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Dunabogdány településfejlesztési koncepciója

Bevezetés
Dunabogdány

község

településfejlesztési

koncepciója,

rendszerbe

foglalja

mindazokat

az

önkormányzati döntéseket és elhatározásokat amelyek szükségesek a településrendezési tervek Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv—elkészítéséhez.

A koncepció feladata a település múltja és jelenlegi állapotának vizsgálata alapján a község fıbb
fejlıdési

irányvonalának

meghatározása,

a

települési

jövıkép

szellemében

stratégiai

célok

megfogalmazása, és azok elérése érdekében végrehajtandó feladatok meghatározása.

A településfejlesztési koncepció készítése során arra törekedtünk, hogy a település fejlıdésének
irányát a lakosság véleményének figyelembe vételével foglaljuk rendszerbe. A lakossági vélemények
begyőjtése, elsı lépcsıben, kérdıívek formájában történt.

Úgy a településfejlesztési koncepciói összeállítása-, mint késıbb, a településrendezési tervek készítése
során nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy az elkészült tervek a széles körben bevont helyi közösség
szándékát és jövıképét tükrözzék. Figyelembe vettük az elérni kívánt célokat és a megvalósítása
érdekében szükséges feladatokat, valamint ezek megvalósítását biztosító eszközöket.

Az elfogadott koncepcióban megfogalmazott célok és feladatok hosszú távú tájékozódási pontok,
amelyek az állandóan változó társadalmi, gazdasági és infrastrukturális környezetben irányt mutatnak
a közösségi célok megvalósításához. Éppen ezért, az abban megfogalmazott szempontoknak
tükrözıdniük kell az önkormányzat munkatervében és költségvetésében, a közigazgatási munkában, a
közszolgáltatások minıségében és végül de nem utolsó sorban a településen élı vagy itt
tevékenykedı emberek életében.

A településfejlesztési koncepciót a képviselı-testület, az egyeztetések lezárultát követıen, határozattal
fogadja el.

A településfejlesztési koncepció kidolgozása során megvizsgáltuk a település múltját, jelenlegi
helyzetét, kedvezı és kedvezıtlen adottságait, értékeit és lehetıségeit.

A

tervezési

folyamat

során

a

településvizsgálat

több

ütemben

készül,

mindig

az

elfogadásra elıkészített tervi munkarészeknek megfelelı részletességgel.

1

Jelen egyeztetési anyag figyelembe veszi a jogszabályi hátteret biztosító törvényeket,
rendeleteket, továbbá az elkészült, vagy készítés alatt lévı országos, térségi, megyei,
kistérségi koncepciókat, vizsgálva azok összhangját a helyi önkormányzati érdekekkel.

A településfejlesztés legfıbb mérvadói: a település védett és védelemre érdemes
területeinek megırzése, az összefüggı zöldterületek védelme, a

településen élık

érdekeivel összhangba levı lakó, rekreációs valamint gazdasági fejlesztések megvalósítása
a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele mellett.

A

koncepcióban

megfogalmazott

feladatokat

további

cselekvési

programokra

és

munkatervekre lebontva, az eredményesség, a finanszírozás és hatékonysági szempontok
figyelembe vételével kell megoldani.

A

koncepcióra

következı
lehetıségeit

alapozott

szakaszában
és

településszerkezeti
fogja

fejlesztésének

meghatározni
irányait.

tervben,
a

Ennek

az

önkormányzat

a

település

alakításának,

védelmének

megfelelıen

az

egyes

tervezés

területrészek

felhasználási módját, így a település mőködéséhez szükséges mőszaki infrastruktúra
elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.

A szerkezeti terv elfogadását követıen készül el a helyi építési szabályzat és szabályozási
terv, amely tulajdonképpen az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelıen
megállapító és biztosító települési önkormányzati rendelet.

A koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtásának az önkormányzat lehet a motorja,
mozgatója,

azonban

munkájának

eredményessége

nagymértékben

függ

az

együttmőködı

partnerektıl: a település lakóitól, az egyes szervezetektıl, a településen jelenlévı gazdasági
szereplıktıl, a szomszédos vagy akár távolabbi, de segítıen együttmőködı, hasonló problémákkal
küszködı vagy a problémákat már leküzdı településektıl, településcsoportoktól továbbá az állami-,
megyei- és térségi támogatottságtól.

