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1. A hosszú távú jövõkép, az átfogó célok és a részcélok rendszere

JÖVÕKÉP
2030-RA DINAMIKUSAN FEJLÕDÕ MINÕSÉGI SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ VÁROS BUDAPEST KAPUJÁBAN

ÁTFOGÓ CÉLOK
2030-RA

GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG
ERÕSÍTÉSE

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS ÉS 
HUMÁN INFRASTRUKTÚRA

MINÕSÉGI VÁROSI KÖRNYEZET ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK 

RÉSZCÉLOK

Meglévõ gazdasági telephelyek korszerûsítésének és 
bõvítésének elõsegítése.

Az egészségügyi szolgáltatások és megelõzõ, megõrzõ 
rendszerek fejlesztése.

Az új építések és funkcióváltások során magas építészeti és 
zöldfelületi minõség létrehozása.

Hatékony, befektetés-ösztönzõ tevékenység. A szociális szolgáltatások további fejlesztése, az 
idõsgondozási rendszer bõvítése

Lakóterületek fásítása, zöldfelületi gazdagítása, a közterületi 
minõség javítása.

Új, térségi jelentõségû ipari, logisztikai funkciójú 
gazdasági területek kialakítása.

Az oktatás városi feltételeinek biztosítása; innováció és 
szemléletformálás az oktatásban. Tudatos vízgazdálkodás.

A szakképzési rendszer térségi fejlesztése. Az intézmények humán erõforrás fejlesztése és 
felszereltségének javítása.

Az intézmények és lakóépületek energiahatékonysági 
megújítása.

A kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység 
elõsegítése. A sport- és rekreációs lehetõségek bõvítése. Energiapartnerség: a vállalakozások környezettudatos 

mûködésének támogatása.
A helyi vállalkozások megerõsítését és a közösségi 

életet erõsítõ integrált projektek elõsegítése.
A városi kulturális programok bõvítése, a kulturális élet 

ösztönzése. Környezeti szemléletformálás.

A helyi turisztikai és rekreációs kapacitások 
fenntartható és minõségi bõvülésének elõsegítése. A társadalmi kohézió erõsítése; szemléletformálás A meglévõ geológiai adottságok (pl. termálvíz) gazdaságos 

kiaknázásnak/hasznosításának szem elõtt tartása.
A térségi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) 

erõsítése.
A képzett munkavállalók megtartása, letelepedésük 

ösztönzése; ösztöndíj programok. Infrastrukturális és kommunikációs fejlesztések

Hatékony városmarketing. Családbarát társadalmi és gazdasági környezet kialakítása. A közösségi közlekedési megközelíthetõség javítása –
elsõsorban a kötöttpályás kapcsolatok fejlesztése.

Az ifjúságot érintõ projektek, intézkedések összehangolása, 
a közösségi programok bõvítése és a fiatalok bevonása (az 
együttmûködés és a városi kötõdés erõsítése érdekében).

A közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódóan a 
vasútállomás és környezetének fejlesztése.

A bölcsõdei és óvodai férõhelyek kapacitásának rugalmas 
alakítása az igényeknek megfelelõen.

A kerékpáros infrastruktúra kiépítése a városon belül és a 
térségi rendszerekhez kapcsolódva.

TERÜLETI CÉLOK
2014-2030-RA

A városközpont komplex fejlesztésének folytatása
A meglévõ lakóterületek komplex fejlesztése és minõségjavítása

Az ipari, logisztikai területek komplex fejlesztése (a meglévõk fejlesztése és újak elõkészítése)
Déli rekreációs és turisztikai zóna kialakítása
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1.1. A középtávú stratégiai és területi fejlesztési célok meghatározása
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1.1. 
Versenyképes, 

hatékony 
nagyvállalatok, kkv-k és 

mikro vállalkozások 
fenntartható fejlõdése

1.2.
Magas szintû, fenntartható 

foglalkoztatottság

2.1
Széleskörû és magas 
színvonalú közösségi 

szolgáltatások és 
hatékony közigazgatás a 

helyi közösséggel 
partnerségben

2.2.
A bevándorlókat 

integráló, nyitott és 
szolidáris helyi 

közösség

3.1.
A befektetõk és a lakosság 
számára vonzó, az éghajlat-
változáshoz alkalmazkodó, 

fenntartható városi 
környezet

3.2.
Fenntartható, 

gazdaságfejlesztést 
elõsegítõ környezet-kímélõ 

közlekedési rendszer
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Iparfejlesztés, logisztikai és nagykereskedelmi 
tevékenység fejlesztése

Minõségi közszolgáltatásokhoz való, egyenlõ eséllyel 
történõ hozzáférés biztosítása

A lakosság számára vonzó városi környezetet biztosító városi 
szövet kialakítása

A helyi befektetés ösztönzés, a gazdaságfejlesztés, a 
kereskedelemfejlesztés szervezeti és finanszírozási 

eszköztárának kialakítása

A gyermeket vállaló fiatal családokat támogató 
családbarát társadalmi és gazdasági környezet 

kialakítása

Zöld mezõs munkahelyteremtõ ipari beruházások 
megvalósítására alkalmas területek kialakítása a piaci 

szereplõk befektetéseihez szükséges fizikai, infrastrukturális és 
építési jogi elõfeltételek megteremtése érdekében

A helyi vállalkozásfejlesztés szervezeti és 
finanszírozási eszköztárának kialakítása

A foglalkoztatás segítése munkába állást segítõ 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

A város egészének energetikai megújítása a megújuló 
energiaforrások fokozott kihasználására építve, valamint 
fenntartható és hatékony városüzemeltetési fejlesztések

Önkormányzat vállalkozásbarát és szolgáltató 
jellegének erõsítése

Bevándorló munkavállalók és családjaik 
integrálódásának elõsegítése

A térségi közösségi közlekedési rendszerhez kapcsolódó 
integrált közösségi és alternatív közlekedési rendszer 

kialakítása
Rekreációs szolgáltatások, ökoturizmus és kulturális 

turizmus fejlesztése, egészségipari befektetések 
elõsegítése

Az aktív és egészséges életet szolgáló jólléti 
közösségi és egészségügyi szolgáltatások

fejlesztése
A városfejlesztés szervezeti, jogi és finanszírozási 

eszköztárának továbbfejlesztése
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1.2. A középtávú stratégiai célok összefüggései

KÖZÉPTÁVÚ 
STRATÉGIAI

CÉL
ÖSSZEFÜGGÉSEK

1.1.
Versenyképes, 

hatékony 
nagyvállalatok, 
kkv-k és mikro 
vállalkozások 
fenntartható 

fejlõdése

1.2.
Magas szintû, 
fenntartható

foglalkoztatottság

2.1
Széleskörû és magas 
színvonalú közösségi 

szolgáltatások és 
hatékony közigazgatás 

a helyi közösséggel 
partnerségben

2.2.
A bevándorlókat 

integráló, nyitott és 
szolidáris helyi 

közösség

3.1.
A befektetõk és a 
lakosság számára 
vonzó, az éghajlat-

változáshoz 
alkalmazkodó, 

fenntartható városi 
környezet

3.2.
Fenntartható, 

gazdaságfejlesztést 
elõsegítõ környezet-
kímélõ közlekedési 

rendszer

1.2.
Magas szintû, 
fenntartható

foglalkoztatottság

1.1.
Versenyképes, 

hatékony 
nagyvállalatok, kkv-

k és mikro 
vállalkozások 
fenntartható 

fejlõdése

2.1
Széleskörû és magas 
színvonalú közösségi 

szolgáltatások és 
hatékony közigazgatás 

a helyi közösséggel 
partnerségben

2.2.
A bevándorlókat 

integráló, nyitott és 
szolidáris helyi 

közösség

3.1.
A befektetõk és a 
lakosság számára 
vonzó, az éghajlat-

változáshoz 
alkalmazkodó, 

fenntartható városi 
környezet

3.2.
Fenntartható, 

gazdaságfejlesztést 
elõsegítõ környezet-
kímélõ közlekedési 

rendszer

2.1
Széleskörû és 

magas színvonalú 
közösségi 

szolgáltatások és 
hatékony 

közigazgatás a 
helyi közösséggel 

partnerségbe

1.1.
Versenyképes, 

hatékony 
nagyvállalatok, 
kkv-k és mikro 
vállalkozások 
fenntartható 

fejlõdése

1.2.
Magas szintû, 
fenntartható

foglalkoztatottság

2.2.
A bevándorlókat 

integráló, nyitott és 
szolidáris helyi 

közösség

3.1.
A befektetõk és a 
lakosság számára 
vonzó, az éghajlat-

változáshoz 
alkalmazkodó, 

fenntartható városi 
környezet

3.2.
Fenntartható, 

gazdaságfejlesztést 
elõsegítõ környezet-
kímélõ közlekedési 

rendszer

2.2.
A bevándorlókat 
integráló, nyitott 

és szolidáris helyi 
közösség

1.1.
Versenyképes, 

hatékony 
nagyvállalatok, 
kkv-k és mikro 
vállalkozások 
fenntartható 

fejlõdése

1.2.
Magas szintû, 
fenntartható

foglalkoztatottság

2.1
Széleskörû és 

magas színvonalú 
közösségi 

szolgáltatások és 
hatékony 

közigazgatás a helyi 
közösséggel 

partnerségben

3.1.
A befektetõk és a 
lakosság számára 
vonzó, az éghajlat-

változáshoz 
alkalmazkodó, 

fenntartható városi 
környezet

3.2.
Fenntartható, 

gazdaságfejlesztést 
elõsegítõ környezet-
kímélõ közlekedési 

rendszer

3.1.
A befektetõk és a 
lakosság számára 

vonzó, az 
éghajlat-

változáshoz 
alkalmazkodó, 
fenntartható 

városi környezet

1.1.
Versenyképes, 

hatékony 
nagyvállalatok, 
kkv-k és mikro 
vállalkozások 
fenntartható 

fejlõdése

1.2.
Magas szintû, 
fenntartható

foglalkoztatottság

2.1
Széleskörû és 

magas színvonalú 
közösségi 

szolgáltatások és 
hatékony 

közigazgatás a helyi 
közösséggel 

partnerségben

2.2.
A bevándorlókat 

integráló, nyitott és 
szolidáris helyi 

közösség

3.2.
Fenntartható, 

gazdaságfejlesztést 
elõsegítõ 

környezet-kímélõ 
közlekedési 

rendszer

3.2.
Fenntartható, 

gazdaságfejleszté
st elõsegítõ 

környezet-kímélõ 
közlekedési 

rendszer

1.1.
Versenyképes, 

hatékony 
nagyvállalatok, 
kkv-k és mikro
vállalkozások 
fenntartható 

fejlõdése

1.2.
Magas szintû, 
fenntartható

foglalkoztatottság

2.1
Széleskörû és 

magas színvonalú 
közösségi 

szolgáltatások és 
hatékony 

közigazgatás a helyi 
közösséggel 

partnerségben

2.2.
A bevándorlókat 

integráló, nyitott és 
szolidáris helyi 

közösség

3.1.
A befektetõk és a 
lakosság számára 
vonzó, az éghajlat-

változáshoz 
alkalmazkodó, 

fenntartható városi 
környezet

A középtávú stratégiai cél teljesülésének feltétele
A középtávú stratégiai cél teljesülésének következménye
A középtávú stratégiai cél teljesülésének feltétele és következménye
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1.3. Az átfogó célok, a stratégiai célok, a prioritásokban megnyilvánuló stratégiai 
részcélok és a területi célok közötti összefüggések bemutatása
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Iparfejlesztés, logisztikai és nagykereskedelmi 
tevékenység fejlesztése

A helyi befektetés ösztönzés, a gazdaságfejlesztés, a 
kereskedelemfejlesztés szervezeti és finanszírozási 

eszköztárának kialakítása
A helyi vállalkozásfejlesztés szervezeti és finanszírozási 

eszköztárának kialakítása
Önkormányzat vállalkozásbarát és szolgáltató jellegének 

erõsítése
Rekreációs szolgáltatások, ökoturizmus és kulturális 

turizmus fejlesztése, egészségipari befektetések 
elõsegítése

BE
FO

GA
DÓ

 
TÁ

RS
AD

AL
OM

Minõségi közszolgáltatásokhoz való, egyenlõ eséllyel 
történõ hozzáférés biztosítása

A gyermeket vállaló fiatal családokat támogató 
családbarát társadalmi és gazdasági környezet 

kialakítása
A foglalkoztatás segítése munkába állást segítõ 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Bevándorló munkavállalók és családjaik integrálódásának 
elõsegítése

Az aktív és egészséges életet szolgáló jólléti közösségi 
és egészségügyi szolgáltatások fejlesztése

VO
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RO
SI
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RN

YE
ZE

T

A lakosság számára vonzó városi környezetet biztosító 
városi szövet kialakítása

Zöld mezõs munkahelyteremtõ ipari beruházások 
megvalósítására alkalmas területek kialakítása a piaci 

szereplõk befektetéseihez szükséges fizikai, 
infrastrukturális és építési jogi elõfeltételek megteremtése 

érdekében
A város egészének energetikai megújítása a megújuló 

energiaforrások fokozott kihasználására építve, valamint 
fenntartható és hatékony városüzemeltetési fejlesztések
A térségi közösségi közlekedési rendszerhez kapcsolódó 

integrált közösségi és alternatív közlekedési rendszer 
kialakítása

A városfejlesztés szervezeti, jogi és finanszírozási 
eszköztárának továbbfejlesztése
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ÜLLÕ VÁROSRÉSZEI
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Iparfejlesztés, logisztikai és nagykereskedelmi 
tevékenység fejlesztése

A helyi befektetés ösztönzés, a gazdaságfejlesztés, a 
kereskedelemfejlesztés szervezeti és finanszírozási 

eszköztárának kialakítása
A helyi vállalkozásfejlesztés szervezeti és finanszírozási 

eszköztárának kialakítása
Önkormányzat vállalkozásbarát és szolgáltató jellegének 

erõsítése
Rekreációs szolgáltatások, ökoturizmus és kulturális 

turizmus fejlesztése, egészségipari befektetések 
elõsegítése

BE
FO

GA
DÓ
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RS
AD

AL
OM

Minõségi közszolgáltatásokhoz való, egyenlõ eséllyel 
történõ hozzáférés biztosítása

A gyermeket vállaló fiatal családokat támogató 
családbarát társadalmi és gazdasági környezet 

kialakítása
A foglalkoztatás segítése munkába állást segítõ 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Bevándorló munkavállalók és családjaik 
integrálódásának elõsegítése

Az aktív és egészséges életet szolgáló jólléti közösségi 
és egészségügyi szolgáltatások fejlesztése
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A lakosság számára vonzó városi környezetet biztosító 
városi szövet kialakítása

Zöld mezõs munkahelyteremtõ ipari beruházások 
megvalósítására alkalmas területek kialakítása a piaci 

szereplõk befektetéseihez szükséges fizikai, 
infrastrukturális és építési jogi elõfeltételek megteremtése 

érdekében
A város egészének energetikai megújítása a megújuló 

energiaforrások fokozott kihasználására építve, valamint 
fenntartható és hatékony városüzemeltetési fejlesztések
A térségi közösségi közlekedési rendszerhez kapcsolódó 

integrált közösségi és alternatív közlekedési rendszer 
kialakítása

A városfejlesztés szervezeti, jogi és finanszírozási 
eszköztárának továbbfejlesztése
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2. Megvalósítást szolgáló beavatkozások

2.1. A beavatkozások bemutatása

2.1.1. Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklása
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Az akcióterületek tulajdonviszony vizsgálata
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2.1.2. Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülõ fejlesztések összefoglaló jellegû bemutatása, a fejlesztések ütemezése és a 
településfejelsztési akciók összehangol, vázlatos pénzügyi terve

1. AKCIÓTERÜLET
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1. SZÁMÚ VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET
VÁROSKÖZPONT

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ELÕZETES 
VIZSGÁLATA

1.1. VÁROSSZERKEZETI HELYZET

Az 1. számú városfejlesztési akcióterület a városközpont városrészen belül került lehatárolásra, a 
vonatkozó tervlapon ábrázolt határokkal.
Az akcióterületen belül, az önkormányzat irányításával végrehajtásra kerülõ városfejlesztési projektek 
megvalósítására az alábbi beavatkozási célterületek kerültek lehatárolásra a tervlapon ábrázolt 
határokkal:
1.1. számú célterület: ROP 2007-2013 között városrehabilitációs célú állami és önkormányzati 

támogatás keretében megvalósult.
1.2. számú célterület: Új tér és a hozzá kapcsolódó építési helyek kialakítása
1.3. számú célterület: Új kertvárosi lakóterület kialakítása a Faiskola utca és a Pesti út közötti telektömb 

feltárásával.
1.4. számú célterület: Gyalogos sétány folytatása a Sportcsarnok felé
1.5. Pesti út nyugati szakaszának (Széchenyi utca és a Templom tér között) rendezése.

1.2. AZ AKCIÓTERÜLET NAGYSÁGA

A teljes városfejlesztési akcióterület nagysága 17,767 hektár.

1.3. TULAJDONJOGI HELYZET

A teljes területen a fejlesztés megvalósítása szempontjából kulcspozícióban lévõ ingatlanok jelentõs 
hányada, összesen 3,4685 hektár, önkormányzati tulajdonban van, ami a városfejlesztési akció 
elindítását megkönnyíti. 

1.4. INFRASTRUKTÚRÁK HELYZETE

A célterület alap-infrastruktúra hálózata ki van építve, ezt kell továbbfejleszteni részben a meglévõ 
infrastruktúrák szükséges mértékû rekonstrukciójával, fejlesztésével, részben, a létesülõ új 
közterületeken újak kiépítésével.

1.5. VÁROSRENDEZÉSI TERVEK

A célterületre vonatkozóan van településszerkezeti és szabályozási terv. A funkcióbõvítõ 
városrehabilitáció és a szükséges mûszaki és építészeti tervek kidolgozásának szakmai megalapozása 
érdekében a célterületre beépítési koncepció készült 2009 júliusában. Az önkormányzat által elfogadott 
beépítési koncepció alapján szükségessé vált a szabályozási terv kismértékû módosítása, melyet 2010. 
november 25-én fogadott el Üllõ város önkormányzatának testülete. 
Üllõ városközpontja jelenleg a Pesti út mentén és a Templom téren szétszórtan elhelyezkedõ 
intézmények laza együttesét jelenti. Ily módon valódi városközpontról – mely egyben a közösségi élet 
fóruma is – alig-alig beszélhetünk. Az új szabályozási terv a városiasodást elõsegítõ megoldásokat 
tartalmaz: zártsorú beépítést a Pesti út mentén, 3-szintes beépítést lehetõvé tevõ – 9,0 m-es 
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építménymagasságot megengedõ – építési lehetõségeket biztosít a városközponti terület egyes 
részein. Ezekkel a szakmai törekvésekkel összhangban, a városias beépítés lehetõségének 
kiterjesztése történt meg a „Faiskolai”-tömbbelsõre vonatkozó, hatályos építési szabályozás 
megalkotása esetében is. A városi megjelenés erõteljesebbé tétele érdekében történt meg a 
tervekben – az egyébként városszerkezeti értéknek is tekinthetõ – történeti térszerkezet helyreállítása a 
központ területén, kiemelten a Templom-tér és a Pesti út találkozásának környezetében. Ezt elsõsorban 
a hiányzó térfalelemek helyreállításával lehet elérni, ezért az alábbi módosulások történtek:
- az új Polgármesteri Hivatal épületének kihelyezése az utcavonalra,
- a Penny Market áruház elõtt felnyíló tér utcafronti lezárásának lehetõsége a Pesti út felõl. Ez utóbbi 

térfalképzõ épület kereskedelmi-vendéglátó-szolgáltató funkciójú lehet, földszintjén megnyitva a 
Penny Market felé.

