munkaadót terhelő
járulék
Szolgáltatási kiadások
Készlet beszerzés
Egyedi dologi kiadások
Külső személyi
juttatások
Összesen

8 420 780 Ft
2 030 413 Ft
4 324 845 Ft

9 639 156 Ft
2 308 915 Ft
1 636 349 Ft

10 521 008 Ft
2 401 563 Ft
5 211 285 Ft

9 750 000 Ft
2 441 000 Ft
1 799 000 Ft

3 530 339 Ft

3 379 061 Ft

3 484 214 Ft

4 350 000 Ft

9 376
1 133
4 516
3 215

9 734 578
1 077 306
4 176 097
2 880 800

8 246
1 892
4 244
3 112

8 734
824
3 036
3 251

615
689
478
300

Ft
Ft
Ft
Ft

36 548 459 Ft

Ft
Ft
Ft
Ft

34 832 262 Ft

711
921
730
600

Ft
Ft
Ft
Ft

39 115 032 Ft

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

34 185 000 Ft

3.3. Pályázatok

Egyetlen intézmény sem tervezhet csupán a költségvetési forrásokra, szükség van a pályázatokra,
amelyek lehetővé teszik a szakmai programok megvalósítását és javítják a működés feltételeit.
A József Attila Művelődési Ház a vizsgált időszakban is törekedett arra, hogy az egyre szűkösebb
költségvetési forrásokat pályázatok útján elnyert pénzeszközökkel egészítse ki.
2007. és 2008. év közötti időszakban az intézmény eredményesen pályázott a
- Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
- Nemzeti Kulturális Alapprogram
- GYISM
- Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
- Magyar Posta
által kiírt támogatásokra.
József Attila Művelődési Ház / Pályázatok / 2007.
Pályázatot kiíró

Pályázati cél

1.

NKA Közműv. Szakmai Koll.

2.

Pro Renovanda Cultura
Hungariae Alapítvány
Pro Renovanda Cultura
Hungariae Alapítvány
Érdekeltségnövelő NKÖM

XI. Vecsés Képzőműv.
Alkotótábor
Kodály Zoltán emlékére

3.
4.

Karácsony Sándor
emlékére
Eszközáll.

Pályázott
összeg (Ft)
244.900-

Megnyert
összeg
120.000,

150.000,-

Nem nyert

150.000-,

Nem nyert

256.000,-
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5.

NKA Közműv. Szakmai Koll.

6.

NKA Közműv. Szakmai Koll.

7.

Magyar Posta Zrt

VII. Káposztafeszt-játék
határok nélkül
Vecsési Képzőművészeti
Műhely
Ifjúsági bélyeggyűjtés
támogatása
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2.000.000

érvénytelen

150.000,-

150.000,-

447.000,-

447.000,-

József Attila Művelődési Ház / Pályázatok / 2008.
Pályázatot kiíró

Pályázati cél

Pályázott
összeg (Ft)

M egnyert
összeg

1.

NKA Közműv. Szakmai Koll.

Nem nyert

2.

NKA Közműv. Szakmai Koll.

3.

NKA Közműv. Szakmai Koll.

463.000.Periferiart
Képzőművészeti Stúdió
kiállításának tám ogatása
1.000.000,VIII. Vecsési
Káposztafeszt
525.000,XII. Vecsés Képzőműv.
Alkotótábor

4.

Művészeti és
Szabadművelődési Alapítvány

5.

Érdekeltségnövelő NKÖM
Eszközáll.
Forrás: József Attila Művelődési Központ

JAm Ház Népdalkör éves
tev.tám.