Fejlesztési célok
Alapvetı cél: Dunabogdányi településfejlesztési célja elsısorban az itt élı emberek
életszínvonalának, életkörülményeinek javítása, a település ésszerő, a természeti környezetet nem
veszélyeztetı fejlesztések, beavatkozások végrehajtása, a település sajátos értékeit (természeti,
társadalmi, épített) veszélyeztetı folyamatok megakadályozása, visszaszorítása, a minıségi települési
környezet kialakítása.
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-

a településen meglévı építészeti

értékek, történelmi emlékhelyek és régészeti területek

megırzése
-

a táji és természeti értékeket, ill. a település- és tájkép védelmét elsıdlegesen figyelembe
vevı üdülés-idegenforgalmi fejlesztések megvalósítása.

-

Új kertvárosi településrészek fejlıdésének elısegítése- a korábbi zártkerti illetve üdülı
területeken- a kiépítendı infrastrukturális háttér egyidejő megvalósítása mellett

-

-az

új

lakóterületeknek

a

település

beépített

területeinek

hagyományos

arányaiból

továbbfejlesztett léptékekhez és karakterekhez kell alkalmazkodni
-

az idegenforgalmi lehetıségek jobb kiaknázása mellett a „lakható” település megtartása

-

az egészséges életmódra való nevelés és evvel összefüggésben a sport, szabadidıs
tevékenységek lehetıségének bıvítése

-

helyi kisvállalkozások által a vendéglátás, a szolgáltatás és kereskedelem élénkítése

-

a település kiegyensúlyozott gazdasági helyzetének fenntartása

-

a településfejlesztéshez nélkülözhetetlen költségvetési bevételek növelése, a gazdálkodás
eredményességének növelése

-

az önkormányzati feladatvégzések hatékonyságának javítása

-

az oktatás színvonalának emelése

-

az egészségügyi ellátás javítása

-

intézményellátás színvonalának emelése, eszközellátásának javítása

-

a településen belül hasznosítható szakképzés és után- képzés biztosítása

-

a települési kulturális lehetıségeinek bıvítése, térségi lehetıségek elérhetıségének javítása

-

a legfontosabb természetvédelmi cél a település egész területén a táji, természeti értékek
megırzése,

a

természet

közeli

állapotú

zárványterületek

élıvilágának

és

felszínmorfológiájának megóvása.
-

a település célja természet- és környezetkímélı, ill. a táji értékeket megırzı tevékenységek,
területhasználatok támogatása, a település karakterét, ill. a tájképet negatívan befolyásoló
tevékenységek, létesítmények tiltása.

-

a jellegzetes a Dunát kísérı hegyvonulatok látványába beékelıdıi település- és tájkarakter
megırzése

-

a természetes vagy akár épített környezeti értékeket, illetve a régészeti terület történeti
hangulatának

bemutatását

rontó

köztárgyak,

közmőlétesítmények,

vagy

épületek

létesítésének megakadályozása
-

a településen élık identitástudatának növelése

-

a betelepülık beilleszkedésének elısegítése,

-

közösségi terek felélesztése, közterületek fejlesztése: burkolatok, közvilágítás, utcabútorok

-

átmenı

forgalom

csillapítása,

közlekedés-biztonság

növelése,

kerékpáros

forgalom

lehetıségeinek fejlesztése, tömegközlekedés feltételeinek javítása
-

közbiztonság javítása

-

a lakóterületek, üdülıterületek minıségi fejlesztése
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-

a szolgáltatások körének és színvonalának emelése

-

vízbázisok védelmének biztosítása, a vízvezeték rendszer biztonságos üzemeltetésének
mőszaki állapotának javítása

-

a meglévı zöldterületek védelme, utak fásítása, parkosítás

-

-a belterületei Duna part idegenforgalmi fejlesztése a természeti értékek megırzésével
összhangban

-

a patakmedrek tisztántartása, a partok erózióvédelmének biztosítása, a patakvölgyek
zöldfelületi hasznosításának mérlegelése