A városközpont funkcionális továbbfejlesztésének iránya lehet a kereskedelmi-vendéglátó-szolgáltató 
funkciók Pesti út mentén való elhelyezése, míg azokat a közösségi funkciókat, melyeket az út jelentõs 
forgalma zavar (óvoda, bölcsõde, zeneiskola, könyvtár), a védettebb belsõ területekre célszerû 
áthelyezni, természetesen ütemezetten, a rendelkezésre álló források függvényében.
A módosított szabályozási tervhez kapcsolódó Városépítészeti koncepció lényege, hogy a városközpont 
területén jelenleg elszórtan elhelyezkedõ közösségi célú létesítményeket együttesbe szervezve 
kialakuljon Üllõn egy valódi városközpont. Ehhez a meglévõ létesítményeket felfûzõ gyalogos tengelyt 
javasoltunk a Pesti úttal párhuzamosan, ez ugyanis az a terület, ahol ezek a létesítmények – részben 
spontán módon, a tömbbelsõkben – kialakultak. A tömbbelsõkben még jelentõs önkormányzati 
tulajdonú területek vannak, ezeken az elképzelt és szükséges fejlesztések megvalósíthatók. A 
városközpont lényeges eleme lesz az új Városháza a Templom téren – a város fõterén. A javasolt új 
épület – a templommal szemben – helyreállítja a megbontott térfalat, színvonalas kialakítással a város 
emblematikus épületévé, a közösségi élet fórumává válhat. Az új városháza megépítésével a jelenlegi 
polgármesteri hivatal felszabaduló épületrészét az orvosi rendelõ (egészségügyi központ) bõvítésére 
lehet felhasználni. A Deák utca és a Kossuth utca közötti tömb feltárását a Pesti útra való kikötéssel és 
a Kossuth utca felé történõ vegyes használatú út – sétálóutca – kiépítésével együttesen lehet 
megoldani. A vegyes használatú út mentén kereskedelmi és lakófunkciójú épületek elhelyezése 
javasolt. 
Törekedni kell a Templom tér – mint a város „fõtere” – forgalomcsillapítására. A Kossuth Lajos utca–
Batthyány utca közötti tömb, valamint a Gyömrõi út–Malom utca közötti tömb feltárása már folyamatban 
van, lakásépítés céljára. A Sportcsarnokhoz kiépített út folytatásaként a tömbbelsõben épülõ új 
lakóépületek elõtti út kikötését a Gyömrõi útra a jelenlegi mûvelõdési ház telkén javasoljuk.
A Pesti út–Faiskola utca közötti tömb hasznosításánál a városiasabb beépítési formára való törekvést 
tartanánk helyesnek. Ennek értelmében F+2 szintes (max. 9,0 m építménymagasságú), F+1+ Tetõtér 
szintmagasságú társasházas beépítés alakítható ki, amely egy központi, közös zöldterület köré 
szervezhetõ. A tömbbelsõben kialakuló épületegyüttest célszerû gyalogos passzázzsal és kerékpárúttal 
összekötni a Pesti úttal és az Ócsai úttal, a városközponti kapcsolatok erõsítése céljából. A terület 
beépítésénél a következõ eljárást javasolt.:

- az Önkormányzat vásárolja meg a teljes beépítetlen tömbbelsõt,
- építse ki az infrastruktúrát, alakítsa ki a telkeket,
- értékesítse az ingatlanokat közvetlenül az építtetõk, vagy építési vállalkozók számára.

Ezzel a módszerrel biztosítható, hogy a beépítés jellege megfeleljen az Önkormányzat elképzeléseinek.
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1.6. AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSÉNEK JELENTÕSÉGE AZ IVS SZEMPONTJÁBÓL

Az IVS-ben megfogalmazott jövõképnek és célrendszernek a valóra váltása szempontjából kulcskérdés 
a városközpont funkcióbõvítõ rehabilitációja, és azon belül a beavatkozási célterület fejlesztése.
Ennek megfelelõen az akcióterület fejlesztése a minõségi lakóterület-fejlesztés keretében történik.

1.7. AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSÉNEK PIACI SZEMPONTJAI

Adott ingatlan értékét és piaci pozícióját településszerkezeti, térszerkezeti helyzete, a helyszín 
elhelyezkedése határozza meg döntõen.
A városközpont az európai városokban mindig az adott település egyik legfrekventáltabb területe a helyi 
ingatlanpiac szempontjából, legalább potenciálisan.
Üllõ városközpontja is kedvezõ térszerkezeti és településszerkezeti pozíciót jelent ingatlanpiaci 
szempontból, ténylegesen és potenciálisan is.
Térszerkezeti szempontból erõsíti pozícióját kedvezõ elérhetõsége, ami gépkocsival Budapest 
belvárosából mintegy fél óra, a ferihegyi repülõtérrõl tíz perc az M4 autópályának köszönhetõen. 
Településszerkezeti szempontból kedvezõen hat pozíciójára, hogy ténylegesen a település 
belterületének súlypontjában, a településen áthaladó észak-déli és kelet-nyugati irányú fõ útvonalak 
metszéspontjában helyezkedik el. Üllõ viszonylatában kedvezõ, hogy a célterület kívül esik a ferihegyi 
repülõtér 63 dB stratégiai küszöbértéket meghaladó zajszennyezésének zónáján. Kedvezõ, és 
ténylegesen városközponti a célterület pozíciója funkcionális tekintetben abból a szempontból is, hogy a 
város meglévõ, városközponti funkciót betöltõ közcélú illetve piaci szolgáltatásokat nyújtó 
létesítményeinek többsége a célterületen vagy közvetlen közelében koncentrálódik.
Az IVS szerinti szerethetõ, vonzó kisváros megteremtésében a célterület fejlesztésének 
kulcsfontosságú jelentõsége van. Az említett cél eléréséhez vezetõ folyamat ennek a célterületnek a 
fejlesztésével indítható el. Ebben az értelemben a célterület ingatlanainak potenciális ingatlanpiaci 
értéke jóval magasabb a meglévõnél, a tervezett funkcióbõvítõ rehabilitáció megvalósulását 
feltételezve. A városfejlesztési akció megvalósítása esetén, a bekövetkezõ felértékelõdés hatására ez a 
magasabb potenciális ingatlan érték a valóságban is magasabb ingatlan értékké válik.
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1.1. SZÁMÚ CÉLTERÜLET: 

VÁROSMAG

2. A VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓ 

Megvalósult.
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1.2. SZÁMÚ CÉLTERÜLET: 

ÚJ TÉR KIALAKÍTÁSA

2. A VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓ ELÕZETES MEGHATÁROZÁSA

2.1. ELÕZETES OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

2.1.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATAI

VÁROSSZERKEZETI HELYZET

Az 1. számú városfejlesztési akcióterület a városközpont városrészen belül került lehatárolásra, a 
vonatkozó tervlapon ábrázolt határokkal.
Az új dísztér a sétálóutca folytatásaként alakul ki a Deák Ferenc utca északi részén két ütemben. Elsõ 
ütemben a terület elõkészítése történik meg. Tereprendezés, valamint a telekkialakítás, hogy az 
önkormányzat szándékaival ellenkezõ beépítést el lehessen kerülni. A következõ ütemben jelentõs 
számú lakás és üzlet épül fel a magánszféra beruházásban, míg az önkormányzat a közterületet 
alakítja ki.

AZ AKCIÓTERÜLET NAGYSÁGA

A célterület nagysága: 13.780 m2

TULAJDONJOGI HELYZET

A célterületen a fejlesztés megvalósítása szempontjából kulcspozícióban lévõ ingatlanok jelentõs 
hányada önkormányzati tulajdonban van.
A városfejlesztési akció megvalósításához összesen 3474 m2 nagyságú ingatlan állomány 
tulajdonjogának megszerzése szükséges.

INFRASTRUKTÚRÁK HELYZETE

A kialakításra kerülõ építési telkek ellátását biztosító közmûhálózatot és a városias környezetet biztosító 
rendezett közterületeket, utakat, zöldfelületeket a jelen fejlesztési mûvelet keretében kell kiépíteni, az 
alábbi jellemzõknek megfelelõen:

 Vízellátás:                               120 fm
 Szennyvízellátás:                    120 fm
 Csapadékvíz elvezetés:          120 fm
 Gázellátás:                              120 fm
 Elektromos ellátás:                  120 fm
 Járda:                                      910 m2
 Út:                                            370 m2
 Parkoló:                                  310 m2
 Gyalogút, sétány:                     190 m2
 Zöldfelület:                               955 m2
 Kandeláber:                                  8 db
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2.1.2. A MAGÁNSZFÉRA ÉPÍTÉSI, INGATLANFEJLESZTÉSI PROJEKTJEI

A magánszféra ingatlanfejlesztési projektjeit az alábbi beépítési koncepció ábrázolja:
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2.2. ELÕZETES PÉNZÜGYI KONCEPCIÓ

Üllõ, Új tér kialakítása
Az értékesítés várható eredményeinek összehasonlítása

Értékesítési bevételek
Földszint telekhányad (0,16 x 350.000 Ft/m2 x 1716 m2) 96 096 000
Emeleti telekhányad (0,16 x 290.000 Ft/m2 x 2361 m2) 109 550 400

Értékesítési bevétel összesen (Bruttó Ft): 205 646 400
Kiadások

Infrastruktúra - engedély tervek + tender tervek 9 850 000
Beépítési terv 9 625 000
Az új közterületek kialakításának becsült építési 
kiadásai 136 702 500

Egyéb 1 650 000
Kiadások összesen (Bruttó Ft): 157 827 500
Eredmény (Bruttó Ft): 47 818 900

2.2.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELÕZETES BECSÜLT VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Összesen: 157 827 500 Ft

2.2.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELÕZETES BECSÜLT KÖZVETLEN VÁROSFEJLESZTÉSI BEVÉTELEI

Összesen: 205 646 400 Ft

2.2.3. A VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓ BECSÜLT KÖZVETLEN EGYENLEGE

47 818 900 Ft

2.3. AZ ÖNKORMÁNYZATI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK BECSÜLT IDÕTARTAMA

A komplex városfejlesztési mûvelet megvalósításának becsült idõtartama:  1,5 év
A komplex városfejlesztési mûvelet megvalósításának becsült befejezése: 2017. szeptember 30.
A magánszféra építési projektjeinek becsült megvalósítási idõtartama:  2 év
A magánszféra építési projektjeinek becsült befejezése:  2018. március 30.

2.4. A VÁROSFEJLESZTÕ TÁRSASÁG FELADATAI A MEGVALÓSÍTÁS SORÁN

A komplex városfejlesztési akció megtervezése és megvalósítása az akcióterületre vonatkozóan 
megkötésre kerülõ megbízási szerzõdésnek megfelelõen.
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1.3. SZÁMÚ VÁROSFEJLESZTÉSI CÉLTERÜLET:
ÚJ LAKÓTERÜLET (FAISKOLA UTCAI TÖMB)

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ELÕZETES 
VIZSGÁLATA

1.1. VÁROSSZERKEZETI HELYZET

Az 1. számú városfejlesztési akcióterület a városközpont városrészen belül került lehatárolásra, a 
vonatkozó tervlapon ábrázolt határokkal.
Az akcióterületen belül, az önkormányzat irányításával végrehajtásra kerülõ városfejlesztési projektek 
megvalósítására az alábbi beavatkozási célterületek kerültek lehatárolásra a tervlapon ábrázolt 
határokkal. 

Jelen munkarész az 1.3. célterület fejlesztésére, új lakóterület kialakítására vonatkozik.

1.2. AZ AKCIÓTERÜLET NAGYSÁGA

A célterület nagysága 6,7880 hektár.

1.3. TULAJDONJOGI HELYZET

A célterületnek a fejlesztés megvalósításához szükséges ingatlanai magántulajdonban vannak, 
tulajdonjogukat az önkormányzatnak meg kell szereznie.

1.4. INFRASTRUKTÚRÁK HELYZETE

A célterület alap-infrastruktúra hálózatát ki kell építeni.

1.5. VÁROSRENDEZÉSI TERVEK

A célterületre vonatkozóan van településszerkezeti és szabályozási terv. 
A 2009 júliusában hatályos szabályozási terv a célterületet a településszerkezeti tervben meghatározott 
kertvárosias lakóterület (Lke) besoroláson belül az Lke-1 övezetbe sorolja, mely szerint a beépítési mód 
oldalhatáron álló, a telek beépítettsége maximum 30%, az építménymagasság maximum 5,0 m, a 
szintterületi mutató maximum 0,5 lehet.
A 2008 novemberében készült akcióterületi tervnek a célterületre vonatkozó része és az említett ATT 
keretében a célterületre kidolgozott városépítészeti koncepció alapján a jelenlegi szabályozásra 
vonatkozóan az alábbi következtetések adódnak.
A 2006-ban készült, és a célterület tekintetében a település korábbi nagyközségi státuszához kötõdõ 
szemléletben gyökerezõ szabályozási terv építési elõírásai nem a célterület akciószerûen 
megvalósításra kerülõ rendezését és beépítését képezik le a szabályozási terv eszközeivel. Ennek 
megfelelõen a célterületre vonatkozó jelenlegi szabályozási terv nem alkalmas arra, hogy az általa 
elõrevetített beépítési célállapotot az önkormányzat városfejlesztési akció végrehajtásával hozza létre. 
Ugyanakkor az elõzetes akcióterületi terv vizsgálatai és számításai azt mutatják, hogy a jelenlegi 
szabályozás által elõrevetített célállapot piaci alapon, a magánszféra vállalkozásai által még kevésbé 
képzelhetõ el még akkor is, ha kizárólag a gazdaságosság szempontjait vesszük figyelembe. A 
célterület konkrét mûszaki-fizikai és tulajdonjogi adottságaitól elvonatkoztatva, önmagában a 
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szabályozási elõírások vizsgálata alapján is belátható, hogy a jelenleg hatályos építési elõírások nem 
segítik elõ olyan kertvárosi jellegû beépítés megvalósulását, amely valóban színvonalas, európai jellegû 
kertvárosi települési környezetet és városi szövetet jelentene, amely meg tudna felelni a „kertvárosias” 
jelzõ jelentésének abban az értelemben is, hogy városias. Az oldalhatáron álló beépítési mód ugyanis 
jellemzõen a falvak hagyományos beépítési módja.
A 2008. évi akcióterületi terv városépítészeti koncepciója tükrében világosan látható, hogy az egész 
település városiasodásának folyamatát segítõ, önkormányzati szempontból a gazdaságosság 
követelményeit legalább megközelítõ városfejlesztési akciót lehetõvé tevõ, a városiasság követelményét 
is kielégítõ új kertvárosi beépítés létrejötte a célterületen csak úgy remélhetõ, ha a rendezett terepszint 
felett 3 szint (földszint + 2 emelet) épülhet.
Ez a beépítés a jelenlegi szabályozásnál nagyobb épületmagasság és 30%-os beépítés mellett a 0,5 
helyett átlagosan 1.0 körüli maximális szintterületi mutató megengedését feltételezi.
Ugyanakkor a komplex városfejlesztési mûvelet megalapozására komplex városfejlesztési akciótervet 
és szabályozási tervet kell készíteni, amelyet beépítési tanulmánytervvel célszerû megalapozni a 
konkrét beépítés piacképes és a városi szövetbe illeszkedõ kialakítása érdekében. A beépítési terv 
hozhat olyan eredményt is, hogy a terület bizonyos részén esetleg F + 1emelet + tetõtér magasságú, 
lazább beépítést, máshol pedig nagyobb sûrûségû, Földszint + 2 emelet + tetõtér szintszámú beépítést 
lehetséges és célszerû kialakítani. A végleges, szabályozási terv szinten engedélyezhetõ szintterületi 
mutató az említett beépítési koncepció alapján készíthetõ komplex városfejlesztési akcióterv 
kidolgozása során, a piaci, városrendezési, építészeti, mûszaki és gazdasági szempontok összefüggõ 
rendszerben történõ komplex mérlegelése alapján határozható meg.

1.6. AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSÉNEK JELENTÕSÉGE AZ IVS SZEMPONTJÁBÓL

Az IVS-ben megfogalmazott jövõképnek és célrendszernek a valóra váltása szempontjából kulcskérdés, 
hogy a városközpontban, a funkcióbõvítõ rehabilitációra kerülõ városmag közelében létrejöjjön olyan új 
lakóterület is, amely valóban városias, és ezért vonzó tud lenni
Ø azoknak a fõvárosból kiköltözõ fiatal és középkorú középosztálybeli családoknak is, akik az 

agglomerációban sem szeretnék feladni városias életmódjukat, és nem falusias lakókörnyezetet 
keresnek, illetve az említett célcsoportból

Ø azoknak, akik zöldövezeti városi környezetet (kertvárosi lakhatást) keresnek, de a családi házat 
nem tudják megfizetni, illetve fenntartani.

Az említett célcsoport beáramlása a városba a következõ évtizedre tervezett, mintegy 1500 fõs 
lakosságszám-növekedés keretében, létfontosságú az IVS stratégiai céljainak teljesülése 
szempontjából, és ennek integráns részeként abból a szempontból is, hogy a városközpont 
funkcióbõvítõ rehabilitációja keretében, a városmag funkcióbõvítése kapcsán tervezett új kereskedelmi, 
vendéglátási, illetve egyéb piaci szolgáltatások fennmaradásához nélkülözhetetlen a helyi lakosság által 
képviselt, városias életmódhoz kapcsolódó fizetõképes kereslet növekedése.
Az említett követelmények kielégítésére alkalmas másik potenciális célterület nem található a 
városközpont funkcióbõvítõ rehabilitációjának városfejlesztési akcióterületén.

1.7. AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSÉNEK PIACI SZEMPONTJAI

Adott ingatlan értékét és piaci pozícióját településszerkezeti, térszerkezeti helyzete, a helyszín 
elhelyezkedése határozza meg döntõen.
A városközpont az európai városokban mindig az adott település egyik legfrekventáltabb területe a helyi 
ingatlanpiac szempontjából, legalább potenciálisan.
Üllõ városközpontja is kedvezõ térszerkezeti és településszerkezeti pozíciót jelent ingatlanpiaci 
szempontból, ténylegesen és potenciálisan is.
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Térszerkezeti szempontból erõsíti pozícióját kedvezõ elérhetõsége, ami gépkocsival Budapest 
belvárosából mintegy fél óra, a ferihegyi repülõtérrõl tíz perc az M4 autópályának köszönhetõen. 
Településszerkezeti szempontból kedvezõen hat pozíciójára, hogy ténylegesen a település 
belterületének súlypontjában, a településen áthaladó észak-déli és kelet-nyugati irányú fõ útvonalak 
metszéspontjában helyezkedik el. Üllõ viszonylatában kedvezõ, hogy a célterület kívül esik a ferihegyi 
repülõtér 63 dB stratégiai küszöbértéket meghaladó zajszennyezésének zónáján. 
Ezen kívül ez a célterület az egyetlen olyan potenciális fejlesztési terület, 
• amelyen városias települési környezetet alkotó formában új, kertvárosi jellegû lakóterület alakítható 

ki, 
• amely a funkcióbõvítõ rehabilitációra kerülõ városmag közvetlen szomszédságában helyezkedik el, 

és 
• ahol a kialakítható új beépítés nem csak a küszöbérték feletti zajszennyezés övezetén esik kívül, 

hanem eggyel alacsonyabb zajterhelési övezetbe tartozik a Ferihegyi Repülõtér stratégiai zajtérképe 
szerint, mint maga a városmag, és a Pesti úttól északra esõ összes meglévõ vagy tervezett 
lakóterület.

Kedvezõ, és ténylegesen városközponti a célterület pozíciója funkcionális tekintetben abból a 
szempontból is, hogy a város meglévõ, városközponti funkciót betöltõ közcélú illetve piaci 
szolgáltatásokat nyújtó létesítményeinek többsége a célterületen közvetlen szomszédságában 
koncentrálódik.
Az IVS szerinti szerethetõ, vonzó kisváros megteremtésében a célterület fejlesztésének 
kulcsfontosságú jelentõsége van. Az említett cél eléréséhez vezetõ folyamat sikere szempontjából a 
célterületen a városépítészeti koncepció szerint tervezett a fejlesztés megvalósulásának kiemelkedõ 
jelentõsége van. Egy valódi kertvárosban elhelyezkedõ lakásra valós fizetõképes kereslet 
prognosztizálható. A várható piaci érdeklõdést növeli, hogy a kertvárosi lakás és városi környezet 
egyben egy városközpontban található, a városmag közvetlen közelében, ahol néhány perc 
gyaloglással elérhetõ minden értéket közvetítõ közösségi vagy piaci létesítmény, ami egy várost 
várossá tesz.