300.000,-

300.000,300.000,-

Nem
született
döntés
451.000,-

3. A művelődési ház program struktúrája
3.1.
A JAM Házban 2007-2008-ban működő csoportok
Hasznosítható alapterület: 1432m2
A JAM Házat 2007-ben összesen: 54.848 fő látogatta.
Látogatás célja
Rendszeres művelődési formákat igénybe vevő látogatók száma
Külsős
szervezetek
által
szervezett
tanfolyamokon,
rendezvényeken résztvevők száma
Rendezvényeken, kiállításokon, szervezett műsorokon résztvevők
száma
Művelődési ház által szervezett táborokra jelentkezők száma
Ismeretterjesztés
Szolgáltatások
Mindösszesen:
Forrás: József Attila Művelődési Központ

Látogatók száma
20.857 fő
21.369 fő
9416 fő
40
266
2900
54.848

fő
fő
fő
fő
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3.2 Jelenlegi program ok
A József Attila Művelődési Ház jelenlegi programstruktúrája alapvetően négy kategóriára bontható:
a)
b)
c)
d)

Gyermekeknek szánt saját szervezésű programok (térítéses és ingyenes)
Felnőtteknek szánt saját szervezésű programok (térítéses és ingyenes)
Önkormányzati és civil csoportok rendezvényei, művészeti körök
Nagyrendezvények

Név
Leírás
Célcsoport
a) Gyermekeknek szánt saját szervezésű program ok
5-14 éves korig, 4
Akrobatikus rock’n ’roll táncos
csoportban
mozgáskultúra
-18 éves korig 4
JamLand
Hip
Hop hip-hop tánciskola
csoportban
Dance iskola
5-18 éves korig 4
New
Dance
World street tánc oktatás
csoportban
Tánciskola
Ovis Zenés Táncos balett
alapokra 3-8 éves korig két
torna
épülő játékos zenés csoportban
táncos mozgás
tanfolyam
Gyermekek
Társastánc
Gammel j átszóház;

Gyermek előadások

kézműves
(fafaragás, szövés,
rajz,
agyagozás,
gyöngyfűzés, stb.)
foglalkozások
báb,
zenés
ill.
színpadi művek

Gyakoriság

Díjszabás

Létszám

hetente
kétszer
5
hetente
kétszer
hetente
kétszer
hetente
kétszer

4.500/hó

35 fő/alk

5.600/hó

30 fő/alk

7.000/hó

50 fő/alk

3.500/hó

19 fő/alk

hetente
egyszer
havonta
kétszer

2.600/hó

2 fő/alk

1.000/hó

15 fő/alk

500 ft/fő/alk

250 fő/2
előadás

Cini-cini
750/alk
4.000/6alk
Bukfenc
900/alk
4.000/5 alk.
Felnőtt:500
Gyermek:300
35.000 .-

25
fő/alkalom/fo
g-lalkozás

3-8 éves korig,

évente
háromszor két
előadás
9 hónapos kortól 3 hetente
éves
korig
4 egyszer
csoportban

Cini-Cini Muzsika és
Bukfenc

zenés,
éneklős,
mondókás, játékos
mozgáskultúra
fejlesztő
foglalkozások

Táncház

táncház élő zenével

gyermek

kéthavonta

Nomád Tábor;

lovaglás,
íjászat,
úszás,
evezés,
kézműves
foglalkozások, stb.
szövés,
fonás,
fafaragás,
agyagozás,
rajz,
festészet,
gyöngyfűzés, stb.

8-14 éves korig

évente
egyszer

8-14 éves korig

évente
egyszer

30.000.-

35
fő/alkalom

kéthetente

ingyenes

12
fő/alakalom

havonta
egyszer

ingyenes

26
fő/alakalom

Kézműves Tábor

Családsegítő szolgálat
prevenciós
foglalkozásai
Baba-Mama klub,

szaktanácsadás,
babamasszázs,
tapasztalatcsere,
stb.
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Név
Leírás
Célcsoport
b) Felnőtteknek szánt saját szervezésű programok