-

a mezıgazdasági területek termelési potenciáljának javítása, természet- és környezetkímélı
területhasználatok, gazdálkodási módszerek alkalmazása

-

az erdıterületek megırzése, a rendeltetésnek megfelelı fejlesztése

-

gazdasági területfejlesztések támogatása, a környezetet károsító, valamint a táj- és
településképbe nem illeszkedı ipari-gazdasági tevékenység, létesítmény elhelyezésének
megakadályozásával

-

a település területén lévı rombolt felületeket szakszerő rendezése, rekultivációja

-

az illegális hulladéklerakás felszámolása, szelektív hulladékgyőjtés bevezetése

-

-összehangolt térségfejlesztés a település érdekeinek érvényesítése mellett, együttmőködési
lehetıségek keresése a környezı önkormányzatokkal

Stratégiai teendık, kitörési pontok:
Társadalmi környezet:
•

a közösségi összetartozás, identitástudat erısítése különösen a fiatalok és újonnan beköltözık
körében

•

az egyre erısödı helyi közösségek, civil szervezetek bevonása a feladatok elvégzésébe, a
különbözı programok készítésébe és végrehajtásába

•

társadalmi összefogásra való ösztönzés, a helyi értékeket veszélyeztetı jelenségekkel
szemben

•

a

térségi

együttmőködések

erısítése:

egészségügy,

közbiztonság,

hulladékszállítás,

idegenforgalom, oktatás terén, kereskedelem-szolgáltatás, mezıgazdaság terén

Oktatás, kultúra:
•

A nemzetiségi, hagyományırzı és mővészeti csoportok támogatása, népi hagyományok
újjáélesztése

•

Hagyományırzı, teremtı rendezvények szervezése, térségi együttmőködés az egymáshoz
kapcsolódó rendezvénysorozatok szervezése érdekében
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•

Helytörténeti múzeum kialakítása

•

Tanulási zavarokkal küszködı gyerekek integrált oktatási módszereinek fejlesztése (kistérségi
szinten)

•

Szakképzı, átképzı tanfolyamok szervezése a munkaerı-piaci igényeknek megfelelı,
versenyképes tudás megszerzése érdekében (célszerően kistérségi együttmőködés keretén
belül)

•

Az egészséges életmódra való nevelés óvodás kortól kezdıdve

•

A helyi közigazgatás munkatársainak folyamatos képzése az új elvárásoknak való megfelelés
érdekében

•

A munkából hosszabb ideig kiesett, gyereküket nevelı nık átképzésének biztosítása, a
munkaerıpiacra való visszatérésének elısegítése (kistérségi szinten)

•

Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése különbözı tanfolyamok szervezésével

•

Vállalkozásfejlesztési képzési programok megvalósítása

•

Fiatal gazdák képzése a kertészeti ágazatban, ismeretek, tapasztalatok továbbadása

•

A kıfaragás szakismeretének továbbadása

Gazdasági környezet:
•

A helyben élık vállalkozói „kedvének” ösztönzése, tapasztalatcsere hasonló adottságokkal
rendelkezı, jól mőködı településekkel, a sikeres menedzsment megismerése

•

Vállalkozások együttmőködésének ösztönzése

•

A mezıgazdasági területek hasznosításának ösztönzése, település nevéhez hagyományosan
kapcsolódó mezıgazdasági termékek: málna, szılı termesztés értékesítés és helyben való
feldolgozás ösztönzése, a szükséges infrastruktúra megteremtésének támogatása, az
értékesítési lehetıségek felkutatása

•

A település sajátos vonzerıt jelentı adottságaira épülı és ahhoz kapcsolódó gazdasági
ágazatok megtelepedésének ösztönzés: az

idegenforgalom, turizmus, mezıgazdaság,

szolgáltatás
•

Javítani kell a kereskedelmi és egyéb szolgáltatások minıségét a településen belül

•

Új vállalkozások letelepülésének ösztönzése a gazdasági fejlesztésre kijelölt területeken

Épített környezet:
A. A települési karakter megırzése:
•

A történelmi településmag szerkezetének, utcák vonalvezetésének, telekosztásoknak,
településkép jellegzetes elemeinek-épület, épületcsoport, kerítés, kapu- jellegzetes
növényzetének számbavétele, a védelmüket szolgáló szabályozási rendszer kidolgozása
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•

Hagyományos építési anyagok, formák, színek és épülettömegek alkalmazása a védett
területen belül történı új építkezések során nem csak a védett épületeken történı
építkezések során.