2. A VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓ ELÕZETES MEGHATÁROZÁSA

2.1. ELÕZETES OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

2.1.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATAI

Az önkormányzat által elfogadott, 2008-ban készült akcióterületi terv integráns részét képezõ 
városépítészeti koncepció (a városépítészeti koncepciót lásd a mellékelt tervlapon) alapján az 
önkormányzat operatív városfejlesztési feladatai az alábbiak.
Komplex városfejlesztési akcióterv, beépítési koncepció és módosított szabályozási terv készíttetése.
Építészeti, út- és közmûépítési, zöldfelületi engedélyezési és kiviteli tervek készíttetése. 
A fejlesztés megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzése.
Út-és közmûépítés, zöldfelületek kialakítása a közterületeken, építési telkek kialakítása és értékesítése 
beépítés céljára:
A 2008-ban készült akcióterületi terv azt igazolja, hogy a célterület kertvárosias beépítésének 
megvalósításához – akár a kevésbé szerencsés eredeti szabályozás, akár a kedvezõbb javasolt 
módosított szabályozás alapján – olyan összetett és nagy volumenû, helyenként az átlagosnál 
nehezebb infrastruktúra-tervezési és – építési feladatokat kell megoldani, ami sem a jelenlegi 
ingatlantulajdonosok társadalmi és üzleti önszervezõdõ képességétõl, sem egy külsõ szereplõtõl –
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úgynevezett befektetõtõl – nem várható el reálisan. Külsõ befektetõi megvalósítás esélyét erõsen rontja 
a befektetés bizonytalan profittermelõ képessége is, ha egyébként abból a hipotézisbõl indulunk ki, 
hogy remélhetõ egy külsõ befektetõtõl tisztán piaci alapon az önkormányzatnak az adott fejlesztésre 
vonatkozó döntéseiben kifejezett helyi közösségi érdekeknek maradéktalanul megfelelõ városépítészeti 
eredmény elõállítása.
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2.1.2. A MAGÁNSZFÉRA ÉPÍTÉSI, INGATLANFEJLESZTÉSI PROJEKTJEI

Összesen

Név
FSZT bruttó 
szintterület 

(m2)

Egész(2,7) 
bruttó 

szintterület (m2)

FSZT nettó 
szintterület 

(m2)

Egész(2,7) 
nettó 

szintterület 
(m2)

Darab
FSZT bruttó 
szintterület 

(m2)

Egész(2,7) 
bruttó 

szintterület (m2)

FSZT nettó 
szintterület 

(m2)

Egész(2,7) 
nettó 

szintterület 
(m2)

Kisház 256,00 691,20 192,00 518,40 32 8192,00 22118,40 6144,00 16588,80

Keretes1

448,00 1209,60 336,00 907,20 1 448,00 1209,60 336,00 907,20
448,00 1209,60 336,00 907,20 1 448,00 1209,60 336,00 907,20

1376,00 3715,20 1032,00 2786,40 1 1376,00 3715,20 1032,00 2786,40
1376,00 3715,20 1032,00 2786,40 1 1376,00 3715,20 1032,00 2786,40

Keretes2

448,00 1209,60 336,00 907,20 1 448,00 1209,60 336,00 907,20
448,00 1209,60 336,00 907,20 1 448,00 1209,60 336,00 907,20

1312,00 3542,40 984,00 2656,80 1 1312,00 3542,40 984,00 2656,80
1312,00 3542,40 984,00 2656,80 1 1312,00 3542,40 984,00 2656,80

• 7424,00 20044,80 5568,00 15033,60 40 15360,00 41472,00 11520,00 31104,00
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2.2. ELÕZETES PÉNZÜGYI KONCEPCIÓ

2.2.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELÕZETES BECSÜLT VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSAI

A becsült költségeket a 2008-ban a városközpont rehabilitációjára elkészült akcióterületi terv 
részletesen bemutatja, ezért erre támaszkodva itt csak a fõ számokat közöljük. A megvalósítási 
költségek a tervezési díjakat magukban foglalják.
A fejlesztés megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzése:

368.500.000 Ft
Közmûépítés költségei:

402.143.500 Ft
Útépítési, közterület rendezési költségek:

202.169.000 Ft
Egyéb költségek:

22.572.000 Ft
Városfejlesztõ Társaság díjazása a beruházások arányában:

34.838.1.000 Ft
Városfejlesztõ Társaság díjazása az értékesítés arányában:

39.501.000 Ft
BECSÜLT VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

ÖSSZESEN: 1.069.723.600 FT

2.2.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELÕZETES BECSÜLT KÖZVETLEN VÁROSFEJLESZTÉSI BEVÉTELEI

BECSÜLT KÖZVETLEN 
VÁROSFEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.306.368.000 FT

2.2.3. A VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓ BECSÜLT KÖZVETLEN NYERESÉGE
236.644.400 Ft

2.3. AZ ÖNKORMÁNYZATI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK BECSÜLT IDÕTARTAMA

Városfejlesztési akció tervezése, módosított
szabályozási terv készítése 
és elõzetes marketing: 2 év: 2015 - 2017
Megvalósítás: 4 év: 2017 - 2021
Tervezés és megvalósítás összesen: 6 év

2.4. A VÁROSFEJLESZTÕ TÁRSASÁG FELADATAI A MEGVALÓSÍTÁS SORÁN

A komplex városfejlesztési akció megtervezése és megvalósítása az akcióterületre vonatkozóan 
megkötésre kerülõ megbízási szerzõdésnek megfelelõen.
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1.4. SZÁMÚ CÉLTERÜLET: 

GYALOGOS SÉTÁNY FOLYTATÁSA

2. A VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓ ELÕZETES MEGHATÁROZÁSA

2.1. ELÕZETES OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

2.1.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATAI

Gyalogos sétány folytatása a Templom tér és a Sportcsarnok között.

VÁROSSZERKEZETI HELYZET

Az 1. számú városfejlesztési akcióterület a városközpont városrészen belül került lehatárolásra, a 
vonatkozó tervlapon ábrázolt határokkal.

AZ AKCIÓTERÜLET NAGYSÁGA

A célterület nagysága: 10.700 m2

TULAJDONJOGI HELYZET

A célterületen a fejlesztés megvalósítása szempontjából kulcspozícióban lévõ ingatlanok jelentõs 
hányada önkormányzati tulajdonban van.
Jelenleg az ingatlanok egy része 5155 m2 egyházi tulajdonban vannak. Annak érdekében, hogy a 
gyalogos sétány teljes hosszában kialakításra kerüljön meg kell egyezni az egyházzal.

2.1.2. A MAGÁNSZFÉRA ÉPÍTÉSI, INGATLANFEJLESZTÉSI PROJEKTJEI

Nem releváns.
.

2.2. ELÕZETES PÉNZÜGYI KONCEPCIÓ

2.2.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELÕZETES BECSÜLT VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Közterület építés:
Gyalogos sétány + kerékpárút kiépítése   49.500.000 Ft
Zöldfelület kialakítása    84.500.000 Ft
Parkolók kialakítása                                                              38.300.000 Ft
Közvilágítás kiépítése    5.197.500 Ft
Csapadékvíz elvezetés terepszint alatt    5.775.000 Ft

  183.272.500 Ft

Közterület rekonstrukció Spotcsarnoktól Malom utcáig:  51.480.000 Ft

BECSÜLT VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
234.752.500 Ft
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2.2.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELÕZETES BECSÜLT KÖZVETLEN VÁROSFEJLESZTÉSI BEVÉTELEI

Nem releváns.

2.2.3. A VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓ BECSÜLT KÖZVETLEN EGYENLEGE
-234.752.500 Ft

2.3. A VÁROSFEJLESZTÕ TÁRSASÁG FELADATAI A MEGVALÓSÍTÁS SORÁN
A komplex városfejlesztési akció megtervezése és megvalósítása az akcióterületre vonatkozóan 
megkötésre kerülõ megbízási szerzõdésnek megfelelõen.
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1.5. SZÁMÚ CÉLTERÜLET: 

PESTI ÚT NYUGATI SZAKASZÁNAK RENDEZÉSE

2. A VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓ ELÕZETES MEGHATÁROZÁSA

2.1. ELÕZETES OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

2.1.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATAI

Pesti út átépítése, parkolósávok kialakítása, nyílt árok megszüntetése, parkosítás, légvezetékek földbe 
helyezése.

VÁROSSZERKEZETI HELYZET

Az 1. számú városfejlesztési akcióterület a városközpont városrészen belül került lehatárolásra, a 
vonatkozó tervlapon ábrázolt határokkal.

AZ AKCIÓTERÜLET NAGYSÁGA

A célterület nagysága: 20.600 m2

TULAJDONJOGI HELYZET

A Pesti út állami tulajdonban van. A városfejlesztési akció megvalósításához összesen 1585 m2 
nagyságú ingatlan állomány tulajdonjogának megszerzése szükséges.

INFRASTRUKTÚRÁK HELYZETE

A célterület alap-infrastruktúra hálózata ki van építve, ezt kell továbbfejleszteni a meglévõ 
infrastruktúrák szükséges mértékû rekonstrukciójával, fejlesztésével. Légkábel kiváltása, elektromos
földkábel építése, csapadékvíz rendszer kiépítése, nyílt árok befedése.

2.1.2. A MAGÁNSZFÉRA ÉPÍTÉSI, INGATLANFEJLESZTÉSI PROJEKTJEI

Penny Market elõtti teresedés:
Az 1655 hrsz-ú ingatlan utcai frontjának beépítése. Üzlet, szolgáltatás.
Az ingatlan beépítése elsõsorban városképi okokból indokolt. Megvalósítása üzleti alapon a 
tulajdonosnak (Penny Market) is érdeke lehet, ehhez olyan épületet kell tervezni, amely a meglévõ 
üzletház kereskedelmi pozícióját nem rontja (átjárás, átlátás biztosítása).

Civil ház elõtti tér kialakítása, ill. a Széchenyi utca kikötésének áthelyezése:
(Hrsz: 1290, 1289).
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2.2. ELÕZETES PÉNZÜGYI KONCEPCIÓ

2.2.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELÕZETES BECSÜLT VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Körforgalom kiépítése Pesti út – Ócsai út keresztezõdésében: 110.000 000 Ft
Légkábel kiváltás teljes hosszban, elektromos földkábel kiépítése,
Csapadékvíz rendszer kiépítése nyíltárok helyén,
Víz, szennyvíz, gáz átépítése, felújítási költsége:       330.000.000Ft
Felszíni közterület kiépítése:

 Útpálya 2 x 3,5m:                                        50.500.000 Ft
 Parkoló párhuzamos beállással (mind a két oldalon):             16.500.000 Ft
 Járda min. 2,0 m (mind a két oldalon):                 79.200.000 Ft
 Zöldfelület kialakítás, rendezés:                                              96.250.000 Ft

  Tér rendezés:                    16.500.000 Ft

BECSÜLT VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
708.950.000 Ft

2.2.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELÕZETES BECSÜLT KÖZVETLEN VÁROSFEJLESZTÉSI BEVÉTELEI

Nem releváns.

2.2.3. A VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓ BECSÜLT KÖZVETLEN EGYENLEGE
- 708.950.000 Ft

2.3. A VÁROSFEJLESZTÕ TÁRSASÁG FELADATAI A MEGVALÓSÍTÁS SORÁN

A komplex városfejlesztési akció megtervezése és megvalósítása az akcióterületre vonatkozóan 
megkötésre kerülõ megbízási szerzõdésnek megfelelõen.
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1. akcióterület tulajdonviszony vizsgálata
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2. AKCIÓTERÜLET
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A JELEN VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓ CÉLJA

2014. január 1-gyel „új idõszámítás” kezdõdött az Európai Unióban. A partnerségi szerzõdés aláírásával 
ekkortól válnak hozzáférhetõvé Magyarország számára az EU 2014-2020 közötti, következõ hétéves 
finanszírozási periódusának keretei Magyarország számára.

A fenti ténynek az a helyzet ad különleges jelentõséget, hogy Magyarország és benne Pest megye és 
Budapest gazdaság-és területfejlesztésének egyik nélkülözhetetlen forrása a 2014-2020 idõszakban is 
az EU lesz.

Az EU 2014-2020 idõszakra szóló fejlesztéspolitikai céljai és eszközei azonban paradigmaváltással 
felérõ változást jelentenek a lezárult 2007-2013 periódushoz képest.

Az EU 2020 stratégiában meghatározott – 2011 októbere óta ismert – új stratégiai célkitûzések 
rendszerének lényege a fenntarthatóság, gazdasági, környezeti és társadalmi dimenzióban egyszerre. 
Az EU alapértékeihez tartozó demokratikus jogállam és ennek megfelelõ piacgazdaság körülményei 
között azonban a társadalmi és a környezeti fenntarthatóság kulcsa a gazdasági fenntarthatóság, amely 
nélkül nem finanszírozhatóak az inkluzív fejlõdést lehetõvé tevõ szociális beavatkozások és a 
környezeti szempontból fenntartható fejlõdést elõsegítõ fejlesztési lépések. Ebbõl következik, hogy az 
EU a „kifutó” 2007-2013-as finanszírozási periódusnál sokkal nagyobb figyelmet és támogatási keretet 
fordít 2014-2020 között a gazdaságfejlesztésre, a foglalkoztatás erõsítésére és a munkahelyteremtésre, 
és maga is nagy hangsúlyt fektet az újraiparosításra – iparfejlesztésre – amely a jelenleg készülõ 
megyei területi terveket integráló Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciónak is az egyik 
legfontosabb üzenete és Üllõ Város befektetés ösztönzési politikájának is a prioritása. Az említett 
célrendszer olyan mértékû változást jelent az EU-n belül is, hogy Magyarország korábban (2011. 
október 6. elõtt) elkészült, más célokat prioritásként kezelõ különbözõ szintû területi tervei 
értelemszerûen nem felelhetnek meg az EU 2014-2020 idõszakra vonatkozó fejlesztési céljainak. Ezért 
volt szükség arra, hogy az OFTK készítésével párhuzamosan elinduljon a megyei területfejlesztési 
koncepciók (köztük Pest megyéé) elkészítése, hogy 2014. január 1. után Magyarország és megyéi 
olyan integrált területfejlesztési tervekkel rendelkezzenek, amelyeknek megvalósítására az EU fog 
pénzt adni, mert megfelel a saját céljainak. Hangsúlyozni kell azonban azt is, hogy a készülõ OFTK 
tanúsága és üzenetei szerint az EU 2014 utáni fejlesztéspolitikai céljai egybeesnek Magyarországéival, 
tehát az EU stratégiai céljaihoz való illeszkedés követelménye nem „kényszerzubbonyt” jelent a 
magyarországi fejlesztési elképzelések megvalósításáért folyó munkában. 

Az EU 2014-2020-ra vonatkozó új támogatási szabályai – amelyek a Közös Stratégiai Keretbe (KSK) 
foglalt strukturális és kohéziós alapok közös szabályozására vonatkozó, véglegesítés alatt álló rendelet-
tervezetként szintén 2011 októbere óta ismert a területi, funkcionális és ágazati integráltság, 
összehangolás követelményeivel valamint a teljesítményelv, az eredményorientáltság és a megtérülés 
igényének korábbinál jóval erõsebb érvényesítésével egészíti ki a támogatási szabályok területén az 
EU 2014 utáni fejlesztéspolitikájának a fenti új célokkal meghirdetett új rendszerét.

Ehhez adódik még az a fejlemény, hogy nincs rá garancia, hogy Magyarország ugyanannyi EU 
támogatásban részesül 2014-2020 között, mint 2007-2013 között, sõt minden jel arra enged 
következtetni, hogy a támogatások összege akár jelentõsen is csökkenhet az elõzõ idõszakhoz képest.
A fentiek egyik következménye, hogy azokat a fejlesztéseket, amelyek az EU fent bemutatott új 
céljainak és támogatási szabályainak megfelelnek, úgy kell megvalósítani, hogy a lehetõ legjobban 
kihasználjuk a meglévõ fizikai és infrastrukturális adottságokat, és a lehetõ legkevesebb új 
infrastrukturális nagyberuházással tudjunk a foglalkoztatás erõsítése érdekében integrált iparfejlesztési 
beruházásokat végrehajtani ott, ahol a járulékos beruházási költségek a legkisebbek, a 
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munkahelyteremtõ fejlesztések iránti igények a legnagyobbak és az adott terület piaci befektetési 
szempontból a legkedvezõbb adottságokkal rendelkezik. Az említett szempontoknak megfelelõ 
agglomerációs terület beazonosítása érdekében elvégeztük Pest megye belsõ városi gyûrûjében, a 
Budapesti Agglomeráció pesti részének vizsgálatát a Dunától keletre. A vizsgálatba azért az 
agglomeráció keleti fele esett, mert az alábbiakban részletesen kidolgozott szempontok komplex 
mérlegelése tükrében az elõkészítõ szakaszban az mutatkozott meg, hogy fizikai és társadalmi 
szempontból egyaránt az agglomerációnak ez a része sokkal nagyobb eséllyel tud megfelelni a fenti 
szempontoknak az iparfejlesztés tekintetében, mint az agglomeráció budai része.

A budapesti agglomeráció dél-keleti területén fekvõ városok adottságainak összehasonlító
vizsgálata

A jelen akció célja, hogy megvizsgálja a Budapesti Agglomeráció északi, keleti és dél-keleti szektorát 
annak érdekében, hogy az egyes városok infrastrukturális és fizikai adottságai, a hozzájuk csatlakozó 
budapesti városrészek, fizikai, infrastrukturális és társadalmi gazdasági adottságai valamint az egyes 
vizsgált helyszíneken rendelkezésre álló beépítetlen földterületek szempontjából hol vannak a 
legkedvezõbb adottságok ahhoz, hogy gazdaságosan, és Budapest, illetve az agglomeráció népessége 
szempontjából elõnyösen lehessen a foglalkoztatást növelõ, munkahelyteremtõ iparfejlesztési, 
gazdaságfejlesztési beruházásokat végrehajtani. Ezért a jelen akció vizsgálatába azokat a városokat 
vontuk be, amelyek az agglomerációnak a Budapesten élõ népességhez képest legközelebbi, legbelsõ 
városi gyûrûjébe tartoznak, vagy közigazgatási területükön áthalad az M0 autópálya, amely mellett 
közvetlenül találhatóak az adott város közigazgatási területén fekvõ, gazdaságfejlesztésre, 
iparfejlesztésre alkalmas vagy az önkormányzat fejlesztési szándékai alapján alkalmassá tehetõ 
területek.

A fentieknek megfelelõen a jelen akció egy másik alapvetõ szempontja a fejlesztésbe elvileg bevonható 
beépítetlen földterületek nagyságának becslése és összehasonlítása. A vizsgálatba így eleve azok a 
városok kerültek be, amelyek közigazgatási területén áthalad az M0, és az autópálya mellett ipari 
dominanciájú gazdaságfejlesztésre elvileg alkalmas, illetve alkalmassá tehetõ legalább 20 hektár 
nagyságú összefüggõ beépítetlen területeik vannak.

A fenti szempontoknak megfelelõen a jelen akció összehasonlító vizsgálata az agglomeráció belsõ 
gyûrûjében az alábbi városokra terjed ki, amelyeken áthalad az M0 autópálya, amely mellett közvetlenül 
találhatóak gazdaságfejlesztésre, iparfejlesztésre alkalmas vagy az önkormányzat fejlesztési szándékai 
alapján alkalmassá tehetõ területek az adott város közigazgatási területén:

§ Dunakeszi,
§ Fót,
§ Pécel,
§ Maglód,
§ Üllõ,
§ Vecsés,
§ Gyál,
§ Dunaharaszti.

Az alábbiakban az említett városok átfogó jellegû összehasonlító vizsgálatai kerül megfogalmazásra a 
tematikában rögzített szempontok tükrében, azoknak az adatoknak, információknak alapján és 
mélységében, amelyek a jelen akció elkészítésének keretei között megszerezhetõek voltak. Az egyes 
városokra vonatkozó tematikus, szektorális elemzések a akció logikájának megfelelõen Üllõ Várossal 
kezdõdõ sorrendben kerülnek megfogalmazásra. Az Üllõre vonatkozó elemzéseket a Vecsésre 
vonatkozóak követik, mivel Üllõ Vecséshez kötõdik legerõsebben a térszerkezeti és közlekedési 
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adottságok belsõ logikája szerint. Ezután az elemzés a megkezdett irányt folytatva Vecséstõl délre, 
majd Üllõtõl északra halad tovább.

A 3.2. fejezet vizsgálja, hogy a vizsgáltak közül egyáltalán mely városokban áll rendelkezésre illetve 
alakítható ki az önkormányzat városfejlesztési elképzelései szerint olyan legalább 100 hektárt 
meghaladó méretû gazdaságfejlesztési, iparfejlesztési terület, amely az említett méretnél fogva 
alkalmas lehet arra, hogy a Budapest és a Budapesti Agglomeráció jövõjérõl folyó gazdaságfejlesztési 
és területfejlesztési gondolkodásban tényezõ lehessen a munkahelyteremtõ gazdaságfejlesztési, illetve 
iparfejlesztési beruházások tervezett térségeinek meghatározásakor. A 3.2. fejezetben kidolgozásra 
kerülõ elemzés tartalma függvényében a vizsgált városok listája tovább szûkülhet, ha a kiinduló 
vizsgálatba bevont városok valamelyikérõl kiderül, hogy ott a figyelembe vehetõ fejlesztési területek 
nagysága nem éri el a 40 hektárt sem.

Összehasonlítás az egyes városok közlekedési kapcsolatai tükrében

Az egyes közlekedési ágazatok városonkénti részletesebb szektorális elemzésének bevezetéseként 
budapesti agglomeráció közlekedési problémái a következõkben foglalhatóak össze Budapest 
Fõváros Integrált Városfejlesztési Stratégiája alapján.

A szuburbanizáció erõsödése maga után vonta a mobilitási igények fokozódását. A területfejlesztési 
politika széttöredezettsége, illetve a fõváros és környéke között feszülõ ellentétek miatt számtalan olyan 

területen is jelentõs lakó-, vagy ipari-kereskedelmi 
funkció jött létre, ahol kötöttpályás közlekedés nem 
állt rendelkezésre, tehát a megnövekedõ mobilitási 
igények csak közúton elégíthetõk ki. Ez fõként a 
budai oldalon jelentkezik, ahol az egyéni 
közlekedés vált uralkodóvá. E térségekben a 
közösségi közlekedés (fõképp, mivel nem részesül 
elõnyben) veszít versenyképességébõl, hiszen így 
az egyéni közlekedõkkel megegyezõ forgalmi 
helyzetben kénytelen haladni.

A városhatárt átlépõ utazások száma naponta és 
irányonként kb. 603 400. Ezen belül 
személygépkocsival 387 000 (64,1%), a Volán 
járataival 59 400, a MÁV vonataival 93 600, HÉV-
vel 27 800, a BKV autóbuszaival pedig 35 600 fõ 
lépi át a városhatárt. Az összes utazáson belül az 
ingázók (hivatásforgalmi, azaz munkahely és iskola 
célú) arányát 55-60%-ra becsülték, az õ körükben a 
tömegközlekedés 55-60%-os részarányt ér el.