Gyakoriság

Díjszabás

Létszám

Senior Klub

havonta
egyszer

1.000.-/év

7 fő/alkalom

hetente
egyszer
kéthavonta
hetente
egyszer
hetente
egyszer
negyedévente

1.400/alk
4.000/hó
500.1.000/alk

4 fő/alk

3.200/alk

14 fő/alk

20.000/tf.
Ingyenes

16 fő/tf.
4 fő/alk

45
év
feletti
tartósan
munkanélküliek
munkához jutását
segítő klub

45 év feletti tartósan
munkanélküliek

Hastánc
Táncház
Jóga
Társastánc
Autóvezetés tanfolyam
Festő Stúdió
Babaruha börze

Kiállítások

Világjárók Klubja

Idősek Világnapja
Zene Világnapja

három csoportban

képzés
amatőr hetente egyszer
művészeknek
kismamák használt kismamák
gyermekruhákat,
játékokat,
stb.
csere-berélnek,
árusítanak
Képzőművészeti
kiállítások; képzőés iparművészeti,
valamint
helytörténeti
és
egyéb kiállítások a
Vecsési
Kiállítóteremben
neves és érdekes
vendégek
-pl:
Vujity
Tvrtko,
Juhász
Árpád
élménybeszámolói)

12 fő/alk
8 fő/alk

negyedévente

Ingyenes

14
alkalom
évente

ingyenes

178 fő/alk

negyedévente

ingyenes

40 fő/alk

évente
évente

ingyenes
ingyenes

120 fő/alk
90 fő/alk
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Név
Leírás
Célcsoport
c) Önkorm ányzati és civil csoportok rendezvényei, művészeti körök
Bálok, rendezvények
Cserkészcsapatok,
nyugdíjas klubok,
alapítványok, civil
szervezetek báljai,
rendezvényei
Mozgáskorlátozottak
Mozgáskorlátozottak
Klubja
Lakossági
Fórumok,
közmeghallgatások
Vecsési
Sportegyesület
taggyűlései, rendezvényei
Vecsési Hagyományőrző
Zenekar
zenés
táncdélutánjai;
Rosmarein
Tánccsoport
próbái
Lumpen
Klumpen
Tánccsoport próbái
Német
Nemzetiségi
Hagyományőrző
Tánccsoport próbái
Jam Ház Népdalkör próbái
Concerto
Harmonia
Énekkar
(arany
minősítésű) próbák
Jam Ház és iskolák
művészeti
csoportjainak
rendezvényei
Kisspista Színház próbái
és előadásai