•

A közterületek és belsı udvarok burkolatát, az utcabútorokat, hirdetı-berendezéseket,
közmőépítményeket a történelmi utcaképhez igazodva kell kialakítani.

•

Törekedni kell a hagyományos településképtıl idegen közmőlétesítmények, trafók,
átemelık, légkábelek átépítésére, takarására, a légvezetékek földbe süllyesztésére.

•

Az épületek átépítése során a védelem alapját képezı épületrészek megtartása.

•

Az újonnan megjelenı települési funkciókat-vendéglátás, szálláshely, egyéb kisvállalkozásalá kell rendelni a hagyományos településkép megırzésének. A használati mód
változásból eredı új funkciók elhelyezése érdekében történı átalakítások, átépítések,
bıvítések a település védett értékeivel összhangba kell történjen.

•

A település látványának védelme az építkezések során. Biztosítani kell a természetes
dombvidéki vagy éppen ártéri környezetbe simuló épületek kialakítását, a természetes és
épített környezet egységének megteremtését.

•

A védett épületek felújításának, állagmegóvásának érdekében támogató, ösztönzı
rendszer kidolgozása

•

A települési karakter megırzése érdekében szükséges a település építészeti és természeti
értékeinek

felmérése,

értékkataszter

készítése,

amely

foglalkozik

az

értékek

megırzésének, felújításának feladataival is.

B. Új funkciók befogadása:
•

A falusi lakófunkció mellett megjelenı egyéb funkciók összhangjának megteremtése:
vendéglátás, üdülés, szálláshely, kisvállalkozás. A többfunkciós területhasználatból adódó
konfliktusok kezelésére szabályozó és ellenırzési rendszert kell kidolgozni és bevezetni.

•

A helyi bolthálózatnak a növekvı igényekhez és kereslethez igazodó jobb

térbeli

elhelyezkedésének támogatása
•

A hagyományos falusi életmód zavartalanságának megırzése érdekében a gazdasági
funkció területi elkülönítése

•

A vállalkozások mőszaki-technológiai hátterének fejlesztése, közös telephely, javítóbázis
kialakításának támogatása

C. Lakóterület fejlesztések:
•

A település jelenlegi lakóterületének fejlesztése a volt zártkerti ingatlanok funkciójának
megváltozatásával,

átstrukturálásával,

valamint

tömbbelsık

feltárásával,

az

infrastrukturális hátterének megteremtésével (Kutyahegyi u. és környéke, Kis-svábhegy,
Öreg-svábhegy, Málna u. és környéke, Diófa u. és környéke, Táncsics M. és környéke)
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•

A lakóterületek fejlesztése során törekedni kell a minıségi környezetrendezésre: megfelelı
közúti

szélességek

kialakítására, közvilágítás

fejlesztése, útburkolatok kiépítésére,

csapadékvíz-elvezetés megoldása, fásítás, utcabútorok elhelyezése.
•

A lakóterületek beépítési módja szervesen kell illeszkedjen a hagyományosan kialakult
településszerkezethez és a táji környezethez

•

A lakóterület fejlesztéssel egy idıben lényeges feladat a település központi funkció
erısítése, a fıutcák, közterek megújítása, újraélesztése, új közterek létrehozása, a
közösségi összetartozás szellemének erısítése építészeti eszközökkel

D. Intézményfejlesztés terén:

1. Általános iskola
•

Legsürgısebb teendı az iskola épületének felújítása

•

Szükséges átalakítások, bıvítések:


Étterem és melegítıkonyha (kb. 150 adagos)



Az átmenı folyosó felújítása



Természettudományos elıadó (kémia, fizika, biológia) kialakítása



Technika szaktanterem átépítése, átalakítása



Multimédia terem kialakítása (nyelvi labor, könyvtár, informatika)