Az elõvárosi közúti közlekedésben munkanapokon 
a reggeli és délutáni csúcsidõszakban minden 
szektorban torlódások alakulnak ki, a 
városközponttól akár a bevezetõ utak 15-20-as 
kilométerszelvényéig is. Az eljutási idõk a forgalom 
növekedésével évrõl évre emelkednek.
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Az egyes (a BKSZ helyközi utazási övezeti rendszere alapján lehatárolt) agglomerációs szektorok 
irányából eltérõ mennyiségû forgalom érkezik a városba, és a mód szerinti összetétel is változó. A 
legtöbben Kistarcsa, Mogyoród, Gödöllõ, Gyál. Ócsa, Tárnok, Martonvásár, Budaörs, Biatorbágy és
Törökbálint szektorokból lépnek be Budapest területére. Ezekben az irányokban a legnagyobb a 
személygépkocsival közlekedõk aránya is, ami az autópályák jelenlétével (rendre M3, M5, M7, M1) 
magyarázható. 

A fenti elemzésbõl látható, hogy az agglomerációnak vannak olyan szektorai is, ahol a lakosság 
mobilitási igényeinek kielégítésében vasút szerepe már ma is meghatározó. A vasút ott tud igazán 
versenyképes lenni, ahol két- vagy többvágányú, nagy kapacitású vonal található ütemes 
menetrenddel, zónázó kínálattal.

Vasúti közlekedési kapcsolatok

Az EU 2020 Stratégia célkitûzései a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
fejlõdés elõmozdítására irányulnak.

A környezeti szempontból fenntartható fejlõdés és a fenntartható városfejlesztés célkitûzésébõl 
önmagában is következik a vasúti közlekedés elõtérbe kerülése a meglévõ vasúti infrastruktúra jobb 
kihasználásával az agglomeráció integrált közösségi közlekedési rendszerének kialakítása során. Az 
EU meghirdetett fejlesztéspolitikája 2014-2020 között messzemenõen a vasúti fejlesztéseket preferálja 
a közúti fejlesztésekkel, és a korábbi idõszak fejlesztéspolitikai gyakorlatával szemben, vagyis a 
közlekedésfejlesztésben a vasúti fejlesztésekre, illetve a hozzájuk kapcsolódó 
Magyarország Budapestrõl kiinduló nemzetközi vasúti fõvonalainak hálózata
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A vizsgált városok vasúti kapcsolatai
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Üllõ

Üllõ meglévõ vasúti kapcsolatai
Üllõt a 100-as számú, két sínpáros villamosított nemzetközi vasúti fõvonal nagy kapacitású, kiváló 
minõségû infrastruktúrája kapcsolja össze Nyugati irányban Budapest Kõbánya Kispest 
metróállomással, a 3-as metró végállomásával és ezen keresztül a fõvárosi közösségi közlekedési 
rendszer egyik csomópontjával valamint a Nyugati pályaudvarral és az onnan induló vasútvonalakkal.
Keleti irányban a vasútvonal Monoron, Cegléden, Szolnokon, Debrecenen és Nyíregyházán át 
Záhonyig folytatódik, ahol Ukrajna vasúthálózatához kapcsolódik Kijev és Moszkva felé.
Üllõ gazdaságának fejlesztése és az ipari munkahelyteremtõ beruházások megvalósítása 
szempontjából a vasúti kapcsolatok nemzetközi, interregionális és megyei szempontból is kedvezõek. 
Nemzetközi szinten az Üllõn áthaladó nemzetközi vasúti fõvonal a vasúti teherszállítási kapcsolat 
lehetõségét jelenti Üllõ számára az EU leggazdagabb és legdinamikusabban fejlõdõ dél-németországi 
régiói, az északi és az adriai-tenger legforgalmasabb európai kikötõi felé, csakúgy mint Ukrajna és 
Oroszország vagy Közép- és Kelet- Európa északi és déli gazdasági központjai irányába.
A vasút agglomeráción és megyén belüli szerepe szintén kiemelkedõ. Már a jelen pillanatban is az Üllõn 
áthaladó Budapest-Cegléd vonal az agglomeráció keleti szektorán és Pest megye Budapesthez keletrõl 
csatlakozó részén belül egyik legforgalmasabb vasútvonal, amelyen jelentõs ingázó forgalom 
bonyolódik. Az Üllõn áthaladó vasútvonal tehát már ebben a pillanatban is a Fõvárost és az 
agglomeráció településeit összekapcsoló, ténylegesen létezõ közösségi közlekedési rendszer része.

Üllõ a nagysebességû nemzetközi vasúti korridor által kijelölt sávba is beleesik.
A Budapesten átvezetõ kelet-nyugati irányú nagysebességû vasúti forgalom érinti a város területét.
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A nagysebességû nyomvonal keleti irányú továbbvezetése alternatívái

A nagysebességû forgalom budapesti átvezetési javaslata

Minden szakmai logika és ismeret azt diktálja, amire a jelenleg ismert tervekbõl vett fenti ábra is 
következtetni enged: a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi repülõtérhez kapcsolódva kerül kialakításra 
a nagysebességû nemzetközi vasút egyik budapesti megállóhelye, ami így Üllõ közvetlen közelében 
létesül. A nagysebességû nemzetközi vasút így nem csak Budapest egészét fogja összekapcsolni 
Bécs-München-Stuttgart, Trieszt-Velence-Milánó-Torino-Lyon-Barcelona és Kijev-Moszkva 
városrégióival, hanem a repülõtéri megálló közvetlen közelébe esõ Üllõt is. Ez az összefüggés akkor is 
kedvezõ hatással van Üllõ fejlesztéseinek alakulására, ha maga a nagysebességû vasút nem valósul 
meg 2014-2020 között, hanem csak az azt követõ 15-20 évben.
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Vecsés
Vecsés vasúti és potenciális nagysebességû vasúti kapcsolatai, amint azt a FÖJAVASLAT fentebb 
bemutatott áttekintõ terve mutatja, lényegében nagyjából ugyanolyan kedvezõek, mint Üllõéi, mivel a 
város ugyanazon a 100-as számú vasúti fõvonalon helyezkedik el, mint Üllõ.

Gyál
Gyálon a 142-es számú Budapest-Kecskemét egyvágányú villamosított vasútvonal halad keresztül, 
aminek személy-és teherforgalma sokkal kisebb az Üllõn és Vecsésen áthaladó kétvágányú 
villamosított nemzetközi fõvonalénál, ami azt is jelzi, hogy gazdaságföldrajzi és befektetési szempontból 
a 100-asnál kevésbé frekventált térségek között biztosítja az összeköttetést.
Tervezett nagysebességû nemzetközi vasút nem érinti Gyált.
A fentiek miatt a Gyálon áthaladó vasútvonal nemzetközi és interregionális jelentõsége jóval kisebb, 
mint az Üllõn és Vecsésen áthaladó vasútvonalé.
Ugyanakkor a Gyálon áthaladó 142-es számú vasútvonal szintén részt vesz a budapesti ingázó 
forgalom lebonyolításában, és az Üllõn és Vecsésen áthaladó 100-as vonalhoz hasonlóan Kõbánya-
Kispest metró megállóval és a Nyugati pályaudvarral kapcsolja össze Gyál várost. Ez a megyei szintû 
ingázó forgalom azonban az érintett településhálózat városainak és népességének kisebb száma miatt 
jóval kisebb, mint az Üllõn és Vecsésen áthaladó 100-as számú Budapest-Cegléd vonal esetében.

A további vizsgált városok
A vasúti közlekedési lehetõségek az infrastruktúrák szempontjából a többi városban is kedvezõek. A 
különbözõségek az egyes városokon áthaladó vonalak által elérhetõvé tett városok és térségek eltérõ 
makro- és mikrotérségi gazdasági szerepeibõl és az ezekhez kapcsolódó gazdaságossági és piaci 
összefüggésekbõl adódnak. A többi vizsgált városon áthaladó vasúti személy-és áruforgalom nagysága 
a többi város esetén egyenként jelentõs mértékben elmarad az Üllõn és Vecsésen áthaladóétól.

„S Bahn” koncepció a Budapesti agglomeráció közösségi közlekedési rendszerének integrált 
fejlesztésére1

A meglévõ kötöttpályás közlekedési rendszerekben rejlõ lehetõségek kiaknázása igen fontos a Fõváros 
és környéke közösségi közlekedési rendszerének hatékony és gazdaságos fejlesztése szempontjából. 
Ennek megfelelõen, Budapest és a Budapesti agglomeráció, illetve Pest megye városai integrált 
közösségi közlekedési rendszerének kialakítása során az elkészült tervek szerint jelentõs szerepet kap 
a Nyugat-Európa nagyvárosaiban bevált „S Bahn” koncepció a meglévõ vasúthálózatra építve.

A komplex közlekedésfejlesztési szemlélet elõnyeit és az agglomerációra is kiterjedõ kötöttpályás 
fejlesztési elképzelések hiányát felismerve, a NIF Zrt. és a BKSZ Kht. Közös megbízással készítette el a 
közlekedésfejlesztési elképzeléseket keretbe foglaló elõvárosi közlekedésfejlesztési stratégiai tervet 
(„Az ’S-bahn’ rendszer gyorsvasúti közlekedés kialakítása és a budapesti elõvárosi vasúthálózat 
fejlesztése” címen) 2007. év végén; és a fejlesztések I. ütemét (2013-ig tartó idõszak) megalapozó 
részletes megvalósíthatósági tanulmányt 2008. év nyarán.

Ezen stratégia terv szerint Budapest és környéke kötöttpályás közlekedésének integrációját, 
hatékonyan az „S-Bahn” jellegû üzemvitel elõvárosi közlekedésben való honosításával lehet 
végre-hajtani. Az S-Bahn rendszer elõvárosi vonalain elvárt a 15 perces gyakoriság. A 15 perces 
vonali gyakoriság 30-30 percenként ad közvetlen eljutási lehetõséget a mai jó belvárosi pozíciójú 
fejpályaudvarra, illetve átmérõs v. hurkos viszonylatszervezéssel a városi tömegközlekedési 
gerinchálózat megtöbbszörözött kapcsolódási pontjaihoz. A városon belüli területfejlesztési tendenciák 

  
1 Forrás: FÕJAVASLATERV Mérnöki Tervezõ Zrt.



46

Üllõ Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelõ: Üllõ Város Önkormányzata Készítette: Városfejlesztés Zrt

reális esélyét adják annak, hogy a városon belüli vasútvonalak – beleértve ebbe a körvasutat is – egy jó 
kapcsolati rendszer létrehozása esetén a mainál jóval nagyobb hálózati szerepet vállaljanak. Az S-Bahn 
közlekedést szolgáló hálózaton, az interoperábilis és intermodális elemeket egymással összhangban 
kell alkalmazni. Az ütemezés során, a mai fejpályaudvari rendszerrõl folyamatos fejlesztésekkel kell 
eljutni egy valamennyi vonalat rugalmasan integráló komplex rendszerhez. A teljes hálózatosodással 
létrejön egy flexibilis, az igények alakulását követni képes rugalmas rendszer.

A cél a város és környéke közösségi közlekedésében:
- maximum 60 perces eljutási idõ (az elsõ eszközre szállástól) az utazási célpontokhoz az 

elõvárosi közlekedés vonzáskörzetébe vont 188 település 85 százalékáról, valamint
- maximum 2 átszállás az utazási láncban, (a ráhordással együtt) a vonzáskörzet minden 

településérõl.

A városon belüli közösségi közlekedésben:
- maximum 30 perces eljutási idõ a város bármelyik fõ szerkezeti zónája, illetve pontja között, 

valamint
- maximum 2 átszállás az utazási láncban a kiindulási pont és a célpont között.

A tervezett S-Bahn rendszer az alábbiakban közölt tervek szintjén mindegyik vizsgált várost érinti. A 
középtávon tervezett fejlesztések megvalósíthatósága szempontjából azonban kiemelkedõ jelentõségû, 
hogy a tervezett ’S-Bahn’ rendszer egyik legfontosabb eleme, a 100-as számú Budapest-Nyugati 
pályaudvar – Üllõ – Cegléd – Szolnok vasútvonal elõvárosi célú fejlesztése a tervek szerint rövid 
idõn belül megindul, így hatásaival a 2014-2020 idõszakban számolni lehet.
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Közúti közlekedési kapcsolatok
Az agglomeráció fõút- és az autópálya hálózat

A vizsgált városok elhelyezkedése az agglomeráció fõút- és autópálya-hálózatához képest
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Üllõ

M0: Üllõ közigazgatási területét két részre osztja az M0 autópálya. A Településszerkezeti terv szerinti 
gazdasági területek az M0 autópálya két oldalán helyezkednek el. A gazdaság- és iparfejlesztésre 
alkalmas nagyobb összefüggõ területek az M0 autópálya belterület felõli oldalán helyezkednek el, tehát 
a város központi beépített területe felõl az M0 keresztezése nélkül elérhetõek a városközpontból, illetve 
a vasútállomásról.

Budapestrõl kiinduló sugár irányú fõutak, autópályák: Üllõ közigazgatási területén halad át a 4-es 
számú elsõrendû fõút, amely Budapesttõl a ferihegyi gyorsforgalmi út közvetlen folytatásaként 2x2 
sávos autópályaként van kiépítve az üllõi városközpontba vezetõ lehajtóig. A 4-es számú elsõrendû 
fõút, a tervezett M4 autópálya, Szolnokkal, Debrecennel, Romániával és Ukrajnával kapcsolja össze 
Budapestet Üllõn keresztül, a megyén belül pedig Monor Várossal és Cegléd Várossal biztosítja a 
Fõváros valamint Vecsés és Üllõ közúti kapcsolatát. A gazdaság- és iparfejlesztésre alkalmas nagyobb 
összefüggõ területek a 2x2 sávos autópályaként kiépített 4-es számú fõút belterület felõli oldalán 
helyezkednek el, tehát a város központi beépített területe felõl az autópálya keresztezése nélkül 
elérhetõek a városközpontból, illetve a vasútállomásról. A város központi beépített területén halad át az 
egykori 4-es számú, ma 400-as számú közút, amely Vecsésrõl érkezik, egymás után ugyanarra az 
útvonalra felfûzve Vecsés és Üllõ, Monor, Pilis, Albertirsa és Cegléd városok központjait.

A nagy kapacitású közúti közlekedési kapcsolatokat Üllõ számára az M0 autópálya és a 
Budapest-Üllõ között autópályaként kiépített 4-es számú elsõrendû fõközlekedési út valamint 
annak budapesti bevezetõ szakasza, a ferihegyi gyorsforgalmi út biztosítja. A 4-es fõút 
autópályává történõ fejlesztése az országos közlekedésfejlesztési tervek egyik prioritása.

Vecsés

M0: Vecsés közigazgatási területét két részre osztja az M0 autópálya. A Településszerkezeti terv 
szerinti gazdasági területek az M0 autópálya két oldalán helyezkednek el. Az ipari dominanciájú 
gazdaságfejlesztésre alkalmas nagyobb területek az M0 autópálya belterülettel átellenes, Üllõ felõli 
oldalán helyezkednek el, tehát a város központi beépített területe felõl az M0 keresztezésével érhetõek 
el.

Budapestrõl kiinduló sugár irányú fõutak, autópályák: Vecsés közigazgatási területén halad át a 4-
es számú elsõrendû fõút, amelynek Vecsésen áthaladó szakasza Budapesttõl a ferihegyi gyorsforgalmi 
út közvetlen folytatásaként 2x2 sávos autópályaként van kiépítve, és az Üllõ közlekedési kapcsolatainál 
már említett nemzetközi, országos és megyei szintû közúti kapcsolatokat biztosítja. A város központi 
beépített területén halad át az egykori 4-es számú fõút, ma 400-as számú közút, amely Vecsés után 
Üllõn folytatódik, egymás után ugyanarra az útvonalra felfûzve Vecsés és Üllõ, Monor, Pilis, Albertirsa 
és Cegléd városok központjait.

A nagy kapacitású közúti közlekedési kapcsolatokat Vecsés számára az M0 autópálya és a 
Budapest-Üllõ között autópályaként kiépített 4-es számú elsõrendû fõközlekedési út valamint 
annak budapesti bevezetõ szakasza, a ferihegyi gyorsforgalmi út biztosítja. A 4-es fõút
autópályává történõ fejlesztése az országos közlekedésfejlesztési tervek egyik prioritása.

Gyál
M0: Gyál közigazgatási területét két részre osztja az M0 autópálya. A Településszerkezeti terv szerinti 
gazdasági területek, amelyek elvileg iparfejlesztésre is alkalmasak, az M0 autópálya két oldalán 
helyezkednek el. A nagyobb összefüggõ fejlesztési területek az M0 autópálya belterülettel átellenes, 
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Felsõpakony Község felõli oldalán helyezkednek el, tehát a város központi beépített területe felõl csak 
az M0 keresztezésével érhetõek el.

Budapestrõl kiinduló sugár irányú fõutak, autópályák: Gyál közigazgatási területén halad át az M5 
autópálya, amely Kecskeméttel, Szegeddel és Szerbiával kapcsolja össze Budapestet Gyálon 
keresztül, a megyén belül pedig Ócsa Nagyközséggel, Lajosmizse és Örkény városokkal biztosítja a 
Fõváros valamint Gyál kapcsolatát.

A nagy kapacitású közúti közlekedési kapcsolatokat Gyál számára az M0 autópálya és az M5 
autópálya biztosítja. 

Dunaharaszti

M0: Dunaharaszti északi szélén halad át az M0 autópálya. A Településszerkezeti terv szerinti 
gazdasági területek, amelyek elvileg iparfejlesztésre is alkalmasak, az M0 autópályától délre 
helyezkednek el, és az M0-ból délre kiágazó 51-es számú fõközlekedési út tárja fel õket.

Budapestrõl kiinduló sugár irányú fõutak, autópályák: Dunaharaszti közigazgatási területén sugár 
irányú autópálya nem halad át. Az 51-es számú fõközlekedési út Kalocsával és Bajával kapcsolja össze 
Budapestet Dunaharasztin keresztül, a megyén belül pedig Kiskunlacháza Várossal biztosítja a Fõváros 
valamint Dunaharaszti közvetlen kapcsolatát.

A nagy kapacitású közúti közlekedési kapcsolatokat Dunaharaszti számára az M0 autópálya és 
az 51-es számú fõközlekedési út biztosítja. 

Maglód

M0: Maglód nyugati közigazgatási határa mentén halad az M0 autópálya. 
Budapestrõl kiinduló sugár irányú fõutak, autópályák: Maglód közigazgatási területén sugár irányú 
autópálya nem halad át. A 31-es számú fõközlekedési út a város északi szélén halad át északnyugat-
délkeleti irányban, Jászberénnyel, Jászapátival és Hevessel kapcsolja össze Budapestet Maglódon 
keresztül, a megyén belül pedig Nagykáta Várossal biztosítja a Fõváros valamint Maglód közvetlen 
kapcsolatát.

A nagy kapacitású közúti közlekedési kapcsolatokat Maglód számára az M0 autópálya és az 31-
es számú fõközlekedési út biztosítja.

Pécel

M0: Pécel nyugati közigazgatási határa érintkezik az M0 autópályával. A város ipari parkja az M0 
autópálya és a város beépített területe között helyezkedik el.

Budapestrõl kiinduló sugár irányú fõutak, autópályák: Pécel közigazgatási területén Budapestrõl 
kiinduló sugár irányú fõközlekedési út vagy autópálya nem halad át. A város Budapest felõl a 31-es 
számú fõútból kiágazó Maglód-Pécel településközi összekötõ úton vagy a 31-es számú fõút budapesti 
bevezetõ szakaszát képezõ Pesti útból kiágazó Péceli úton közelíthetõ meg Budapest XVII. kerületének 
családi házas beépítésû Rákoscsaba városrészén keresztül. Budapest városközpontja felé a Pesti út 
folytatásaként a Jászberényi út biztosítja Pécel összeköttetését.



50

Üllõ Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelõ: Üllõ Város Önkormányzata Készítette: Városfejlesztés Zrt

A nagy kapacitású közúti közlekedési kapcsolatokat Pécel számára kizárólag az M0 autópálya 
biztosítja. Budapestrõl kiinduló sugár irányú fõút vagy autópálya nem halad át Pécel területén.

Fót

M0: Fót délnyugati közigazgatási határán halad az M0 autópálya. 
Budapestrõl kiinduló sugár irányú fõutak, autópályák: Fót közigazgatási területének északnyugati 
szélén halad át az M2 autópálya, ami a 2-es számú fõútvonal Budapestre bevezetõ fóti részének 2x2 
sávos, autópályaként kiépített szakasza, valamint az M3 autópálya. A 2-es számú elsõrendû fõút, a 
tervezett M2 autópálya Rétsággal, Szlovákiával és Lengyelországgal kapcsolja össze Budapestet Fóton 
keresztül, a megyén belül pedig Göd várossal és Vác várossal biztosítja a Fõváros valamint Fót közúti 
kapcsolatát.

Fót közigazgatási területének délkeleti részén halad át az M3 autópálya. Az M3 autópálya Hatvannal, 
Miskolccal, Debrecennel és Nyíregyházával valamint Ukrajnával és Romániával, a megyén belül pedig 
Gödöllõ és Aszód városokkal kapcsolja össze Fóton keresztül Budapestet.