d) Nagyrendezvények
Gyermeknap
Tavaszi Fesztivál
Káposztafeszt

helyszín Epre
, helyszín a JAM
Ház és az Epres
helyszín Epres

Gyakoriság

Fo r r á s - T r e n d

Díjszabás

9 alk/év

Létszám
1.900/év

havonta
egyszer
8 alakalom/év

Ingyenes

92 fő/alk

Ingyenes

80 fő/alk

Félévente

Ingyenes

120 fő/alk

havonta

Ingyenes

70 fő/alk

hetente

200/félév

26 fő/alk

hetente

Ingyenes

20 fő/alk

hetente

Ingyenes

16 fő/alk

hetente
hetente

500/hó
Ingyenes

25 fő/alk
19 fő/alk

12 alk/év

ingyenes

120 fő/alk

próbák:
Ingyenes
hetente;
Előadások: 8
10 db évente

15 fő/alk

évente
évente

Ingyenes
Ingyenes

4.000 fő/alk
4.000 fő/alk

évente

ingyenes

10.000 fő/alk

4. Kiegészítő tevékenységek
4.1. Képzőművészeti élet Vecsésen
A Vecsési Kiállítóterem 1993-ban nyitotta meg kapuit a nagyközönség számára. A művelődési háznak
az elmúlt évekhez hasonlóan mind az amatőr, mind a hivatásos alkotók műveinek közismerté tétele
volt a célja. A Vecsési Kiállító terem ismét nívós kiállítások helyszínéül szolgát, egyre nagyobb
sikerrel, publicitással. A tárlatokon részt vettek bel- és külföldi festő és képzőművészek, de művészeti
csoportok is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. (a teljesség igénye nélkül: Szórádi Zsigmond,
Macskássy Izolda, Zajácz Tamás, Bubelényi László, Szemadám György, Losonci Lilla, Pósa Ede,
Sebestyén János, Aknai János, Érdi Poly -A rt Művészeti Egyesület, Püspökladányi Művészeti Kör, a
németországi Murnaui Művészeti Egyesület, Gyáli Képzőművészeti Kör)
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A kiállítások megnyitóján művészettörténészek és művészeti írók is képviseltették magukat pl.:
Pogány Gábor, Dr. Losonci Miklós, Sárossy Péter, Dr. Feledy Balázs, Vörös Ildikó, Dr. Prohászka
László.
A vecsési Kiállítóterem tagja a Kisgalériák Országos Egyesületének, mely magába foglalja az ország
területén működő kiállítóhelyeket. Az egyesület fővédnöke és alapítója Fekete Márta.
Amatőr Artium címmel Pest Megyei Amatőr Képző- és Iparművészeti Tárlat nyílt a kiállító teremben.
A vecsési művészetpártoló törzsközönség (60-100 fő) évek óta figyelemmel kíséri, és kitartóan
látogatja az intézményt.
A Pest Megyei Közművelődési Intézet kezdeményezésére a Művelődési Ház részt vett a megye
amatőr alkotóinak felkutatásában. A kapcsolatfelvétel után egy egész napos előadással és műbírálattal
egybekötött művészeti napot szerveztek, melynek előadója Bálványos Huba Munkácsy-díjas
grafikusművész volt. A kistérségben működő képzőművészeti csoportok amatőr alkotóinak évente
rendszeresen rendeznek szakmai napot.
Gammel Képző- és Iparművészeti Kör lelkes csoportja nem kevesebbet vállalt (immár 15. éve), mint
azt, hogy a Művelődési Ház szakmai segítségével Vecsés gyermek lakosságában felkeltik az
alkotókedvet, kreativitásukat fejlesztik, a tehetségeket gondozzák. Tagjai túlnyomó többségben 10-14
év közötti fiatalok. A Kör foglalkozásait (kéthetente) rendszerint 30-40 gyermek látogatja. Az évek
folyamán egyre bővült a tevékenységük, így mára rajz, festészet, linómetszés, kerámia, korongozás,
fafaragás, szövés, kézügyesség fejlesztés, gyöngyfűzés szekciókban folyik a nevelés az egyes területeket
jó l ismerő felnőtt képzőművészek irányításával. A Kör tagjai és a Művelődési Ház rendszeresen
szerveznek kiállításokat, alkotótábort, amelynek létjogosultságát az évek óta tartó túljelentkezés is
mutatja. 1997-ben szerveztek először Képzőművészeti Alkotótábort gyerekeknek (8-15 éves korig).
4.2. A Kisspista Színház jelene és lehetőségei
A József Attila Műv. Ház művészeti csoportja 2004. január 1-jén alakult. Művészeti vezetője Varsa
Mátyás színművész-rendező (szül.: 1951. Vecsés.)
A Kisspista Színház évente három bemutatót tart. Különös figyelmet fordít a vecsési alkotók
műveinek megismertetésére. Így került sor a Vecsésen élő Bálint Ágnes: Az elvarázsolt
egérkisasszony c. meséjének adaptációjára, a helyi dalos-gitáros Varga László bemutatására, a Vecsési
költők estjére és a Tin és Puttó bemutatóra. Játszanak Moliere-t (Don Juan) felnőtteknek,
középiskolásoknak és előadásokat készítenek óvodásoknak.
A Kisspista Színház legfontosabb feladatának kezdetektől fogva azt tekinti, hogy a globális kultúra
személytelenségét egy erős, saját, lokális kultúra megteremtésével igyekezzék kiegyensúlyozni. Ennek