Fedett kerékpártároló kialakítása



Kapuk, kerítések rendbetétele



Kulturált parkolás körülményeinek megteremtése



A belsı udvar rendbetétele, esetleg burkolása



Egy raktár, tároló helyiség kialakítása

2. Zeneiskola
•

Szükséges bıvítések:


Három terem egyéni órák megtartása érdekében



Egy hangverseny illetve próbaterem



Egy hangszerraktár



Egy könyv- illetve kottatár

3. Polgármesteri Hivatal
•

Az önkormányzat jelenlegi hivatali épülete nem rég felújításra került, rövidtávon
alkalmasak funkciója ellátására. Hosszútávon, a település növekedésével, újabb
helyiségek kialakítására lesz szükség.
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4.

Mővelıdési Ház
•

Alacsony mőszaki állapotú, szükség van:
 Állagmegóvás:
- Az épület udvari falfelületének felújítására
- A klubterem feletti lapostetı szigetelésére
- Az utcafronti lábazat felújítására
- A tetıbeázások megszüntetésére
- A belsı udvar burkolatának felújítására
- A
vízelvezetés
megoldására/ereszcsatornák
lefolyóinak
elvezetésére
- Az elektromos hálózat felülvizsgálatár
 Korszerősítés
- Az udvari WC-k felszámolása
- A belsı terek világításának korszerősítésére
- Klubterem padozatának felújítására, asztalok cseréjére
- A nagyterem szellızésének megoldásra
 Bıvítés, átalakítás
- Belsı WC-k kialakítása
- Az épület csatornahálózatra való rákötése
- Az utcafronti nagyobbik terem klubteremmé alakítására
- Az utcafronti elıtér vizesblokkal ellátott kis konyhává alakítása
- A pince lejáratának áthelyezése
- A pince bıvítése, ifjúsági klubbá történı átalakítása
- A jelenlegi melléképület külsı-belsı felújítása
 Eszközfejlesztés
- Szórakoztató elektronikai eszközfejlesztés

5. Orvosi rendelı: szükség volna az épület átépítésére, magastetı kialakításával annak
bıvítésére, új helyiségek kialakítására, mőszaki állapotának javítására
6. Óvoda:
•

Alacsony mőszaki állapotú, szükség van:
 Az épület bıvítésére (2004-ben megvalósul)
 Megmaradó csoportszobák átépítése, felújítása
 Az óvoda udvarának biztonságtechnikai átépítésére

7. Egyéb:
•

Szükség volna külön tájház kialakítására az értékes helytörténeti győjtemény kulturált
bemutatása érdekében

E. Sport és rekreációs területfejlesztések:
•

A turizmus fejlesztési pólusai: Duna part, horgásztó, kemping, falusi turizmus, hegyi
turistautak

•

Feladat az idegenforgalmi vonzerıvel rendelkezı területek rekreációs lehetıségek
minıségi fejlesztése. Ehhez szükséges a turizmust szolgáló alapvetı infrastruktúra- és
szolgáltató hálózatának fejlesztése, szállás- és vendéglátóhelyek, zöldfelületek kialakítása.
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•

Javasolt a település és a távolabb lévı rekreációs területek , kirándulási célpontok
összeköttetésének megteremtése sétány, kerékpárút létesítésével, valamint gyalogos és
lovas túraútvonalak kijelölése.

•

A turizmus fejlesztése során kiemelt figyelmet kell fordítani a vízi turizmus fejlesztésére.

•

A fejlesztési pólusok körül kialakult létesítmények esztétikai megjelenését és a
szolgáltatások minıségi kínálatát javítani kell

•

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a rekreációs területen meglévı épületek, építmények
karbantartására, állagvédelmére, megjelenésük javítására. Új épület építése során
törekedni kell a természeti és az épített környezet harmóniájának megteremtésére, a
megfelelı

épülettömegek,

szerkezeti

formák,

a

természetes

építıanyagok

megválasztásával, a homlokzati és belsıépítészeti részletek igényes megtervezésével, és
kialakításával.
•

A tömegsport infrastrukturális hátterének fejlesztése tanuszoda építésével (2004-ben
megvalósul)