A nagy kapacitású közúti közlekedési kapcsolatokat Fót számára az M0 autópálya, az M2 és az 
M3 autópálya biztosítja. 

Dunakeszi

M0: Dunakeszi déli közigazgatási határán halad az M0 autópálya. 

Budapestrõl kiinduló sugár irányú fõutak, autópályák: Dunakeszi közigazgatási területének délkeleti 
szélén halad át az M2 autópálya, ami a 2-es számú fõútvonal Budapestre bevezetõ részének 2x2 
sávos, autópályaként kiépített szakasza. A 2-es számú elsõrendû fõút, a tervezett M2 autópálya 
Rétsággal, Szlovákiával és Lengyelországgal kapcsolja össze Budapestet Fóton keresztül, a megyén
belül pedig Göd várossal és Vác várossal biztosítja a Fõváros valamint Dunakeszi közúti kapcsolatát.

A 2-es számú fõút a város nyugati, Duna felõli szélén húzódik végig észak-déli irányban, és a fent 
említett városokkal, országokkal biztosítja Budapest kapcsolatát Dunakeszin keresztül.

A nagy kapacitású közúti közlekedési kapcsolatokat Dunakeszi számára az M0 autópálya és az 
M2 autópálya, illetve a 2-es számú, elsõrendû fõút biztosítja. 
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Összehasonlítás a gazdaságfejlesztésbe, iparfejlesztésbe bevonható területek tükrében

Az agglomerációban kialakítható ipari fejlesztési területek különleges jelentõségét az adja, hogy 
Budapest Fõváros 2006-ban készült, hatályos Településszerkezeti Terve munkahelyterületeket 
meghatározó tervi munkarésze egyetlen ipari fejlesztési területet sem jelöl ki a Fõváros területén, és 
meglévõ ipari területet is csak elenyészõ mértékben jelenít meg, a pesti oldalon is (a megjelölt ipari 
területek száma összesen öt, a csepelivel együtt, méretük egyik esetben sem éri el a 40 hektárt sem).

A vizsgált városokban a fejlesztésbe bevonható területeket a jelen JAVASLAT a szerkezeti tervek és az 
önkormányzati fejlesztési elképzelések tükrében vizsgálja a rendelkezésre álló, illetve megszerezhetõ 
információk alapján.

Üllõ

Az M0 és az M4 autópályák valamint a város központi beépített területe között rendelkezésre áll a 
hatályos Településszerkezeti Terv (TSZT) szerint:

• Gksz övezetbe sorolt, részletes szabályozással rendelkezõ, beépíthetõ, szabad területként 
78,0 hektár

• Gksz övezetbe sorolt, részletes szabályozással nem rendelkezõ, beépíthetõ, szabad 
területként 87,3 hektár

• Kk övezetbe sorolt, részletes szabályozással nem rendelkezõ, beépíthetõ, szabad területként 
95,5 hektár

tehát összesen 260,8 hektár beépíthetõ, szabad terület.

A TSZT módosításával, területrendezési hatósági eljárást követõen a jelenlegi mezõgazdasági 
területekbõl kialakítható még az autópályák és a város belterülete között kedvezõ pozícióban, óvatos 
számítással további 150 hektár.

Összesen 411 hektár iparfejlesztésre, gazdaságfejlesztésre alkalmas beépíthetõ, szabad terület 
van.

Vecsés
Az M0 autópályának a várossal ellentétes, Üllõ felé esõ oldalán rendelkezésre áll a hatályos 
Településszerkezeti Terv szerint összesen kb. 97 hektár iparfejlesztésre, gazdaságfejlesztésre 
alkalmas terület.

Gyál
A hatályos Településszerkezeti Terv szerint M0 és az M5 autópályák valamint a város központi 
beépített területe között rendelkezésre áll 40 hektár, az autópályák várossal ellentétes oldalán található 
keletre 150 hektár, délre 40 hektár, vagyis összesen kb. 230 hektár iparfejlesztésre, 
gazdaságfejlesztésre alkalmas terület.

Dunaharaszti
Az M0-hoz csatlakozó 51-es fõút mentén nagyságrendileg 55 hektár ipari terület áll üresen, ettõl a 
helyszíntõl jóval délebbre, kedvezõtlenebb pozícióban további mintegy 100 hektár szabad terület 
található feltételhez kötött fejlesztési terület címén, vagyis bizonyos feltételek teljesítése esetén 
összesen mintegy 155 hektár terület vonható be a fejlesztésbe.
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Maglód
A város délnyugati részén, az M0 lehajtója közelében kb. 35 hektáros ipari, gazdasági terület 
található.

Pécel
A város ipari parkja betelt, ott nincs szabad terület, az ipari parknál nem tudtak felvilágosítást adni, 
hogy a TSZT-ben, amely a város honlapján nem található meg, van-e még szabad terület.

Fót
A városban 20-30 hektár szabad gazdasági terület található.

Dunakeszi
A városban kb. 40 hektár szabad gazdasági terület található.
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Összehasonlítás az egyes városokhoz kapcsolódó budapesti városrészek városszerkezeti, 
demográfiai és szociológiai jellemzõi tükrében, a fejlesztésekbe bevonható humánerõforrások 
szempontjából

A jelen JAVASLAT vizsgálatának tárgyát képezõ városok és Budapest Fõváros térszerkezeti 
kapcsolatait az alábbi ábra érzékelteti (Forrás: Budapest Városrehabilitációs Programjának 
felülvizsgálata és javaslat a Program továbbfejlesztésére, Egyeztetési dokumentáció; ECORYS 
Magyarország Consulting):

Budapest elõvárosi, illetve átmeneti zónájában

Ø Üllõ és Vecsés a tõlük délkeletre esõ agglomerációs és megyei térséggel a XVIII. (Pestszentlõrinc-
Pestszentimre, 93846 lakos), XIX (Kispest, 61878 lakos), X. (Kõbánya, 80601 lakos) 
lakóterületeihez (összesen 236.325 lakos) kapcsolódik a Cegléd- Budapest vasútvonallal (az 
érintet települések Cegléddel összesen: 122.537 lakos) a vasút által érintett megyei településeken) 
és a 3-as metróval valamint az M4 autópálya bevezetõ szakaszát képezõ ferihegyi gyorsforgalmi 
úttal és az Üllõi úttal;

Ø Gyál és Dunaharaszti a XXIII. kerület (Soroksár, 19.982 lakos), a XX. kerület (Pesterzsébet, 63.634 
lakos) és a XIX. kerület (Kispest, 61.878 lakos) kertvárosias része lakóterületeihez kapcsolódik 
(összesen 145.494 lakos) a 3.1. és a 3.2. fejezetben részletesen ismertetett közlekedési 
kapcsolatokkal;

Ø Maglód és Pécel a XVII. (Rákosmente, 78520 lakos) kerület lakóterületeihez kapcsolódik a 3.1. és 
a 3.2. fejezetben részletesen ismertetett közlekedési kapcsolatokkal;
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Ø Fót és Dunakeszi a IV. (Újpest, 98.800, ), a XV. (Rákospalota, 79.987 lakos) és a XIII. (Angyalföld) 
kerület lakóterületeihez (összesen 297.087 lakos) kapcsolódik a 3.1. és a 3.2. fejezetben 
részletesen ismertetett közlekedési kapcsolatokkal.

A fent említett fõvárosi kerületek lakóterületeit és legfontosabb városrendezési jellemzõit a Budapest 
Fõváros Településszerkezeti Tervébõl (készítette: Budapest Fõváros Városépítési Tervezõ Iroda, 2005) 
kivett alábbi terv ábrázolja, amibõl az alábbiak állapíthatóak meg:

Ø Üllõ és Vecsés a XVIII. (Pestszentlõrinc-Pestszentimre), XIX (Kispest), X. (Kõbánya) és a IX 
(Ferencváros) kerületben összesen 7 nagy lakótelepi együtteshez (köztük a Havanna utcaihoz) 
valamint két jelentõs kiterjedésû kisvárosias lakóterülethez (Kõbánya városközpont és a Wekerle 
telep) kapcsolódik;

Ø Gyál és Dunaharaszti a XXIII. (Soroksár), a XX (Pesterzsébet) és a XIX. kerületben összesen 1 
nagy és két kisterületû lakótelepi együtteshez kapcsolódik;

Ø Maglód és Pécel a jellemzõen kertvárosias beépítésû XVII. (Rákosmente) kerületben 1 lakótelepi 
együtteshez kapcsolódik; 

Ø Fót és Dunaharaszti a IV. (Újpest), a XV. (Rákospalota) és a XIII. (Angyalföld) kerületben 4 nagy 
és 4 kisebb lakótelephez, 1 nagyvárosi és 6 kisvárosias lakóterülethez kapcsolódik.
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Az agglomeráció vizsgált városaihoz kapcsolódó, elõvárosi lakóterületeken élõ népesség társadalmi-
gazdasági helyzetét a következõ szociális térképek jól érzékeltetik ((Forrás: Budapest 
Városrehabilitációs Programjának felülvizsgálata és javaslat a Program továbbfejlesztésére, Egyeztetési 
dokumentáció; ECORYS Magyarország Consulting):

Társadalmi jellemzõk
Sokgyerekes családok száma magas, 
azaz a 3 és többgyerekes családok 
aránya az összes családhoz viszonyítva 
meghaladja a 8 %-ot.

Túlzsúfolt háztartások, azaz a 
túlzsúfolt lakások aránya meghaladja az 
EU norma szerint 20 %-ot és a KSH 
norma szerinti 12 %-ot.
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Gazdasági jellemzõk
Munkanélküliek aránya magas, azaz a 
munkanélküliek aránya a gazdaságilag 
aktív népességhez képest meghaladja a 
10 %-ot.

Alacsony társadalmi-gazdasági 
kategóriába tartozó háztartásfõk 
aránya magas, azaz a betanított 
egyszerû szakképzett és a 
munkaerõpiacról így kiszakadó, inaktív 
háztartásfõk által lakott lakások aránya 
meghaladja a 25 %-ot.2

  
2 Az indikátor képzésénél, a munkanélkülieket, a gyermekgondozási segélyben részesülõket, a saját jogú öregségi és 
hozzátartozói, rokkantsági nyugdíjasokat, egység inaktív keresõket, a munkaerõpiacról kiszakadóakat, és a még soha nem 
dolgozó inaktívakat vettük figyelembe.



Üllõ Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelõ: Üllõ Város Önkormányzata Készítette: Városfejlesztés Zrt

57

A gazdaságilag aktív népesség 
aránya alacsony, azaz a gazdaságilag 
aktív népesség aránya nem éri el a 40 
%-ot.

Aktív keresõ nélküli háztartások 
száma magas, azaz az aktív keresõ 
nélküli háztartások száma meghaladja 
az összes háztartás20 %-át.
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Felsõfokú végzettségûek aránya a 
25-x évesek körében alacsony, a 
felsõfokú végzettséggel (fõiskola, 
egyetem) rendelkezõk aránya a 20-x 
korúak körében nem éri el a 15 %-ot.

A bemutatott társadalmi térképek tükrében megállapítható, hogy Budapest délnyugati, északnyugati, 
északkeleti és délkeleti szektorai közül valószínûleg az utóbbi népességének státusza a 
legalacsonyabb. Az Üllõhöz és Vecséshez kapcsolódó, fentebb említett budapesti városrészekben 
jelentõs tömegben koncentrálódnak súlyos társadalmi problémák.
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Következtetések és javaslatok a készülõ területi koncepciókhoz és területi tervekhez

Integrált iparfejlesztési beruházások területét ott célszerû kialakítani egy térségben az 1. pontban foglalt 
követelményeknek megfelelõen, ahol a meglévõ társadalmi, fizikai-infrastrukturális és piaci adottságok a 
legkedvezõbbek ehhez.
Az említett kedvezõ társadalmi, fizikai és piaci adottságok a következõk lehetnek (a teljesség igénye 
nélkül felsorolva):
Ø nagy számú nagyvárosi és agglomerációs népesség jelenléte elérhetõ közelségben, amely szabad 

munkaerõ-piaci kapacitást hordoz (elvárható arányú foglalkoztatása jelenleg nem megoldott), 
abban a társadalmi szegmensben, amely ipari üzemekben potenciális munkavállaló lehet;

Ø a nagy számú népesség számára az ipari terület megfelelõ elérési idõn belüli elérését az EU 
környezetvédelmi fenntarthatósági szempontjainak megfelelõen lehetõvé tevõ nagy kapacitású 
közösségi és egyéni közlekedési rendszerek rendelkezésre állása vagy az iparfejlesztéssel 
összehangolt ütemben történõ kialakítása az agglomerációban és Budapesten egyaránt;

Ø fejlett, nagy kapacitású, diverzifikált és rövid szállítási idõket lehetõvé tevõ közlekedési 
infrastruktúra-hálózat a termeléshez szükséges anyagok be- és a késztermékek elszállítására;

Ø a konkrét helyszín lehetõ legkedvezõbb térszerkezeti pozíciója az adott országon és térségen 
belül, amely alkalmas a globális a nemzetközi ipari befektetõk érdeklõdésének felkeltésére és 
igényeinek kielégítésére;

Ø rendelkezésre álló, illetve az iparfejlesztéssel összehangolt ütemben az ipari munkahelyteremtõ 
beruházások céljára kialakítható megfelelõ nagyságú, 100 hektárnál nagyobb földterület;

Ø önkormányzati szándék az iparfejlesztésre.

A fenti vizsgálatok alapján látható, hogy a legnagyobb népességû fõvárosi városrészekhez Dunakeszi 
és Fót (összesen 297.087 lakos) valamint Üllõ és Vecsés (összesen 236.325 lakos) kapcsolódik, 
amihez Üllõ és Vecsés esetében Pest megye 122.537 lakosa adódik.

Fóton és Dunakeszin azonban a kialakítható iparfejlesztési területek összesen sem érik el a 100 
hektáros nagyságot, és az autópályához viszonyított, illetve településen belüli fekvésük is 
kedvezõtlenebb, mint Üllõ esetében, ahol az iparfejlesztésre kialakítható 411 hektár terület közvetlenül 
az M0 és az M4 autópályák mellett van. Ezen kívül Fót és Dunakeszi önkormányzatainak határozott 
iparfejlesztési szándékai nem kerültek kinyilvánításra. 

A többi vizsgált városhoz kapcsolódó budapesti városrész lakosságszáma jóval kisebb a fentieknél.

A népességszámok a potenciálisan rendelkezésre álló szabad munkaerõ nagyságát jelzõ szociológiai 
adatokkal együtt arra utalnak, hogy a szabad munkaerõ is a Dunakeszi-Fót valamint az Üllõ-Vecsés 
térségéhez kapcsolódó városrészekben a legnagyobb számú. Ehhez azonban hozzáadódik az a 
szempont, hogy az adott népesség oldaláról nézve, a szociális helyzet miatt Budapest elõvárosi 
zónájának délkeleti szektorában van a legnagyobb szükség a foglalkoztatás növelésére ipari 
munkahelyek teremtésével.

Budapest délkeleti szektora népessége társadalmi-gazdasági felzárkóztatását és integrációját olyan 
foglalkoztatás növelõ, munkahelyteremtõ fejlesztésekkel lehet elõmozdítani, amelyek alkalmasak az 
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említett, nagy számú népesség foglalkoztatására. Ezt pedig nem a magasan kvalifikált munkaerõ 
foglalkoztatására épülõ szolgáltatási és K+F+I tevékenységek tudják biztosítani, hanem az ipar.

Olyan potenciális ipari fejlesztési terület a fenti célok valóra váltását a fenntartható fejlõdés környezeti 
követelményeinek megfelelõ, az agglomeráció és Budapest szintjén integrálható nagy kapacitású 
közösségi közlekedési rendszerrel a leginkább rászoruló, legnagyobb számú népesség ipari 
foglalkoztatását biztosíthatja, Üllõn és Vecsésen van abban a léptékben, amit a jelzett társadalmi 
problémák orvoslása megkíván. Gyálon a gazdaságfejlesztésben inkább a logisztikáé lehet a fõszerep, 
bár Üllõ és Vecsés ipari területeivel integrálva az iparfejlesztésre is van lehetõség.

A piaci szempontból legfrekventáltabb – kelet-nyugat irányú – európai gazdaság- és 
közlekedésfejlesztési tengelyen a vizsgált városok közül Üllõ és Vecsés helyezkedik el. Ezt a 
befektetési szempontból kedvezõ piaci pozíciót tovább erõsíti, hogy Magyarország legnagyobb 
kapacitású és forgalmú mûködõ nemzetközi légikikötõje, valamint a késõbb megépülõ nemzetközi 
nagysebességû vasút leendõ repülõtéri állomásának helye Vecsés és Üllõ közvetlen szomszédságában 
van.

A vizsgált városok közül Üllõ rendelkezik messze a legtöbb, az iparfejlesztésbe bevonható 
településszerkezeti szempontból kedvezõen pozícionált szabad területtel (411 hektár), míg a bevonható 
területnagyság szempontjából a sorban utána következõ Gyál (230 hektár) a fizikai és a társadalmi tér 
szerkezetében elfoglalt pozíciója szempontjából kevésbé kedvezõ helyzetben van az iparfejlesztéshez, 
mint Üllõ és Vecsés. Azok a helyszínek, amelyeknek a fizikai és a társadalmi tér szerkezetében elfoglalt 
pozíciója szintén jelentõs iparfejlesztést indokolhatna (Dunakeszi, Fót) nem rendelkeznek a nagy 
léptékû iparfejlesztésbe bevonható elégséges mennyiségû földterülettel.

Üllõ Város Önkormányzatának szándékában áll a gazdaság fejlesztése érdekében ipari munkahelyeket 
teremteni a település területén. Az iparfejlesztés Üllõ Város Önkormányzata Befektetésösztönzõ 
Stratégiájának prioritása (a többi vizsgált város önkormányzata részérõl ilyen szándékról nem állt 
rendelkezésre információ).

A fentiekbõl következik, hogy Üllõ Város Pest megye és Budapest Fõváros számára kedvezõ 
lehetõséget jelent arra, hogy területén 2014-2020 között integrált iparfejlesztési beruházások 
valósuljanak meg az EU 2020 stratégiának és az OFTK-ban foglalt iparfejlesztési céloknak megfelelõen. 
Ennek megfelelõen javasoljuk, hogy Üllõ Város a fejlesztési területeivel, mint Pest megye egyik integrált 
iparfejlesztési beruházási területe kerüljön megjelenítésre Pest megye jelenleg készülõ területi terveiben 
és a kapcsolódó, szintén készülõ országos operatív programokban.
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Üllõ jelenlegi településszerkezeti terve
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Részletszámítás

Település Szerkezeti Terv (TSZT) Gksz övezetébe autópályákon 
belül szabad terület, részletes szabályozással nem rendelkezik

46,7 ha
28,6 ha
12,0 ha

Össz: 87,3 ha

Település Szerkezeti Terv (TSZT) Gksz övezetébe autópályákon 
belül szabad terület, részletes szabályozással rendelkezik

15,0 ha
18,0 ha
15,0 ha
15,0 ha
10,0 ha

5,0 ha
Össz: 78,0 ha

Település Szerkezeti Tervben (TSZT) Kk övezeti besorolással 
szerepel, de részletes szabályozással nem rendelkezik Össz: 95,5 ha
Település Szerkezeti Tervben (TSZT) különleges terület, 
bányaterület Össz: 27,8 ha

További bevonható területek (jelenleg Mg) vasúttól északra
28,0 ha
23,8 ha
13,5 ha

Össz: 65,3 ha

További bevonható területek (jelenleg Mg) vasúttól délre Össz: 109,2 ha

Összesen:   463,1 ha
Ebbõl nem szerepel az Agglomerációs törvényben

 vasúttól északra
 vasúttól délre

65,3 ha
137,0 ha

Össz: 202,3 ha
Megszüntetésre kerül a TSZT-ben és az Agglomerációs törvényben szereplõ 
mennyiségbõl
M0-M4 csomópont északkeleti szegmensében 44,0 ha
M0-M4 csomópont délnyugati szegmensében 18,4 ha
Pesti út melletti lakóterületi fejlesztés a város délkeleti szélén 153,0 ha

Össz: 215,4 ha

A megszüntetésre kerülõ lakó övezetbõl 13,1 ha meghagyása mellett még rendelkezésre áll 463,1 ha 
meglévõ vagy bevonható szabad terület. További potenciális „csere alap” az Ócsai út mentén elnyúló 
170 hektáros rekreációs terület egésze vagy egy része. A biztonság érdekében az Agglomerációs 
törvényben nem szereplõ, területrendezési hatósági eljárást követõen, a TSZT módosításával 
bevonható mezõgazdasági területet 202,3 hektár helyett összesen 150 hektár nagysággal vesszük 
figyelembe. Ez 52,3 hektárral növeli a lakóövezetnél meghagyható 13,1 hektárt, ami így elvileg 65,4 
hektárra növekedhet. Ugyanakkor az autópálya melletti területek értéke miatt célszerû lenne ebbõl a 
„puffer” lehetõségként meghagyott 52,3 hektárból minél többet felhasználni a valóságban ipari, 
gazdaságfejlesztési területként az M0 és a belterület között, és minél kevesebbet meghagyni az új 
lakóterületre.
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Üllõ bemutatása

Üllõ város Pest megye és a Budapesti agglomeráció3 egyik folyamatosan fejlõdõ és növekvõ 
települése. A 81 települést magában foglaló agglomeráció társadalmi, gazdasági potenciálját tekintve 
az ország legjelentõsebb térségének számít. Üllõ ezen agglomerációs gyûrû dél-keleti részén fekszik, a 
településtõl 5 km-re található az ország legnagyobb nemzetközi reptere a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülõtér. Vonattal a Budapest–Cegléd–Szolnok-vasútvonal végállomásáról a Nyugati 
pályaudvarról 30 perc, Kõbánya-Kispest állomásról mindössze 20 perc, autóbusszal Budapest 
Kispest végállomásról 30 perc a menetidõ. Üllõ közvetlen közigazgatási területén fut az M0 autópálya, 
keresztülhalad a településen a 4-es számú fõút, és a város területén létesül az M4 és az M0 
autópályák csomópontja is. 