megvalósítására egészen konkrét terveik vannak, a megvalósításhoz szükséges személyi feltételekkel
is rendelkeznek, elgondolásaik azonban nem férnek el a művelődési ház jelenlegi szűk terében.
Személyiségfejlesztő drámapedagógia foglalkozásokat kívánnak indítani általános iskolás gyerekek
részére. A foglalkozásokat egy háromtagú team vezetné, Meixner Veronika szakpszichológus, Papp
Krisztina drámapedagógus és Varsa Mátyás színművész; mindhárman a csoport tagjai.
Szeretnének középiskolás csoportot indítani. Ez a társaság nem csupán színjátszókból állna, hiszen a
színházban minden művészeti ág helyet talál: a zene, a tánc, az ének, a képzőművészet, a költészet és
irodalom.
A Kisspista Színház együttműködésre törekszik a helyi kultúra más erőivel. Ennek jegyében több
beszélgetést folytattak a Vecsési Hagyományőrző Fúvószenekarral egy operett bemutatóról, amelynek
komoly hangigényű szerepeire vendégeket hívnának, a többi szerepet helyi erőkből állítanák ki. Ahhoz
azonban, hogy a bemutatóból egész Vecsést megmozgató siker legyen, valódi színházi környezetre és
nem utolsó sorban megfelelő méretű színpadra lenne szükségük.
Terveznek egy - „A magyar népballada” című - monstre színházi estét is, amelyen Vecsés valamennyi
művészeti csoportja részt vehetne. A népballadát ugyanis lehet mondani, lehet énekelni (szólóban és
karban, autentikusan és Bartók-Kodály kísérettel), el lehet táncolni, lehet dramatizálni, lehet vizuális
világot teremteni hozzá.
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Korábban működött egy színházi formáció Vecsésen, amit egy helyi iskolaigazgató, Patkós József
talált ki. Ennek lényege, hogy hivatásos színészek (köztük egy sztárszínész, Pécsi Ildikó) és helyi
amatőrök együtt léptek színpadra. Az előadások a Falusi Általános Iskola aulájában kerültek színre.
Az előadások azonban túlságosan megviselték a tanintézetet, ezért ott játszani már nincs mód. Hasonló
hellyel nem rendelkezik a település, ennek hiányában a tradíció nem folytatható...
Hogyan egységesül mindez közös kultúrává? A Színház kineveli a közönségét óvodától iskoláig.
Azután a csoportok egymásnak játszanak. A drámapedagógia képzés résztvevőit és a középiskolás
színjátszókat érdekelni fogja, hogy mit adnak elő a nagyok, a nagyobbak. Minden kör hozza magával a
saját közönségét, hozzátartozóit, szomszédait, barátait, iskolatársait, akik egy idő után a Kisspista
Színház többi előadására is nyitottak lesznek.
Ezek az emberek személyes érintettséggel fognak rendelkezni, ily módon beavatott nézőkké válnak.
Az együvé tartozás élményén keresztül megélhetik személyes és kollektív identitásukat. A helyi
kultúra személyes - a személyesség rendkívüli érték.
5. Szakmai kapcsolatrendszer
A József Attila Művelődési Ház napi munkakapcsolatban van a Pest Megyei Közművelődési
Intézettel, a Népművelők Egyesületének Pest megyei szervezetével.
A sajtókapcsolataink kiépítése fontos célként fogalmazódik meg, hisz ez hozzájárulhat a ház
arculatának, jó hírének kifelé történő közvetítéshez.
Kistérségi decentrumként a Vecséshez tartozó hét település (Felsőpakony, Gyál, Üllő, Ecser, Maglód,
Gyömrő, Mende) önkormányzataival, művelődési házak dolgozóival jó kapcsolatot alakítottak ki. Az
együttműködés alapja az egymás munkájának segítése és a szakmai kontroll.
6. Szakmai elismerés
2006 december 4-én került átadásra a Pest Megyei Népművelők Egyesülete által 1996-ban alapított
Fekete Dió Díj, amely a megye közművelődési szakembereinek összetartozását jelképezi. A díj a
budapesti Vármegyeháza Díszudvarában található fekete diófáról kapta a nevét, amely a nehéz
időkben is termést hoz. A Fekete Dió Díjat azok a közművelődési szakemberek és azok a
közművelődési intézményi kollektívák nyerhetik el, akik kiemelkedő szakmai színvonalú teljesítményt
nyújtottak működési területükön, a településük és a régiójuk közösségi művelése fejlesztésének
szolgálatában. 2006-ban ezt a díjat a vecsési József Attila Művelődés Ház kollektívája kapta.
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4. MELLÉKLET - ANTI-SZEGREGÁCIÓ
A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint: „Adataink szerint az Önök településén nem
található olyan terület, mely a szegregációs mutató alapján megfelelne a tényleges szegregátum
feltételeinek.” Ennek megfelelően antiszegregációs terv készítése nem releváns.