•

A meglévı sporttelep funkcióját további bıvítése (atlétika, tenisz, kosárlabda), öltözık
kialakítása

F. Ipari, gazdasági területek:
•

A településen elsısorban a táji értékeket nem károsító, a környeztet nem szennyezı
feldolgozó és kiszolgáló ipari tevékenységek fejlesztése támogatható, különösen a
mezıgazdasági termeléshez kapcsolódóan

•

A 11-es számú fıút mellett kialakítandó kereskedelmi területnek célszerően az
idegenforgalmat kell szolgálnia, a kereskedelmi tevékenységen túl információs központ
funkciót is ellátva

Egyéb mőszaki infrastrukturális fejlesztések
•

Védıgátat kell építeni a település ÉK-i részén (kb.1000 m hosszan)

Közlekedésfejlesztés terén
•

A térségben a közeljövıben, illetve a nagy távlatban megvalósuló országos jelentıségő
beruházások (M0 győrő, Szigetmonostori-híd, Váci-híd) hatásainak kezelése, kihasználása és a
lehetıségek

szerinti

befolyásolása

a

környezetvédelmi,

közlekedésbiztonsági,

terület-

felhasználási és gazdasági szempontból.
•

A térségi településeket összekötı valamint a település természeti szépségének megtekintését
szolgáló kerékpárút-hálózat fejlesztése
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•

Az utak minıségének javítása, útnyitások végrehajtása a rendezési tervben szereplı módon,
járdaépítés . A belsı kapcsolathiányos területrészek feltárásának elısegítése

•

Meg kell vizsgálni a buszközlekedés sőrítésének lehetıségét, meg kell oldani a járatok
zsúfoltságának megszüntetését, buszmegállók bıvítését, utas-tájékoztatók korszerősítését

•

A Duna parti élıhelyek biológiai diverzitásának megtekintését szolgáló vízi-utak, víziközlekedés fejlesztése

Közmőfejlesztés terén:
•

Új építkezések, fejlesztések csak a teljes közmő kiépítése és a rákötés egyidejő biztosítása
mellett jöhetnek létre.

•

Ösztönözni kell a meglévı épületek mindegyikének a víz, gáz és csatornahálózatra történı
rákötését.

•

Csapadékvíz hálózat fejlesztése, meglévı árkok karbantartása. A település közmőfejlesztése
során gondoskodni kell a csapadékvíz elvezetésérıl, aminek kiépítése harmonikusan
illeszkedjen a természeti és az épített környezetbe.

•

A felszíni közmő hálózat és mőtárgyak látványának javítása, új közmőépítés esetén, vagy
hálózati rekonstrukció esetén a földkábel vagy egy oszlopsoros kábelvezetés kialakításával.

•

Közvilágítás rekonstrukciója, és bıvítése

•

Gondoskodni kell a kutak biztonságos üzemeltetésérıl, a víztározók állapotának javításáról

Beépítésre nem szánt területek védelme terén:
A. Tájfejlesztési célkitőzések:
•

A belterület bıvítésének átgondolt és szigorú szabályozása szükséges, meg kell
akadályozni a kialakult településszerkezet drasztikus megváltozását.

•

A lakó- és üdülıterületek nagy mértékő növekedése nem kívánatos, átgondolt
fejlesztés szükséges a településrészek karakterének megırzése érdekében. Inkább
a meglévı, már jelenleg is valamilyen jellegő lakó vagy üdülıfunkcióval bíró
területeken (a település belterületi határához kapcsolódó, jelenleg is vegyes
termelési-, lakó- és üdülıfunkciójú zártkerti területek) belüli szerkezet átalakításra
és minıségi fejlesztésére kell törekedni.

•

Szükséges

a

mezıgazdasági

környezetvédelmi

és

tájhasznosítás

természetvédelmi

lehetıségeinek

szempontok

fejlesztése

figyelembe

a

vételével.