A rendszerváltást követõ autóút-hálózat és autópálya fejlesztések következményeként gombamód 
szaporodtak a fõutak mellé telepített raktárbázisok, logisztikai központok és kereskedelmi, 
szolgáltató funkcióknak helyet adó létesítmények. Üllõ térsége mindezen cégek betelepülésével 
gazdasági karakterét tekintve új pozícióba került, amit nagyban segített a Liszt Ferenc repülõtér 
közelsége, annak folyamatos kapacitás növekedése. Ezek az új, Üllõ közvetlen közelében megjelenõ 
gazdaságszervezési tevékenységek munkahelyeket jelentenek, bevételt az önkormányzatnak, illetve 
erõsítik a térség gazdasági potenciáljait.

Társadalmi értelemben a legjelentõsebb jelenségnek a szuburbanizáció folyamatát és annak 
következményeit lehet tekinteni. Üllõ lakossága folyamatosan emelkedik, a lakosság társadalmi 
összetétele heterogénebb lett és mindezekkel együtt új kihívások elé került Üllõ Önkormányzata.

Üllõ lakossága az elmúlt években folyamatosan növekedett, az elmúlt 15 évre tekintve közel 20%-kal, 
2012-es KSH adatok szerint 11 435 fõ lakta a várost. Ez a lakosságszám növekedés egyértelmûen a 
bevándorlásoknak köszönhetõ. Leginkább ennek a folyamatnak köszönhetõ, hogy Üllõ korosztályos 
összetétele kedvezõ képet mutat, ahogyan öregedési indexe, és a középkorúak aránya is kedvezõen 
változott. Iskolázottság, képzettség tekintetében objektíve pozitív folyamatok figyelhetõek meg, de 
relatív értelemben még mindig nem lehetünk elégedettek, hiszen az Üllõt is magába foglaló délkeleti 
szektor rendelkezik az egyik legkedvezõtlenebb képzettségi mutatóval a Budapesti agglomeráción 
belül. A munkanélküliségi ráta 2012. októberében 6,0% volt, ami az országos mutató 76%-a, tehát Üllõn 
a munkanélküliség nem jelent kiemelten nagy problémát. Ez az alacsony szám Budapest közelségének 
és a környékre nagyszámmal betelepülõ és még mindig prosperáló gazdasági vállalkozásoknak 
köszönhetõ (a foglalkoztatás területén az elmúlt évben begyûrûzõdött gazdasági válság azonban 
éreztette hatását, a 2009-es adatok szerint a munkanélküliségi ráta a korábbi 3%-ról kúszott a jelenlegi 
6%-os mértékûre). Nem meglepõ módon a helyben lakók kb. kétharmada máshol talált magának 
munkalehetõséget, nagytöbbségük Budapesten. Ez a fajta munkavállalás ingázó életmódot feltételez.

A lakosságszám emelkedés nagyrészt a szuburbanizációs folyamatnak köszönhetõ. Üllõ lakossága 
ezzel egyetemben nem csak mennyiségileg, hanem minõségileg is változott, heterogénebbé vált. Üllõt 
elsõsorban olyan családok választják lakóhelyüknek, akik a magas fenntartási költségû budapesti 
lakásukat hátrahagyják annak érdekében, hogy vidéken könnyebb megélhetést érjenek el. A 
betelepülõk jellemzõen fiatal házasok, akik a gyermekvállalás elõtt állnak, vagy olyan családok ahol már 
eleve több gyermek található. A szuburbanizációnak ez a típusa nem jár együtt a kiválasztott célterület 
státuszának csökkenésével. A település új lakója hosszú távon illeszkedik az ottani társadalomhoz, 

  
3 Pest megye és a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági potenciálja alapján az ország legjelentõsebb térségének 
számít. Tágabb kitekintésben a régióra, mint a Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb gazdasági koncentrációjára is lehet 
tekinteni. 
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munkahelyüket megtartva többségében ugyanolyan ingázóvá válnak, mint a településen lakók 
többsége. Üllõ azért is válhatott az elmúlt években a kiköltözések egyik kedvelt célterületévé, mert 
közvetlen térségében jelentõs számban jöttek létre komoly foglalkoztató kapacitású vállalkozások, 
amelyek jelentõs számú ingázót foglalkoztatnak. Mindemellett azt is figyelembe kell venni, hogy a 
városi élet költségei, és a környezetterhelés egy Üllõ típusú városban sokkal alacsonyabb, mint egy 
nagyvárosban, Budapesten. 

Fontos figyelembe venni, hogy a szuburbanizáció rövid és középtávon komoly kihívásokat jelent a 
befogadó települések számára. Az újonnan jövõ lakosságnak köszönhetõen konfliktusok, diszfunkciók 
képzelhetõek el a településen. A megnövekedett lakónépesség új infrastrukturális igényeket támaszt, a 
közszolgáltatások intézményei tovább terhelõdnek, kapacitás hiány léphet fel. A település a 
megnövekedett igények következtében nem tud megfelelni minden igénynek szolgáltatás, 
kereskedelem, vendéglátás területén. Összességében azt lehet mondani, hogy újonnan urbanizálódó 
települések a megnövekedett lakónépességhez képest funkcióhiányosak.

Egy komplex agglomerációs társadalmi-
gazdasági elemzés legtöbb mutatója 
segítségével kirajzolódik Budapestet körülvevõ 
funkcionális városi térségi gyûrûjén belül egy 
északkelet-délnyugati átló, ami mentén 
differenciálodnak a települések. Nagy 
általánosságban elmondható, hogy az átlótól 
északra található települések a Budapestrõl 
kitelepülõk elsõdleges célterületei, jellemzõen 
magasabb státuszú, nagyobb jövedelmû, 
magasabb képzettséggel rendelkezõ, jobb 
lakókörülményû lakosok lakják, mint az átlótól 
délebbre található településeket. Ez a térség 
infrastrukturálisan jobban ellátott, szolgáltatási 
funkcióban gazdagabb. Üllõ ennek a bizonyos 
agglomerációs átlónak a határán van. A város 
sok olyan jellemzõvel bír, ami azt segíti, hogy 
minél inkább nivellálódni tudjon Budapest 
belsõ agglomerációs gyûrûjéhez, azonban 
ehhez tudatos beavatkozások kellenek. 
Elõször is látni kell, hogy a kiköltözések 
következményeként megnövekszik a helyi 

felvevõ piac, az új lakosok megjelenésével együtt új ismeretek, képességek, készségek válnak 
elérhetõvé a város és a helyi gazdasági szereplõk számára. A gazdasági szuburbanizáció 
következményeként pedig az önkormányzatok fejlesztési lehetõségei is növekszenek a beszedett 
adókon keresztül. Hosszútávon tehát mindenképpen Üllõ elõnyére válnak a fent leírt folyamatok, abban 
az esetben, ha az alapvetõen spontánul elinduló szuburbanizációs folyamatot megértjük és annak 
mértékéhez mérten történnek önkormányzati beavatkozások. Ahhoz hogy a betelepülõ népesség 
jelentette elõnyöket ki lehessen aknázni, illetve a keletkezõ problémákat csökkenteni lehessen, 
szükséges a helyi társadalmak integritásának fokozása, az eltérõ kulturális, anyagi, képzettségi 
jellemzõkkel bíró társadalmi csoportok közt a kapcsolatok kiépítése. Fontos az is, hogy az 
önkormányzat részérõl tervezett városfejlesztési beavatkozások történjenek, amik azt célozzák, hogy a 
város olyan fejlõdési útra álljon, aminek köszönhetõen Üllõ modern, elõvárosi kisvárossá válhat.



Üllõ Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelõ: Üllõ Város Önkormányzata Készítette: Városfejlesztés Zrt

67

A rendszerváltás után felgyorsult autópálya-építés következtében, különösen az M0-ás körgyûrû 
átadását követõen, a javuló közlekedési potenciálnak köszönhetõen kedvezõ lehetõségek alakultak 
ki új gazdasági funkciók város környéki megjelenéséhez. Többek között ennek is köszönhetõ, hogy Üllõ 
térsége is a szuburbanizációs folyamat egyik kiemelt területévé vált az elmúlt években. A 
rendszerváltást követõ autóút-hálózat és autópálya fejlesztések következményeként egyre másra 
szaporodtak meg a fõutak mellé telepített raktárbázisok, logisztikai központok és a kereskedelmi, 
szolgáltató funkciók letelepedése. Üllõ térsége mindezen cégek betelepülésével gazdasági karakterét 
tekintve új pozícióba került, amit nagyban segített a Liszt Ferenc Repülõtér közelsége, annak 
folyamatos kapacitás növekedése.

A kilencvenes évektõl indult el az a folyamat, aminek keretében Üllõ körzetében sorra telepedtek le 
nagy logisztikai és kereskedelmi cégek. Gyálon a McDonald's hazai, majd közép-európai regionális 
raktára, a Hungarorak épült fel. Európa egyik meghatározó logisztikai szolgáltatója, a Tibbett&Britten 
Soroksárról telepítette át tevékenységét Üllõre, míg a K-Sped hazai szállítmányozó cég helyben nõtt fel 
e funkciók kiszolgálása révén. Az Auchan Üllõn, míg a Tesco Gyálon építette meg raktárbázisát. 
Alsónémediben a Penny-Market Kereskedelmi Kft. és a REWE Magyarország Kft., illetve a CBA hazai 
kereskedelmi lánc raktárai, központjai találhatók. A térségben két business park is mûködik: az egyik 
Gyálon, ahol a ProLogis hozta létre az M5-Gyál Business Parkot, a másik Vecsésen, ott a Lincoln 
csoport invesztált az Airport Business Parkba. A nemzetközi tõkével nem vetekedõ nagyságú 
szállítmányozó cégek is megjelentek a térségben, pl. a felsõpakonyi ipari parkba települt át Algyõrõl a 
Primatrans.

Mára már nem pusztán a Budapestrõl érkezõ hatások, valamint a tranzit és logisztikai funkciókból eredõ 
tényezõk szétsugárzása jellemzõ, hanem tudatos fejlesztése indult meg a térségnek. Az idõ 
elõrehaladtával a spontán gazdasági betelepülések kezdenek összeérni a tervezett gazdasági 
átalakítással, aminek eredményeképpen a terület prosperáló logisztikai, kereskedelmi funkciójú térségé 
válhat.

Az elmúlt idõszakban Budapest és Üllõ térségének kapcsolatát egyértelmûen centrum-periféria 
viszonyként lehetett leírni. Bár a gazdasági potenciál egyértelmû különbségébõl következõen a reláció 
mértéke nem változik, a kapcsolat minõségében egyértelmû változások indultak meg. A 
szuburbanizációs folyamatok, az új funkciók (spontán és tervezett) megtelepedése a térségben, az M0 
autópálya kiépítése mind-mind olyan egymással összefüggõ tényezõk, amelyek aktívan bekapcsolják 
Üllõt az ország gazdasági vérkeringésbe.

Mûszaki infrastruktúráját tekintve Üllõ kedvezõ helyzetben van, köszönhetõen az elmúlt évek 
fejlesztéseinek. Az elektromos energiaellátás 100%-os, ahogyan a közüzemi vízvezetékkel való 
ellátottság is teljes lefedettséget ér el a településen. Ez utóbbi tekintetében 5,5%-kal meghaladja az 
agglomerációs átlagot. A lakások több mint négyötöde rendelkezik hálózati gázzal, ebben a tekintetben 
valamelyest el van maradva az agglomeráció többi városától. A szennyvízcsatorna-hálózat 
fejlesztésében viszonylag rövid idõ alatt zajlott le egy nagymértékû fejlesztés. A közüzemi 
szennyvízcsatorna hálózatba bekötött lakások aránya a vízvezeték-hálózatba bekötött lakásokéhoz 
képest 2000-rõl 2006-ig a 10%-tól indulva a 83%-ot érte el.
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2. akcióterület tulajdonviszony vizsgálat



Üllõ Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelõ: Üllõ Város Önkormányzata Készítette: Városfejlesztés Zrt

69

3. AKCIÓTERÜLET
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A város déli részén jelentõs kiterjedésû erdõs, ligetes illetve mezõgazdasági mûvelésû terület található. 
A terület alatt a szakvélemények szerint nagy valószínûséggel található termálvíz. Üllõ közelsége a 
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtérhez, a város csomóponti elhelyezkedése az autópályák hálózatában, 
az autópálya hálózat és az elõvárosi vasúti közlekedési vonal metszéspontjában, valamint a város 
dinamikus urbanizálódása kedvezõ feltételeket jelentenek ahhoz, hogy az elõnyös természeti 
adottságokkal rendelkezõ és a közlekedési forgalom potenciális ártalmaitól is távol levõ déli 
akcióterületen turisztikai, illetve rekreációs fejlesztések valósuljanak meg. A turisztikai fejlesztés 
szempontjából a lehetséges fõ irány az ökoturizmus és a wellness-turizmus. Az elõbbi a lovaglás és a 
kerékpározás szempontjából kedvezõ adottságokon, az utóbbi a termálvíz hasznosításán, valamint a 
nemzetközi repülõtér közelségén és a közlekedési csomóponti helyzeten alapulhat. Mindkét fejlesztési 
irányt erõsíti a település lendületes urbanizációs folyamat mellett a tervezett gazdaságfejlesztési és 
munkahelyteremtõ ipari, logisztikai beruházások megvalósulása. Az említett gazdaságfejlesztõ akciók 
jelentõs mértékben megnövelik a városban dolgozók számát, ami prognosztizálhatóan a népesség 
további növekedésében is jelentkezni fog. A város potenciális gazdasági és foglalkoztatási fejlõdését és 
szerepét érzékeltetik azok a nagyléptékû logisztikai beruházások is amelyek már megvalósultak az 
ipari-gazdasági akcióterületen.

A jelenlegi fázisban a potenciális fejlesztések térbeli, építészeti, mûszaki kialakítása és az 
önkormányzatot érintõ pénzügyi dimenziója még nem körvonalazható pontosabban, azonban a tízéves 
távlatra szóló ITS-ben feltétlen indokolt a szerepeltetése annak érdekében, hogy a gazdaság 
fejlõdésével és a konkrétabb fejlesztési igények megfogalmazódásával párhuzamosan az ITS 
aktualizálása során, amikor ennek a feltételei kialakulnak a fejlesztéseket pontosabban körvonalazni 
lehessen.   
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2.2. Tematikus fejlesztések

Új négy csoportos óvodaépület építése játszóudvarral, parkolóval. 

Üllõ népessége folyamatosan növekszik, sok a túlzsúfolt óvodacsoport az 5 tagóvodában. Szükség van 
további intézmény létrehozására. A túlzsúfolt óvodák kapacitásának visszaállításával és a lélekszám 
növekedésével a tervezett intézmény is telített létszámmal fog mûködni várhatóan.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne: 
2225 Üllõ, Sportliget - Lakópark vagy Dózsa Gy. utcai önkormányzati ingatlan 

A fejlesztés bruttó összköltsége 450 000 000 Ft.

Általános iskola épületének energiaracionalizálása

A településen egyetlen általános iskolában mintegy 800 gyermek oktatása történik. Az egyetlen 
általános iskolára vonatkozóan a fenntarthatóbb és költséghatékonyabb épület és oktatás biztosítása a 
cél. Megújuló energia (hõszivattyú, napelem) hasznosításával az energiahatékonyság növelése, a 
fenntartási költségek csökkentése.  Falak, tetõtér tetõszerkezetek megerõsítése, megújítása, 
szigetelése a napelemek, elhelyezése érdekében. Primer és szekunder fûtési kör megújítása. Az épület 
villamosságának és villamos berendezéseinek korszerûsítése. (kapcsolók, dugaszoló aljazatok, fali 
foglalatok, reduktorok erõs-és gyengeáramú automaták cseréje, fényforrások és lámpatestek cseréje.)  
Külsõ nyílászárók cseréje. 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne: 
Üllõ, Malom utca 1.

A fejlesztés bruttó összköltsége 400 000 000 Ft

Központi rendelõ épületének energiahatékonyságának javítása

Jelenleg 4 körzet háziorvosi ellátása biztosított az épületben, ami hamarosan bõvül egy 5. praxissal. 2 
gyermek háziorvosi praxis, védõnõi szolgálat, foglalkozás-egészségügyi szolgálat, központi orvosi 
ügyelet, labor, 1 fogorvosi rendelõ és a rendõrség is ebben az épületben található. Cél a fenntarthatóbb 
és költséghatékonyabb épület és egészségügyi ellátás; Az egészségügyi intézmény korszerûbb 
ellátásával az egészségügyi ellátás is gyorsabb, szakszerûbb lesz, mellyel az ott dolgozók és a betegek 
komfortérzete nõ. Megújuló energia (hõszivattyú, napelem) hasznosításával az energiahatékonyság 
növelése, a fenntartási költségek csökkentése.  Falak, tetõtér tetõszerkezetek megerõsítése, 
megújítása, szigetelése a napelemek, elhelyezése érdekében. Primer és szekunder fûtési kör 
megújítása. Az épület villamosságának és villamos berendezéseinek korszerûsítése. (kapcsolók, 
dugaszoló aljazatok, fali foglalatok, reduktorok erõs-és gyengeáramú automaták cseréje, fényforrások 
és lámpatestek cseréje.)  Külsõ nyílászárók cseréje.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne: Üllõ, Templom tér 3.

A fejlesztés bruttó összköltsége 350 000 000 Ft
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2.3. Hálózatos fejlesztés: a kerékpárút-hálózat kiépítése 

Kerékpárút építése Üllõ közigazgatási területén belül a szomszédos települések közigazgatási 
határáig az ott tervezett kerékpárút-hálózathoz kapcsolódóan

A települési és a települések közti kerékpáros közlekedés kialakítása fontos közbiztonsági cél a 
közösségi közlekedés, valamint a települések közti közlekedés megkönnyítése érdekében a közutak 
elkerülésével. Üllõn elkezdõdött a kerékpárút építés, ahogyan a szomszédos településeken is. Cél, 
hogy a szomszédos települések felé biztonságos közlekedés valósuljon meg a közúti 
gépjármûhasználat kiváltásával belterületen és külterületen. A helyi, helyközi, hivatásforgalmi és 
turisztikai célú kerékpárút építése mintegy 35 km hosszan. A tervek a lakosság igényeivel összhangban 
állnak. A térségben turisztikai szempontból is szükséges lenne a modern kerékpárút kialakítására. 

A fejlesztés megvalósulásának helyszínei: 
Üllõ Általános iskola - Malom utca - Templom tér - Civil Központ a Pesti úton keresztül-Deák F. utca 
hiányzó szakasza - Vasútállomás; 
Templom tér - Dóra major (Ócsai úton keresztül); 
Templom tér - Vecsés közigazgatási határig a 400. sz. út mellett; 
Templom - Gyömrõ közigazgatási határig a 4603. sz. út mellett 

A fejlesztés bruttó összköltsége 1 020 000 000 Ft.

A fejlesztés szakaszai: 

Kerékpárút építése Általános iskola - Malom utca - Templom tér - Civil Központ a Pesti úton 
keresztül - Deák F. utca hiányzó szakasza - Vasútállomás között

A települési és a települések közti kerékpáros közlekedés kialakítása fontos közbiztonsági cél a 
közösségi közlekedés, valamint a települések közti közlekedés megkönnyítése érdekében a közutak 
elkerülésével. Üllõn elkezdõdött a kerékpárút építés, ahogyan a szomszédos településeken is. Cél, 
hogy a szomszédos települések felé biztonságos közlekedés valósuljon meg a közúti 
gépjármûhasználat kiváltásával belterületen Általános iskola - Malom utca - Templom tér - Civil Központ 
a Pesti úton keresztül - Deák F. utca hiányzó szakasza - Vasútállomás.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne: 
Üllõ: Általános iskola - Malom utca - Templom tér - Civil Központ a Pesti úton keresztül-Deák F. utca 
hiányzó szakasza - Vasútállomás; Összesen 4 km hosszon.