Tisztelt P a r t n e r ü n k !
Az integrált Város Fejlesztési Stratégia részeként el kell készíteni az anti - szegregációs
tervét, melynek keretében le kell határolnia a város leromlott részeit, szegregátumait. A
lehatárolás a Városrehabilitációs Kézikönyvben meghatározott un. szegregációs mutató
alapján

történik.

szegregátumnak,

A
ahol

Kézikönyvben
a

legfeljebb

foglaltak
általános

szerint
iskolai

azon

területek

végzettséggel

nyilvánulnak

rendelkezők,

és

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri,
illetve meghaladja az 50 %-ot. (A szegregációs mutató a 2001 -es népszámlálási adatokból
állítható elő)

Munkájuk megkönnyítésére megküldünk Önöknek egy kartogramot, mely jelzi, hogy mely
területek tesznek eleget a szegregátum kritériumainak (vagyis ahol a szegregációs mutató
50%, illetve a fölötti értéket vesz fel). A térkép azt is mutatja, hogy melyek azok a területek,
ahol a szegregációs mutató 40 % feletti, tehát még nem éri el a szegregációs mutató
küszöbértékét,
mutató

de erősen

térképen jelzett

leromlott területnek számít.

értékeit

a következő

színek

(Jelmagyarázat:
jelölik:

0-39%

a szegregációs
= türkizkék,

40-

49% =fekete, 50-1 00% = pink)
0-39%

40-49%

50-100%

A kartogram olyan területeket is megjelöl, melyek eleget tesznek ugyan a szegregációs
mutató kritériumának, de az alacsony népességszámuk miatt mégsem tekinthetők valódi
szegregátumoknak.

A d a t a i n k s z e r i n t az Ö n ö k t e l e p ü l é s é n n e m t a l á l h a t ó o l y a n t er ü l e t , m e l y a s z e g r e g á c i ó s
m u t a t ó a l a p j á n m e g f e l e l n e a t é n y l e g e s s z e g r e g á t u m f e l té t e l e i n e k .

Az elkészített térképvázlat megküldésre kerül az anti-szegregációs mentor számára is, hogy
munkája során kellő információval rendelkezzen.

Üdvözlettel
Központi Statisztikai Hivatal
Népességstatisztikai főosztály
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6. MELLÉKLET - ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ TÁMOGA TÓ NYILATKOZA TA

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
1056 Wudapcn. V ia UK* (OM

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ
052 Builapnl, Viro%has u. 7.
SM in:

CL:

! * 1364 Budapest. Pf 270
l í r t ':

fax; 266-2502

S

4S5-6914

V « v h . viraikíV ponl fíjlev/leve fú iy i/jt

KMOP-2007-5.2 I <B

Főépítészi nyilatkozat

Pályázat benyújtásához

Az állami főépítész nyilatkozata a rendelkezésre álló információk alapján arról, hogy
1. az akciótervben meghatározott éoitészeti-müszaki beavatkozások megfelelnek az
érvényes l el epu:' t e r v e k n e k és hely
'■
lixily/atnnk,
2. szükséges a településrendezési eszköz módosítása a pályázatban meghatározott
beavatkozásfok) megvalósíthatóságához.
A 2. pont teljesülése esetén polgármesteri nyilatkozat csatolandó arról, hogy a
pályázatban
meghatározott
beavatkozásnak
megfelelő
településrendezési
eszkoz(ok) - településszerkezeti terv. helyi épitési szabályzat, szabályozási terv módosítása megkezdődött.