Települési szinten fel kell karolni a környezetkímélı, a terület adottságaihoz
igazodó

módszerek

elterjedését

és

részt

kell

vállalni

annak

piacteremtı

tevékenységében.
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•

Az ipari tevékenység fejlesztése a településen a kijelölt fejlesztési területeken és a
meglévı iparterületeken képzelhetı el. A távlati, elsısorban helyi vállalkozási
fejlesztések számára további gazdasági terület(ek) kijelölése nem szükséges. A
kijelölt fejlesztési területeken a mezıgazdasági termeléshez és az üdüléshez
kapcsolódó, illetve a tercier szektort kiszolgáló, a táji értékeket nem károsító
környezetkímélı

feldolgozó

és

kiszolgáló

kisipari

tevékenységek

fejlesztése

támogatható.
•

A

bányászat

során

keletkezett

d egradált,

rombolt

felületek

(meddıhányó,

használaton kívüli ipartelepek) tájrendezése szükséges a tájkarakter védelme
érdekében.
•

A

település

meglévı

erdıterületei

megırzendık.

Az

erdıgazdálkodás,

a

természetvédelem és a rekreáció összehangolására kell törekedni.

B. Mezıgazdasági területek:
•

Új üdülıterület nem kerül kialakításra, új

kiskertes-zártkert jellegő- terület ne kerüljön

kialakításra mezıgazdasági területen
•

Meg kell akadályozni a mezıgazdasági terület „bódésodást”, a közmővezetékek pókhálószerő
megjelenését a tájban.

•

Az állattartáshoz, földmőveléshez kapcsolódó építmények építésének módjára szabályozási
rendszert kell kidolgozni, és fel kell készülni az azonnali hatósági beavatkozás feltételeinek
megteremtésére.

C. Zöldfelületrendezés terén:

A fejlesztés során kiemelten kell kezelni a Duna parti sáv, az intézménykertek, a
sportpálya, a településszegély, a turisztikai fogadóterületek és a települési alközpontok
zöldfelületi rendezését. Az utak mentén meglévı, vegyes állományú fasorok megújítása,
illetve új fasorok telepítése a zöldfelületi fejlesztés fontos része.

•

A zöldfelületi rendszer fejlesztésének alapvetı célja új, közhasználatú elemek
megjelenése.

•

A település területén lévı zöldfelületek minıségi fejlesztése szükséges a megfelelı
lakó- és üdülıkörnyezet kialakítása érdekében, az idegenforgalomi fejlesztésekkel
összhangban.

•

A Szentendrei-Duna markáns tájelem. A parti sáv zöldfelületi rendszerének
fejlesztésével, a kerékpáros és gyalogos úthálózat fejlesztésével az üdülésiturisztikai hasznosítás rendezettebb környezetbe kerülhet.
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•

A lakóutcákon és a köztereken a meglévı fasorok felújítása, új fasorok telepítése
szükséges.

•

Fontos a belterületi és zártkerti erdık megırzése, a patak menti fásítások,
erdısávok megırzése és zöldfelületi hasznosításának átgondolása.

•

A település lakókörnyezetének minıségi javításához, valamint üdülés-turizmus fejlesztéséhez
feltétlenül szükséges a település zöldfelületi rendszerének fejlesztése, virágos falu arculat
kialakítására. Ez egyrészt minıségi (növénytelepítés, pótlás, berendezési tárgyak felújítása),
másrészt mennyiségi (sétány, kemping, játszótér) fejlesztéseket jelent, amelyek a megfelelı
lakó-

és

üdülıkörnyezet

kialakítását

szolgálják,

az

idegenforgalomi

fejlesztésekkel

összhangban.

D. A településszegély rendezésénél a következıkre kell törekedni:
•

A településszegély fejlesztésénél a belterület és a külterület eltérı hasznosításából
adódó konfliktusok feloldására, egy ütközı zóna kialakítására kell törekedni, amely
egyben feloldja a településszegélyen jelentkezı tájképi konfliktusokat.

•

A fıbb beérkezési irányokból települési fogadóterületek kialakítása szükséges, ahol
ezek a "kapuk" a település karakter hordozói és a településkép fontos elemei.
Különösen fontos az ipar- és vállalkozási terület alkotta deli kapu rendezése.