A fejlesztés bruttó összköltsége 120 000 000 Ft

Kerékpárút építése Templom tér - Dóra major (Ócsai úton keresztül) között

A települési és a települések közti kerékpáros közlekedés kialakítása fontos közbiztonsági cél a 
közösségi közlekedés, valamint a települések közti közlekedés megkönnyítése érdekében a közutak 
elkerülésével. Üllõn elkezdõdött a kerékpárút építés, ahogyan a szomszédos településeken is. Cél,
hogy a szomszédos települések felé biztonságos közlekedés valósuljon meg a közúti 
gépjármûhasználat kiváltásával belterületen Templom tér-Dóra major (Ócsai úton keresztül) között.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne: 
Üllõ: Templom tér - Dóra major (Ócsai úton keresztül); 10 km hosszon
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A fejlesztés bruttó összköltsége 300 000 000 Ft 

Kerékpárút építése Templom tér - Vecsés közigazgatási határig a 400. sz. út mellett 

A települési és a települések közti kerékpáros közlekedés kialakítása fontos közbiztonsági cél a 
közösségi közlekedés, valamint a települések közti közlekedés megkönnyítése érdekében a közutak 
elkerülésével. Üllõn elkezdõdött a kerékpárút építés, ahogyan a szomszédos településeken is. Cél, 
hogy a szomszédos települések felé biztonságos közlekedés valósuljon meg a közúti 
gépjármûhasználat kiváltásával belterületen Templom tér - Vecsés közigazgatási határig a 400. sz. út 
mellett.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne: 
Üllõ: Templom tér-Vecsés közigazgatási határig a 400. sz. út mellett; 8 km hosszon 

A fejlesztés bruttó összköltsége 240 000 000 Ft

Kerékpárút építése Üllõ Templom tér - Gyömrõ közigazgatási határig a 4603. sz. út mellett

A települési és a települések közti kerékpáros közlekedés kialakítása fontos közbiztonsági cél a 
közösségi közlekedés, valamint a települések közti közlekedés megkönnyítése érdekében a közutak 
elkerülésével. Üllõn elkezdõdött a kerékpárút építés, ahogyan a szomszédos településeken is. Cél, 
hogy a szomszédos települések felé biztonságos közlekedés valósuljon meg a közúti 
gépjármûhasználat kiváltásával belterületen Templom tér - Gyömrõ közigazgatási határig a 4603. sz. út 
mellett.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne: Üllõ: Templom tér - Gyömrõ közigazgatási határig a 4603. sz. 
út mellett 12 km hosszon.

A fejlesztés bruttó összköltsége 360 000 000 Ft
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3. Anti-szegregációs program

3.1.  Anti-szegregációs helyzetelemzés

3.1.1. Bevezetés

Társadalmi rétegzõdés és szegregáció a városokban

A városi népesség a társadalmi hovatartozás szempontjából közel sem homogén. A demográfiai, 
kultúrföldrajzi, gazdasági aktivitásbeli jellemzõk egy adott társadalom szerkezetérõl adnak információt. 
A társadalom tagjai koruknál, ismereteiknél, képességeiknél fogva eltérõ anyagi megbecsültséggel és 
lehetõségekkel rendelkeznek. Ezt, a társadalom egyenlõtlenségi rendszerében elfoglalt relatív helyzetet 
nevezzük társadalmi státusznak. A városokon belül az egyes társadalmi csoportok között lévõ 
társadalmi távolság jellemzõen összefügg a térbeli, lakóhelyi távolságukkal. A társadalmi csoportok 
térbeli távolsága, illetve a területi megoszlásukban levõ különbségek a disszimilaritási index 
segítségével mérhetõk, míg egy adott csoportnak az összes többihez viszonyított elkülönülését a 
szegregációs index adja meg.

A Városfejlesztési Kézikönyvben4 foglaltak szerint azon területeket kell szegregátumnak nyilvánítani, 
ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk, és rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezõk aránya az aktív korú (15-59 év közötti) lakosokon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. 
Szegregációval veszélyeztetett területnek nevezzük azokat a városi területeket, ahol a fenti mutató 40-
50% közötti értéket vesz fel. A szegregációs mutató a 2011-es népszámlálási adatokból állítható elõ, 
illetve segélyezési adatokon alapuló szegregációs mutató is létrehozható. Szegregátumnak azokat a 
területek tekintjük, ahol a terület lakónépességének száma eléri az 50 fõt. 

Üllõ Városban jelenleg nincsen a Városfejlesztési Kézikönyv szempontrendszere szerint meghatározott 
szegregátum. 

Esélyegyenlõséggel kapcsolatos városi koncepciók

Az esélyegyenlõség támogatását célzó helyi szintû stratégiai dokumentumok közül Üllõ Város Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepcióval, Közoktatási Esélyegyenlõségi Programmal, Közfoglalkoztatási 
Tervvel, valamint Helyi Esélyegyenlõségi Programmal rendelkezik. 

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Tv. elõírásainak megfelelõen 2005-
ben készült el a Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója, melynek legfrissebb 
felülvizsgálatára 2010-ben került sor. A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció célja, hogy 
elõsegítse az ellátási kötelezettségek körébe tartozó feladatok hatékony megszervezését, azok 
hosszabbtávú tervezését, továbbá megalapozza a hiányzó ellátások elõkészítését és bevezetését, 
valamint az ellátásokat biztosító intézményrendszer fejlesztését.
A 2005-ös Koncepció tervezett, igényfelmérési vagy elõkészítés szakaszban lévõ szolgáltatásként 
említi a szociális információs szolgáltatást, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást, a gyermekek 

  
4 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért Felelõs Szakállamtitkárság: 
Városfejlesztési kézikönyv. Második, javított kiadás. 2009. január 28.
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napközben ellátásának fejlesztését, az utcai szociális munkát, a kapcsolattartási ügyeletet, a készenléti 
szolgálatot, a gyermekek átmeneti otthonát, valamint az idõsek átmeneti elhelyezését. A felsoroltak 
közül a dokumentum 2010-ben készült felülvizsgálatának idõpontjáig bevezetésre került a 
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, a kapcsolattartási ügyelet, ezen kívül 2012-ben egy európai uniós 
támogatásnak köszönhetõen megkezdõdött a bölcsõde kapacitásbõvítése (vagyis a gyermekek nappali 
ellátásának fejlesztése).

Az esélyegyenlõségrõl, az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. törvény értelmében, Üllõ város képviselõ-testülete 2007-ben elkészítette Közoktatási 
Esélyegyenlõségi Programját, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy az intézményekben kialakuljon a 
méltányos, mindenki számára elérhetõ minõségi oktatás feltétele. Az esélyegyenlõségi program 
kiemelkedõ célja a közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlõség elõsegítése, a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetû tanulók integrációjának, tanulmányaik sikerességének támogatása. A 
dokumentum felülvizsgálatára és aktualizálására 2007 óta nem került sor, de az oktatás területére 
vonatkozó esélyegyenlõségi célkitûzésekkel kiemelten foglalkozik többek között a 2013-2018-as 
idõszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlõségi Program is.

A képviselõtestület 2009-ben fogadta el Üllõ Város Közfoglalkoztatási Tervét. A közfoglalkoztatási terv 
tartalmazza a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését 
és várható ütemezését, a feladatok ellátásához szükséges létszámot, továbbá a közfoglalkoztatás 
finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. Habár közfoglalkoztatás rendszere és a munkavégzés 
szabályozása a dokumentum kelte óta több ízben is változott, a terv módosítására 2009 óta nem került 
sor.

2013 októberében készült el Üllõ Helyi Esélyegyenlõségi Programja (HEP), mely a városról készített 
alapos helyzetelemzésre építve célkitûzéseket és ezekhez társított eszközöket, feladatokat fogalmaz 
meg, többek között a romák és/vagy mélyszegénységben élõk, a gyermekek, az idõsek, a nõk, és a 
fogyatékkal élõ üllõi lakosok esélyegyenlõségének biztosítása érdekében. A HEP célja az egyenlõ 
bánásmód és az esélyegyenlõség biztosítása, a közszolgáltatásokhoz történõ egyenlõ hozzáférés 
elvének, illetve a diszkriminációmentesség és szegregációmentesség biztosítása. A HEP a 
helyzetelemzés alapján a feltárt problémák komplex kezelésének érdekében intézkedési tervet 
tartalmaz. 

Az utóbbi években készült települési stratégiák és koncepciók mellett több helyi érvényû rendelet is 
figyelmet fordít a hátrányos helyzetû lakosság problémáira, így közvetett vagy közvetlen módon 
kapcsolódnak az anti-szegregációs törekvésekhez. Ide sorolható többek között:

• a 11/2011. (IV.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

• a 19/2011.(XII.08.) számú önkormányzat rendelete a helyi ösztöndíjrendszer létesítésérõl
• a 23/2001. (VIII.8.) számú önkormányzati rendelet a Bursa Hungarica Felsõoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrõl
• a 6/2006. (III.30.) számú önkormányzati rendelt a lakások és helyiségek bérletére és 

elidegenítésére vonatkozó szabályokról 
• a 13/1996. (VIII.3). számú önkormányzati rendelet a gyógyszertámogatásról
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3.1.2. Módszertani háttér

Módszerek

Az Anti-szegregációs helyzetelemzés és terv elkészítéséhez kapcsolódó adatgyûjtés során többféle 
módszert alkalmaztunk. Az adatfelvétel 2014. július-augusztusában zajlott. Az elemzés során jelentõs 
mértékben támaszkodtunk a Központi Statisztikai Hivatal és a Területfejlesztési és Területrendezési 
Információs Rendszer adatbázisaira, különös tekintettel a 2001-es és 2011-es népszámlálás adataira, 
továbbá az önkormányzati adatszolgáltatásra. A legfrissebb népszámlálás adatai és az önkormányzati 
adatszolgáltatás (elsõsorban a szociális segélyezési statisztikák) alapján térképeket hoztunk létre, 
melyek a következõ változók térbeli, városrészenkénti eloszlását mutatják be:

• 0-14 évesek aránya a lakónépességen belül;
• 60 év felettiek aránya a lakónépességen belül;
• a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk aránya az aktív korúakon (15-59 

évesek) belül;
• foglalkoztatott nélküli háztartások aránya;
• alacsony komfortfokozatú lakások aránya;
• a szociális segélyezettek térbeli elhelyezkedésének ábrázolása segélyfajtánként: aktív korúak 

ellátása (foglalkoztatást helyettesítõ támogatás, rendszeres szociális segély), átmeneti segély, 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás;

A vonatkozó statisztikai adatok gyûjtése mellett szakértõi interjúkat készítettünk a Polgármesteri Hivatal 
és a helyi szociális ellátórendszer szakembereinek körében, továbbá a segélyezési mutatók területi 
eloszlására alapozva terepbejárást végeztünk a városban. Szakértõi interjúk keretében megkérdeztük 
Szabó Katalin Ildikót, az üllõi Humán Szolgáltató Központ és Nevelési Tanácsadó általános 
igazgatóhelyettesét, Szomora Zsoltot, az üllõi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, valamint 
Szabó Zsoltot, az üllõi Városfejlesztés Kft. ügyvezetõ igazgatóját. Az anti-szegregációs terv készítése 
során továbbá folyamatos kapcsolatban álltunk a Polgármesteri Hivatal Hatósági osztályával, melynek 
munkatársai települési szintû adatszolgáltatással segítették a munkánkat.

Mivel a városban nem található a vonatkozó statisztikai mutatók alapján lehatárolható szegregátum, 
továbbá a Központi Statisztikai Hivatal tájékoztató levele veszélyeztetett területekrõl sem tesz említést, 
Üllõ Város Anti-szegregációs Tervének elkészítésekor elsõsorban az elmúlt tíz év gazdasági-társadalmi 
változásainak elemzésébõl, valamint a tervezett fejlesztési irányok feltételezett hatásaiból indultunk ki. 
Mindezek alapján az Anti-szegregációs Tervben elsõsorban olyan javaslatokat igyekeztünk 
megfogalmazni, melyek a városvezetésnek azzal kapcsolatban nyújtanak némi útmutatást, hogy a 
tervezett fejlesztéseket miként tudják oly módon megvalósítani, hogy azok ne járjanak együtt a 
társadalmi egyenlõtlenségek növekedésével, szegregáció kialakulásával.
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Segélyfajták Üllõ Városban

Üllõ Városban a településen elérhetõ szociális támogatási formákat a 11/2011. (IV.30.) sz. a pénzbeli 
és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló rendelet szabályozza. A rendeletben a településen elérhetõ rendszeres pénzbeli támogatásként 
szerepel az aktív korúak ellátása, a méltányossági ápolási díj és a gondozási jövedelem kiegészítés, 
ezen kívül a jogszabály eseti segélyként határozza meg az önkormányzati segélyt és a vis maior 
támogatást, továbbá természetbeni ellátásként említi a téli tûzifa támogatást, az õszi burgonya juttatást, 
valamint a méltányossági közgyógyellátást. A településen elérhetõ személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások körébe tartozik az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, 
valamint a családsegítés.

3.1.3. Az ITS-ben meghatározott városrehabilitációs akcióterületek

Üllõ városának térszerkezetét jelentõs 
mértékben meghatározzák a település 
központjában találkozó 400-as és 4603-as 
utak, melyek a várost négy részre bontják. A 
városközpont mellett így további négy 
településszerkezeti egységrõl, az Északi, a 
Keleti, a Déli és a Nyugati városrészekrõl 
beszélhetünk, az ITS is ezeket az egységeket 
határozza meg és veszi alapul az 
akcióterületek meghatározásakor.

A településrõl elmondható, hogy a funkciók meghatározó része a Városközpontban összpontosul, itt 
találhatóak ugyanis a fontosabb közintézmények, továbbá a szolgáltató egységek többsége is itt 
koncentrálódik. A többi városrészben a Városközponthoz képest elhanyagolható mértékben érhetõek el 
a különféle szolgáltatások, ezen városrészek esetében többnyire a lakófunkció dominál.

3.1.4. Általános társadalmi helyzetkép Üllõ Városról

Üllõ a ‘90-es évek elején még egyike volt a budapesti agglomeráció számos alvóvárosának, melynek 
léte a helyi ipar, kereskedelem valamint szolgáltatások hiányában szinte kizárólagosan a fõvárostól 
függött.  A település életében lényeges fordulópont csak a 2000-es évek táján következett be. Üllõ a 
kedvezõ földrajzi fekvésében és közlekedési összeköttetéseiben (országos fõ közlekedési útvonalak, 

1. Térkép  Az ITS-ben meghatározott városrehabilitációs  
akcióterületek

1. Városközpont
2. Északi városrész
3. Keleti városrész
4. Déli városrész
5. Nyugati városrész
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vasút, repülõtér közelségében) rejlõ elõnyöket csupán akkoriban kezdte el élvezni, amikor az 
infrastruktúra-fejlesztéseknek köszönhetõen az elsõ logisztikai központok, kereskedelmi telephelyek 
megjelentek a város környékén. Ekkoriban lépett a város arra a növekedési pályára, amely a 2000-es 
évek eleje óta változó intenzitással, de töretlenül tart, és amely jelentõs mértékben átalakította a 
település társadalmi szerkezetét az azóta eltelt másfél évtized során.

A budapesti agglomeráció nyolcvan települése a KSH hivatalos felosztása alapján, égtájak szerint hat 
szektorra tagolható, melyek közül Üllõ a délkeleti szektor részét képezi. E szektort a ’80-as évek során 
alapvetõen népességcsökkenés jellemezte, sõt, még a szuburbanizáció fénykorában is ez volt a 
budapesti agglomeráció azon része, mely a legkisebb népszerûséggel bírt az agglomerációba költözõk 
körében, messze lemaradva a nyugati, északi és az északkeleti szektorok mögött. Az agglomerációba 
költözõk társadalmi státusz szerint jelentõs mértékben elkülönülnek. Így a délkeleti szektorról mindezek 
mellett az is elmondható, hogy a budapesti agglomerációban a jövedelmi és iskolázottsági mutatók 
tekintetében ez a terület rendelkezik a legkedvezõtlenebb arányokkal.5 Üllõn, a 19.4%-os 
agglomerációs átlaghoz képest csupán a lakosság 12,3%-a rendelkezik egyetemi vagy fõiskolai 
végzettséggel. Elmondható, hogy míg a magasabb státuszú kiköltözõk elsõsorban az északi, 
északnyugati szektorokat részesítik elõnyben, addig az alacsonyabb státuszúak jellemzõen a délkeleti 
szektor településeit választják. Mindez feltehetõen szoros összefüggésben áll azzal, hogy az 
agglomerációs szektorok közül az utóbbiban a legkedvezõbbek az ingatlanárak.

  
5 Sápi Zoltán (2013): Lakossági szuburbanizáció és szuburbán településtípusok a fõvárosi agglomerációban. Elérhetõ: 

http://eltinga.hu/files/SapiZoltanGeoDM2013.pdf (utolsó letöltés dátuma: 2014.08.27.)

2. Térkép Átlagos ingatlanárak a budapesti agglomeráció szektoraiban (Duna House, 2013)
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Habár Üllõ, a délkeleti szektor részeként kezdetben nem tartozott a szuburbanizációs mozgások 
elsõdleges célpontjai közé, a ’90-es évek második felétõl kezdõdõen egyre kedvezõbb pozícióba került, 
a délkeleti szektor népszerûsége pedig az utóbbi években is emelkedést mutat. Bár továbbra is 
jellemzõ, hogy a kiköltözõk közül elsõsorban az alacsonyabb társadalmi státusszal rendelkezõk 
választják a települést, a beköltözõk aránya a 2000-es évektõl igen jelentõs, ami meghatározó módon 
alakította át a város társadalmi összetételét. A szuburbanizációs folyamatok, az új funkciók (gazdasági 
szereplõk) megtelepedése, valamint a helyi fejlesztések olyan egymással szorosan összekapcsolódó 
folyamatok, melyek az elmúlt másfél évtized során jelentõsen mértékben hozzájárultak a település 
népességszámának növekedéséhez, valamint a lakossági összetétel átalakulásához. 

3.1.5. Az egyes városrészek fõbb jellemzõi

A fentiek alapján jól látható módon kirajzolódik, hogy Üllõ esetében az egyik legmeghatározóbb 
társadalmi folyamat a szuburbanizációs népességnövekedés, valamint az ebbõl fakadó társadalmi 
szerkezetváltozás. A népességszám ilyen ütemû növekedése magában hordozza a társadalmi 
integritás sérülésének veszélyét, éppen ezért a tervezési folyamatok, valamint az újabb fejlesztések 
megvalósítása során fokozott figyelmet kell fordítani a veszélyeztetett társadalmi csoportok 
leszakadásának és kirekesztõdésének megakadályozására.

Demográfiai jellemzõk

Üllõ népessége 1995 óta folyamatos növekedést mutat. A legnagyobb arányú éves 
népességnövekedés a 1990-2013 közötti periódusban 2001-ben következett be, amikor is a település 
lakosságszáma a megelõzõ évhez képest mintegy 3,6 százalékponttal emelkedett. Az azóta eltelt 
idõszakban (2001 és 2013 között) Üllõ népessége összesen 15,5 százalékponttal nõtt, 2013-ban a 
lakosság száma elérte a 11.585 fõt. 

1.Diagram (Forrás: KSH, TEIR)
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Tárgyév
Természetes 

szaporodás/fogyás
1997 -56 2005 -36
1998 -37 2006 -26
1999 -37 2007 -10
2000 -47 2008 -12
2001 -15 2009 10
2002 -24 2010 12
2003 -15 2011 -13
2004 -57

Üllõ esetében a népességnövekedés elsõsorban a pozitív vándorlási egyenleg számlájára írható, 
hiszen az élveszületések és halálozások arányának vonatkozásában jellemzõen természetes fogyásról 
beszélhetünk. Az élveszületések száma 1997 óta ugyanis kizárólag 2009-ben és 2010-ben haladta meg 
a halálozások számát, vagyis ezen évek kivételével a természetes fogyás tendenciája figyelhetõ meg.

A két népszámlálás közti idõszakban egyedül a külterületen élõk száma csökkent, ezen kívül minden 
városrész lakossága növekedést mutat. A város egészére vonatkozó, 2001-2011 között 
népességnövekedéshez képest (14,33%) nagyobb arányú gyarapodást  mutat a Városközpont, a 
Nyugati városrész, a Keleti városrész pedig az élen járva pontosan kétszer nagyobb növekedést mutat 
a vizsgált idõszakban (28%).

2. Diagram (Forrás: KSH, TEIR)

1. Táblázat (Forrás: KSH, TEIR)



Üllõ Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelõ: Üllõ Város Önkormányzata Készítette: Városfejlesztés Zrt

81

Az 2011-es népszámlálás országos mutatóihoz képest az üllõi lakosság kor szerinti megoszlása 
némileg kedvezõbb képet mutat mind a 0-14 év közöttiek, mind pedig az aktív korú népesség aránya 
tekintetében, mindemellett pedig a 60 év felettiek aránya is jelentõsen elmarad az országos átlagtól. 
Ingatlanpiaci elemzések szerint a délkeleti szektor különösen népszerû az elsõ lakást vásárlók körében, 
a itt lakást vásárlók közül minden harmadik vevõ fiatal6. Üllõre ennek megfelelõen szintén jellemzõ a 
fiatalabb korosztály beköltözése, így a közeljövõben számolhatunk a gyerekszám várható 
növekedésével.