Budapest, 2008 május 19.
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H ATÁRO ZAT
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TÁRSASÁG

K I VO NAT
a Képviselő-testület 2008. április 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Vecsés Város Önkormányzat egységes vagyongazdálkodási rendszere
nek kialakításához gazdasági társaság létrehozása
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 13 igen szavazattal, ellen
szavazat nélkül. 2 tartózkodással elfogadott és meghozta határozatát:

55/2008.1 IV.29.1 határozat

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a Vagyongazdálko
dás átszervezéseként és a városfejlesztési leiadat megoldására zártkörű
részvénytársaság létrehozását határozza cl.
A zártkörű részvénytársaság neve: Vecsés Város Városfejlesztési és Va
gyongazdálkodási Zrt.
2) Felkéri a Polgármestert, hogy a gazdasági szervezetre vonatkozóan az
Alapitó Okirat elkészítéséről gondoskodjon és azt terjessze a Képviselő
testület elé.
Határidő: azonnal
Felelős: Szlahó Csaba
polgármester

Szlahó Csaba sk.
polgármester

Takács M ária sk.
polgármester

A kivonat hiteles:
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8. MELLÉKLET - TERVEZŐI ALLASFOGLALAS A JELENLEGI JÓZSEF
ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÁLLAPOTÁRÓL

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Tárgy:
Művelődési Központ Vecsés
Létesítési helyének indoklása

Vecsés Város jelenlegi művelődési háza kb. 1300 m2-en működik, több
lépcsőben épült, elégséges rendezvény térrel nem rendelkezik, alaprajzi
szervezése kedvezőtlen, esetleges, szociális helyiség ellátottsága alacsony. Az
épület állaga közepes, illetve rossz. Az épület gazdaságos bővítése, átalakítása
nem lehetséges. Az építési telek mérete r>etn teszi lehetővé a város igényeihez
szükséges épület elhelyezését, ezért mindenképpen új területen kell a
művelődési központot megvalósítani.
Vecsés Városi Könyvtár kb. 400 m2-en működik, zsúfolt, az épület tovább
nem bővíthető. Az épület régi építésű, állaga közepes, rossz. Az épület
gazdaságos bővítése, átalakítása nem lehetséges. Az építési telek mérete nem
teszi lehetővé a város igényeihez szükséges épület elhelyezéséi, ezért
mindenképpen új területen kell a könyvtárat megvalósítani.

Célszerű a két kulturális egységet egy épületben, de szeparáltan megvalósítani.

Vecsés 2008.05.27.
-

disign stúdió

Vecsés Oarr.antíiu 48

;l)

.......................
Fazekas Miklós
FM-design stúdió
Tervező
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9. MELLÉKLET - POLGÁRMESTERI ÉS FŐÉPÍTÉSZI NYILATKOZAT A
SZABÁLYOZÁSI TERVNEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL

V e c sé s V á r o s P o l g á r m e s t e r i H iv a ta l
P olgárm ester
2220 Vecsés. S/enl István tér 1. (:<>(> 29 352-000
c-mail: titkarsago vccscs.hu

: 06 29 352-009

Nyilatkozat
a KMOP-2007-5.2.1/B kódszámú pályázathoz

Alulírottak.
Szlahó Csaba polgármester és
Színai János főépítész
Vecscs Város Önkormányzata (2220 Vecsés. Szent István tér 1.) nevében büntetőjogi
felelősségünk tudatában nyilatkozunk arról, hogy a Vecsés Város Önkormányzata által
készített „Vecsés városközpontjának funkcióbővitő fejlesztése és rehabilitációja' című
pályázatban meghatározott építészeti-műszaki beavatkozások megfelelnek a 18/2006.
(IX.