E. Tájvédelem terén:
Tájvédelmi feladatként legfontosabb az országos és nemzetközi ökológiai folyosó részét
képezı Duna parti szakasz ártéri galériaerdı sávjainak és a vízpartok természetközeli
állapotának fenntartása, valamint a jellegzetes rekreációs tájpotenciál megırzése hosszú
távra.

A településfejlesztés során törekedni kell arra, hogy a beépített területek a tájba
illeszkedı módon, a település karakteréhez illıen, a településképet gazdagítva jelenjenek
meg. A már meglévı létesítmények fejlesztésénél is elengedhetetlen szempont a táji

adottságokhoz illeszkedı kialakítás.
•

Törekedni kell az egyedi településkép megırzésére, illetve kialakítására.

•

A további fejlesztéseknél az egységes településkép kialakítására, a település
karakterének erısítésére van szükség.

•

Országos és nemzetközi érdek a Dunát kísérı galériaerdık megırzése, fenntartása
az ökológiai hálózatban játszott szerepe miatt.
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•

A bányászati tevékenység során keletkezett tájsebek rehabilitációja és a terület
késıbbi hasznosításának mielıbbi tisztázása szükséges.

•

Az építési szabályozás során kiemelt figyelmet kell fordítani a tájképvédelemre
(kilátások, tájjelleg).

•

A

védett

természeti

területeket

övezı

puffer

zóna

kialakítása,

a

zóna

hasznosításának szabályozása szükséges a megırzés érdekében.

F. Természetvédelem terén:
A

település

fejlesztési

elképzelései

és

a

természetvédelmi

célok

összehangolása

elengedhetetlen a természetvédelmi értékek fennmaradása érdekében. A legfontosabb
természetvédelmi cél a természet-közeli állapotú területek különleges felszínformáinak és
élıvilágának megóvása:
•

A természetvédelmi oltalom alatt álló területek hasznosítását a Nemzeti Parkkal
együttmőködésben kell kidolgozni, hogy mind a településfejlesztés érdekei, mind a
természetvédelmi szempontok érvényesüljenek.

•

A védett természeti területek, elsı sorban a galériaerdık, vizenyıs területek és
értékes gyepterületek puffersávjain belül szabályozni kell a tájhasznosítást.

•

A védett területek fejlesztési lehetısége lehet a természeti értékek
természetkímélı bemutatása, a védett területek adottságainak felhasználása a
környezeti nevelésben.

•

Javasolt

az

ökológiai

hálózat

fejlesztése,

valamint pufferterületek kialakítása

és

a

területhasználat szabályozása. Meg kell ırizni a Duna közvetlen parti és hullámtéri területeinek
természetközei állapotát, ami az ökológiai hálózat legfontosabb eleme.
•

A meglévı értékek védelmének biztosítása mellett szükséges az eredeti adottságoknak
megfelelıen az élıhelyek rehabilitációját elısegíteni.

•

Szükséges a terület értékeinek természetkímélı bemutatása, a védett területek adottságainak
felhasználása a környezeti nevelésben.

•

A település területén a tájképi értékek védelmét építési szabályozásokkal biztosítani kell.

•

A védelem alatt álló területeken az érintett tulajdonosok és a hatóságok közötti
együttmőködés kialakítása szükséges, valamint közös intézkedési tervek kidolgozása javasolt.

G. Környezetvédelem terén:
•

Feladat a szennyvízcsatorna-hálózat teljes mértékő kiépítése az új fejlesztési területeken is, ill.
a rákötések arányának növelése. A nem zárt rendszerő, egyedi közmőpótló berendezések
felszámolása.

13

•

Meg kell oldani a település területén lévı engedély nélküli törmelék- és hulladéklerakatok
felszámolását.

•

Az intenzív szántóföldi mővelés helyett környezetkímélı gazdálkodási módszereket javasolt
alkalmazni.

•

Meg kell oldani a szelektív hulladékgyőjtés bevezetését

A településfejlesztési koncepciót az önkormányzat megbízásából összeállította:

A.D.U. Építész Iroda Kft
Dr Gajdos István okl. építészmérnök
Domahidi Emma
okl. városépítési – városgazdasági szakmérnök
Nagy Ildikó Réka
Okl. táj- és kertépítész mérnök
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