18.) számú Ök. rendelettel elfogadott Vecsés Város Településszerkezeti

Szabályozási

Terv',

Helyi

Építési

Szabályzatában

előírt

építészeti

műszaki

előírásoknak.

A pályázatban

meghatározott

településrendezési

eszközök

beavatkozások
szerepelnek

a

megvalósíthatóságához
Vecsés

Város

szükséges

Településszerkezeti

Szabályozási Terv, Helyi Építési Szabályzat most folyó felülvizsgálatában.

Szlahó Csaba
P o lgá rm ester
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10. MELLÉKLET - A
EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

MONORI
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RENDŐRKAPITÁNYSÁGGAL

VALÓ

PEST MEGYEI RENDŐR-FÓKAPITÁNYSÁG
Monori R endőrkapitányság

Vecsési Rendőrőrs
Parancsnoka
2220 Vecsés Fő u 58. Tel.: (29) 350-444 MM: 30-322

£-m aihjicniethW ^
Szám:

/2008.

Szlahó Csaha Polgármester Úrnak
Vecsés Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

VECSÉS
Tisztelt Polgármester Úr!
Előzetes m egbeszélésünk alapján, kérésére megvizsgáltam az akcióterület
fertözöttségét közlekedési, illetve közrendvédelmi és bűnügyi szem pontból, és
az alábbi megállapításokat teszem:
A z akcióterület közlekedési szempontból nem mutat jelentős fertözöttségét:
2007 évben halálos baleset nem történt, súlyos sérüléssel járó baleset 1 db,
könnyű sérüléssel járó baleset 6 db, anyagi káros baleset 23 db történt a
területen. Figyelemre m éltó azonban, hogy a balesetek jelentős 69%-a csütörtöki
és szombati napra esik, ami a piac körüli parkolás, és közlekedés rendjének
felülvizsgálatát, újjászervezését indokolja.
Bűnügyi szempontból a terület fertözöttsége a többi területhez képest átlagos, a
kisebb értékre elkövetett lopások száma ugyan nagyobb, mint a város többi
részén, azonban súlyosabb bűncselekmények nem történtek olyan nagy
számban, minta a város egyéb területein.
A z akcióterületen 2007-ben 2 db szem ély ellenni bűncselekm ény, 5 db betöréses
lopás, 34 db lopás, 9 db közrend elleni bűncselekmény, illetve 11 db egyéb
bűncselekmény történt. Ez a korábbi évekhez képest enyhe (3% -os) növekedést
jelent.
A vizsgált területen 2007 évben 3 db elfogás és 12 db előállítás történt.
A kollégák 4 esetben büntető, 13 esetben szabálysértési feljelentéssel éltek
illetve 142 esetben szabtak ki helyszinbírságot. A szabálysértési feljelentések és
helyszínbírságok az esetek 87%-ban közlekedési szabálysértések miatt lettek
kiszabva, főként a közlekedési szabályok kisebb fokú m egsértése (pkparkolás)
miatt.
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A fentiek alapján megállapítható, hogy az akcióterület közlekedésének
felülvizsgálata és újraértékelése, a közbiztonság erősítése (újabb közterületi
kamerák elhelyezése) szükséges.
A fentiek tervezésében, és kivitelezésében a V ecsési Rendőrőrs V ezetése, és
szem élyi állománya a Polgármesteri Hivatal felkérésére minden esetben szakmai
segítséget fog nyújtani.
V ecsés, 2008. május 13.
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TOVÁBBI CSATOLT DOKUMENTUMOK
RÉSZLETES HEL YI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRA TÉGIA
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEKKEL
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A Z INTÉZMÉNYEKKEL
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A HELYI VÁLLALKOZÁSOKKAL
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A CIVIL SZERVEZETEKKEL
VÁLLALKOZÓI FÓRUMOK JEGYZŐKÖNYVEI
LAKOSSÁGI FÓRUMOK JEGYZŐKÖNYVEI
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