Üllõn a 14 évesnél fiatalabb népesség aránya a Keleti városrészben a legmagasabb, vagyis ott, ahol 
egyben a legnagyobb arányú volt a beköltözés 2001 és 2011 között. A népesség tekintetében ezen 

  
6 Ld.: a Duna House 2013-as, a budapesti agglomeráció lakáspiacáról szóló elemzésére hivatkozó online megjelent 

újságcikkek, pl.: http://www.vg.hu/vallalatok/ingatlan/ingatlant-venne-budapest-agglomeraciojaban-itt-vannak-az-arak-
416764  Utolsó letöltés dátuma: 2014. 08. 21.

4. Diagram (Forrás: KSH, TEIR)

3. Diagram (Forrás: KSH, TEIR)
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periódus alatt jelentõs fiatalodást következett be, a Keleti városrészben (1,8 százalékpontos 
növekedés), valamint a Városközpontban (1,5 százalékpontos növekedés). A többi városrészben 2001 
és 2011 között csökkent a fiatalok aránya. Kivételt képez ez alól az várostesttõl elkülönülõ, de 
belterületnek számító Hosszúberek útja, valamint az üllõi külterületek, de ezen városrészek tekintében, 
azok jóval alacsonyabb népességszáma miatt a változás nem olyan számottevõ, mint az 5 fõ városrész 
esetében. 

Az említett két városrész fiatalodása ugyanígy nyomon követhetõ a 60 éves és annál idõsebb népesség 
városrészenkénti arányainak változásában. A Keleti városrészben 5 százalékponttal, a 
Városközpontban pedig 2,8 százalékponttal csökkent az idõskorú népesség aránya. A többi 
városrészben a 2001 és 2011 között idõszakban ugyanez a mutató növekvõ tendenciát mutat.

3. Térkép  (Forrás: KSH, TEIR)
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A fentiek alapján jól látszik, hogy a két népszámlálás közti idõszakban, a korösszetétel vonatkozásában 
a legmarkánsabb átalakulás a Keleti városrészben következett be. Az itteni adatok egyértelmûen a 
városrészi népesség jelentõs fiatalodásáról árulkodnak.

4. Térkép  (Forrás: KSH, TEIR)

5. diagram (Forrás: KSH, TEIR)
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Iskolai végzettség

Habár elmondható, hogy a budapesti agglomerációban az Üllõt is magába foglaló délkeleti szektor 
jellemezhetõ a legalacsonyabb iskolázottsági mutatókkal, ezen a téren jelentõs változások következtek 
be a legutóbbi két népszámlálás idõpontja között. A legfeljebb általános iskolát végzettek (aktív korú 
népességen belüli) aránya ez idõ alatt felére csökkent, a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk (25 éven 
felüli népességen belüli) aránya pedig mindeközben megduplázódott. 

Az iskolázottsági mutatók tekintetében a legkedvezõbb jellemzõkkel a Városközpont rendelkezik, ahol a 
legfeljebb általános iskolát végzettek (aktív népességen belüli) aránya 11,4%, a felsõfokú végzettséggel 
rendelkezõk (25 éven felüli népességen belüli) aránya pedig 18,8%. Mindkét arányról elmondható, hogy 
kedvezõbb a városi szintû (16,4% és 12,3) értékeknél. A városi szintû iskolázottsági mutatók 
tekintetében az öt nagy városrész közül hasonló még a helyzet a Keleti városrészben, amelynek szintén 
mindkét vizsgált iskolázottsági mutatója kedvezõbb a városi szintû értékeknél (12% és 14,3%).

6.   Diagram (Forrás: KSH, TEIR)

7.   Diagram (Forrás: KSH, TEIR)
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A meglehetõsen alacsony lélekszámú Külterülettõl eltekintve a Déli városrész rendelkezik a 
legkedvezõtlenebb iskolázottsági mutatókkal, ahol a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya eléri a 
23,1%-ot, a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk aránya pedig csupán 9,6%.

Foglalkoztatás

A 2011-es országos foglalkoztatottsági arányhoz (55,8 %) képest 
Üllõ kedvezõbb helyzetben van, a helyi foglalkoztatási ráta 
ugyanis 61,5%, ami 5,7% százalékponttal magasabb az 
országosnál. A kedvezõbb foglalkoztatási arány fõként a fõváros 
közelségének, valamint az elmúlt másfél évtizedben a város 
környékén megtelepedett vállalkozásoknak köszönhetõ. Habár a 
foglalkoztatási mutató Üllõ esetében kedvezõbb az országos 
értéknél, azt is hozzá kell tenni, hogy a lakosság jelentõs hányada 
ingázik a munkahelyére, vagyis munkahelye nem a saját lakóhely 
szerinti településen található. Az itt mûködõ cégekrõl továbbá 
elmondható, hogy a helyi munkaerõ helyett sok esetben vidékrõl, 
távolabbi településekrõl szállítják ide Üllõre a dolgozóikat. A 
kedvezõ foglalkozatási mutató ellenére azonban a gazdasági 

válság hatásai Üllõn is érezhetõvé váltak 2008 után, ami jól nyomon követhetõ a regisztrált 
munkanélküliek számának látványos növekedésében. Üllõ városában 2006-2007 környékén a 
munkanélküliségi ráta még 2-3% körül mozgott, 2009-ben 5% fölé emelkedett, 2013-ban pedig 5,54%-
on állt. Utóbbi érték összesen 425 nyilvántartott üllõi munkanélküli lakost takar, akik közül 134-en már 
több mint egy éve kerestek állást.
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Tárgyév Foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülõk aránya 

fõ regisztrált munkanélküliek %-ában

2009 78 18,3
2010 95 23,2
2011 99 24,4
2012 167 37,7

Az alacsony lélekszámú Külterülettõl eltekintve, az öt nagyobb népességszámú városrész közül a 
legmagasabb foglalkoztatási aránnyal a Városközpont bír, míg a Déli az a városrész, ahol a 
legalacsonyabb ez a mutató. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya az Északi városrészben 
(35,2%) a legmagasabb, ám ezek az értékek sem kiugróan magasak a mutató városi szintû értékéhez 
(29,6%) viszonyítva. Üllõ esetében ugyanez mondható el a rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezõ háztartások arányáról (a 15-59 éves népesség körében).

7.  Diagram (Forrás: KSH, TEIR)

3. Táblázat (Forrás: KSH, TEIR)



Üllõ Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelõ: Üllõ Város Önkormányzata Készítette: Városfejlesztés Zrt

87

Lakásállomány, bérlakások

A KSH adatai alapján 2013-ban az üllõi lakásállomány 4342 lakásból állt. A népességnövekedéssel 
összhangban a város lakásállománya 1990 óta pedig több mint 1100 lakással nõtt, ami több mint 35 
százalékpontos gyarapodást jelent.

7. Térkép  (Forrás: KSH, TEIR)

8.  Diagram (Forrás: KSH, TEIR)
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2001-ben még a lakásállomány negyedét tették ki az alacsony komfortfokozatú lakások, ez az arány 
azonban 2011-re mindössze 7%-ra csökkent. Ezek többsége jelenleg a Városközpontban, valamint a 
Keleti városrészben található. 

Üllõ városban jelenleg három önkormányzati bérlakás található. Az önkormányzati tulajdonban lévõ 
lakások és helyiségek bérbeadását a 6/2006. (III.30.) számú, lakások és helyiségek bérletérõl és 
elidegenítésérõl szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

Szociális segélyezés

Üllõ Városban a településen elérhetõ szociális támogatási formákat a 11/2011. (IV.30.) sz. a pénzbeli 
és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló rendelet szabályozza.

A lakosság legnagyobb hányadát érintõ támogatási forma a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
melyben 2014. júniusi adatok alapján 267 fõ részesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülõk számának idõbeli változását az alábbi táblázat mutatja. 

8. Térkép  (Forrás: KSH, TEIR)
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk legnagyobb hányada a 2014. júniusi adatok 
alapján a Nyugati és Keleti városrészekben található. Az alábbi térkép mutatja a támogatottak térbeli 
elhelyezkedését. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk a városrészben található 
lakásszámhoz viszonyított aránya a Külterületen (5,56%), az „egyéb belterületnek”-nek számító 
Hosszúberek útján (4,17%), valamint a Nyugati városrészben (4,17%) a legmagasabb.

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma

2008 108
2009 187
2010 221
2011 234
2012 238

4.  Táblázat (Forrás: KSH, TEIR, 
Önkormányzati adatszolgáltatás)

9. Térkép (Forrás: KSH, TEIR)

9. Diagram (Forrás: KSH, TEIR, 
Önkormányzati adatszolgáltatás)
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Üllõn, a szociális szférában dolgozók megítélése szerint az utóbbi néhány év folyamán érezhetõvé vált 
a településen élõ szegényebb társadalmi réteg eladósodása.  A szociális segélykérelmekbõl, az 
ingatlanárverési hirdetmények számából arra lehet következtetni, hogy megközelítõleg 30-40 családot 
érint valamely közszolgáltató vagy hitelintézet felé fennálló tartozás miatti végrehajtás elrendelése.
Lakhatást segítõ támogatások közül Üllõ városban a lakásfenntartási támogatást biztosított a rászorulók 
részére, melynek változásait a következõ táblázat mutatja be.

Tárgyév Lakásfenntartási támogatásban 
részesítettek száma

2008 29
2009 57
2010 61
2011 145
2012 190

Lakásfenntartási támogatásban a 2014. júniusában 171 háztartás részesült, melyek legnagyobb 
hányada a Nyugati és Északi városrészekben található. Az alábbi térkép mutatja a támogatottak térbeli 
elhelyezkedését. A lakásfenntartási támogatásban részesülõk a városrészben található lakásszámhoz 
viszonyított aránya a Nyugati városrészben a legmagasabb (5,34%).

10. Térkép  (Forrás: KSH, TEIR)

4.  Táblázat (Forrás: KSH, TEIR, Önkormányzati adatszolgáltatás)
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Foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban 2014 júniusában 117 fõ részesült, a támogatottak korábbi 
évekre vonatkozó számát az alábbi táblázat mutatja.

Tárgyév Foglalkoztatást helyettesítõ támogatás (álláskeresési 
támogatás)

fõ regisztrált munkanélküliek %-ában

2009 78 18,3
2010 95 23,2
2011 99 24,4
2012 167 37,7

A 2014 júniusában foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesültek legnagyobb hányada az 
Északi és a Nyugati városrészekben lakik. Az alábbi térkép mutatja a támogatottak térbeli 
elhelyezkedését.

A 2014 júniusi kimutatásban szereplõ támogatási formák közül a rendszeres szociális segélyben 
részesülõk száma a legalacsonyabb, számuk mindössze 20 fõ. 

Közszolgáltatásokkal való ellátottság

4.  Táblázat (Forrás: KSH, TEIR, Önkormányzati adatszolgáltatás)

11. Térkép  (Forrás: KSH, TEIR)
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A Helyi Esélyegyenlõségi Program és a szakértõi interjúink egyaránt megerõsítették, hogy a lakosság 
közszolgáltatásokkal való ellátottsága megfelelõ, mindenki számára biztosított az egyenlõ hozzáférés. 
Üllõ városa jó színvonalú egészségügyi alapellátást biztosít lakóinak, az egészségügyi szakellátások 
viszont csak a környezõ településeken, illetõleg a fõvárosban érhetõk el. Az Üllõ városban elérhetõ 
egészségügy alapellátások körébe tartozik a háziorvosi/házi gyermekorvosi ellátást, a fogorvosi 
alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, a védõnõi ellátás, valamint az iskola- és 
ifjúság orvosi, és az iskolavédõnõi ellátás. A kötelezõ alapellátások mellett, a város laboratóriumi ellátás 
körében a napi szinten helyben történõ mintavétel lehetõségét is biztosítja.

Üllõn jelenleg négy köznevelési intézmény mûködik: óvoda (öt tagintézménnyel), egy általános iskola, 
zeneiskola és pedagógiai szakszolgálat. 

Infrastrukturális szempontból ellátatlan területek

A város infrastrukturális szempontból ellátatlan területeit a melléklet 4. számú táblázata foglalja össze. 
Ilyen területek találhatóak a Keleti, a Nyugati, valamint az Északi városrészben.

Esélyegyenlõség a közoktatásban

Üllõ város 2007-ben készült Közoktatási Esélyegyenlõségi Programja, valamint 2013-ban elfogadott 
Helyi Esélyegyenlõségi Program tartalmaz a közoktatás területére vonatkozó esélyegyenlõségi 
helyzetfelmérést, illetve célkitûzéseket.

Bölcsõde és óvodák

Üllõn egy - önkormányzati fenntartású - bölcsõde mûködik, mely 4 csoportszobában, összesen 48 
gyermeket képes befogadni. A bölcsõde bõvítése már évekkel ezelõtt indokolttá vált, melynek európai 
uniós forrásból finanszírozott kapacitásbõvítése jelenleg zajlik. A felújítást követõen az intézmény 
befogadóképessége 48 fõrõl 72 fõre emelkedik. Az óvodai ellátás Üllõ városában öt tagintézményben 
valósul meg, melyekben a különleges bánásmódot igénylõ gyermekek részidõben történõ integrált 
nevelése is biztosított.

Általános iskolai és középfokú oktatás

Az üllõi – 850 férõhellyel rendelkezõ - Árpád Fejedelem Általános Iskola, a jelenleg 11.585 fõs település 
több, mint 700 tanulójának oktatását, nevelését látja el. A tanulók beiskolázása a városból és a 
hozzátartozó területekrõl történik, ugyanakkor lehetõség van a szabad iskolaválasztásra is. A más 
településrõl bejáró gyerekek száma a 2012/2013-as tanévben 15 fõ volt. Az iskolában jelenleg nincsen 
halmozottan hátrányos helyzetû tanuló. 
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3.2. Anti-szegregációs terv

3.2.1. Szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása és a lehatárolt 
területek helyzetének elemzése

A KSH adatai alapján megállapítható, hogy Üllõ városában nem található szegregátum, sem pedig 
szegregációval veszélyeztetett terület, amit a központi statisztikai adatok, az önkormányzati
adatszolgáltatás során szerzett információk, valamint a helyi szakemberekkel készített interjúink 
tapasztalatai is megerõsítettek.

3.2.2. Tervezett fejlesztések szegregációs hatásainak felmérése

Mivel jelenleg Üllõn nem tapasztalható területi szegregáció, a fejlesztések tervezése és megvalósítása 
során arra kell törekedni, hogy a beavatkozások elõzzék meg a társadalmi csoportok térbeli 
elkülönülésének minden formáját. A tervezett fejlesztési stratégia célja elsõsorban infrastrukturális 
fejlesztés, szociális városrehabilitációs elképzeléseket nem tartalmaz. A fejlesztések nem járnak 
épületbontással, illetve lakosok kiköltöztetésével. 

Anti-szegregációs program

Mivel a városban nem található a vonatkozó statisztikai mutatók alapján lehatárolható szegregátum, 
továbbá a Központi Statisztikai Hivatal tájékoztató levele veszélyeztetett területekrõl sem tesz említést, 
Üllõ Város Anti-szegregációs Tervének elkészítésekor elsõsorban az elmúlt tíz év gazdasági-társadalmi 
változásainak elemzésébõl, valamint a tervezett fejlesztési irányok feltételezett hatásaiból indultunk ki. 
Így az Anti-szegregációs Tervben elsõsorban olyan javaslatokat igyekeztünk megfogalmazni, melyek a 
városvezetésnek azzal kapcsolatban nyújtanak némi útmutatást, hogy a tervezett fejlesztéseket miként 
tudják oly módon megvalósítani, hogy azok ne járjanak együtt a társadalmi egyenlõtlenségek 
növekedésével, szegregáció kialakulásával.

A fentiekben ismertetett társadalmi helyzetkép alapján jól láthatóan kirajzolódik, hogy Üllõ esetében az 
egyik legmeghatározóbb társadalmi folyamat a szuburbanizáció hatására végbemenõ folyamatos 
népességnövekedés, valamint az ebbõl fakadó, viszonylag gyors ütemû társadalmi szerkezetváltozás. 
A népességszám ilyen ütemû növekedése magában hordozza a társadalmi integritás sérülésének 
veszélyét, éppen ezért a tervezési folyamatok, valamint az újabb fejlesztések megvalósítása során 
fokozott figyelmet kell fordítani a veszélyeztetett társadalmi csoportok leszakadásának és 
kirekesztõdésének megakadályozására. 

Ahogy a korábbiakban ismertetett statisztikákból láthattuk, Üllõ népessége folyamatosan növekszik, 
mely népességnövekedés túlnyomórészt a fõvárosból beköltözõk számának tulajdonítható. Üllõt 
elsõsorban olyan beköltözõ családok választják lakóhelyül, akik a magas fenntartási költségû budapesti 
lakásukat hátrahagyják annak érdekében, hogy vidéken könnyebb megélhetést találjanak.  A 2001-es 
és 2011-es népszámlálások adatai egyértelmûen azt mutatják, hogy a beköltözõk elsõsorban a Keleti 
városrészt és a Városközpontot választják, mely városrészek iskolázottsági mutatói 2001 és 2011 



Üllõ Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelõ: Üllõ Város Önkormányzata Készítette: Városfejlesztés Zrt

94

között a városi szintû értékekhez viszonyítva kedvezõbb irányban és a többi városrészhez képest 
nagyobb mértékben változtak. A Keleti városrész esetében a késõbbiekben is lehet számítani 
dinamikus népességnövekedésre, hiszen a korábbi ingatlanfejlesztéseken túl (Sportliget Lakópark) ez a 
városrész a jövõben potenciálisan újabb fejlesztések helyszínéül szolgálhat. 

Népesedési folyamatok és városfejlesztés

A növekvõ népesség, a növekvõ lakásszám és fõként a beköltözések dinamikájának nyomon követése 
fokozott figyelmet igényel annak érdekében, hogy a jövõben ezek a folyamatok ne borítsák fel a 
jelenlegi térbeli egyensúlyt. A szegregáció kialakulásának megelõzése szempontjából különösen fontos, 
hogy a folyamatos beköltözések ne generáljanak kiszorító hatást, vagyis ne eredményezzék az 
alacsonyabb társadalmi státuszú népesség kiköltözését azon városrészekbõl, melyek a beköltözõk 
körében a legnépszerûbbek. 

Munkaerõ-piaci integráció

Üllõ Önkormányzata vállalja, hogy a városfejlesztés megvalósításakor és azt követõen elõnyben 
részesíti olyan alvállalkozók bevonását, akik hátrányos helyzetû, vagy munkanélküli munkavállalókat 
foglalkoztatnak. Az alacsony státuszú lakosság foglalkoztatásának elõnyben részesítését az 
Önkormányzat megjeleníti a fejlesztésekkel kapcsolatos pályázati kiírásokban.

Szociális ellátórendszer

A 2008-as gazdasági válság hatásai csak kis mértékben mutatkoznak a statisztikákban (ld. 
munkanélküliségi adatok) azonban szakértõi interjúink alanyai több ízben is kiemelték, hogy érezhetõ 
bizonyos mértékû elszegényedés az üllõi lakosság körében, ami ugyancsak kockázati tényezõnek 
tekinthetõ a szegregáció kialakulásának vonatkozásában. Mivel az adósságkezelõ program a 
közelmúltban megszûnt a településen, a szociális szolgáltatók részérõl fokozott figyelmet igényel az 
elszegényedés mint kockázati tényezõ folyamatos szem elõtt tartása.

A lakáshelyzet a statisztikák alapján javul, azonban a szakértõ interjúk információi alapján az is 
elmondható, hogy elszórva azonban vannak elégtelen állapotú, alacsony komfortfokozatú családi 
házak. Szintén a szakértõi interjúk alapján rajzolódik ki, hogy Üllõ esetében a külterületek jelennek meg 
alacsonyabb társadalmi státuszú területekként (pl.: Szövetkezet utca, Halomhatár utca, Erdõsor utca, 
Szõlõskert utca, Kisfaludy utca, Mikszáth utca). Meg kell tehát elõzni ezen a külterületi lakóövezetek 
leszakadását, így a helyi szociális szolgáltató szférának fokozott figyelmet kell fordítania ezekre a 
területekre.

A gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó szakemberek az interjúk során jelezték, hogy a gyerekszám 
növekedésével egyre sürgetõbbé válik az óvodai bõvítés (a bölcsõde fejlesztése jelenleg zajlik). Fontos 
fejlesztési cél tehát az óvodai férõhelyek növelése, ezen kívül pedig a további célként fogalmazódott 
meg a szociális szolgáltatások skálájának bõvítése, például az utcai szociális munka bevezetése.
A szakértõi interjúkból továbbá az is kiderült, hogy mivel sok szülõ ingázik, egyre gyakrabban válik 
észrevehetõvé a gyermekek érzelmi elhanyagoltsága, ami sok esetben csellengéshez, bandázáshoz, 
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apró szabálysértések elkövetéséhez és egyéb problémákhoz vezet. A szakemberek meglátása szerint 
még nem öltött súlyos formát, a kialakult helyzet fiatalok számára megfelelõ közösségi terek kialakítása 
könnyen kezelhetõvé tenné. Cél lenne a kamasz korosztálynak megfelelõ szórakozóhely kialakítása, 
ahol rendelkezésre állnak társas elfoglaltságot nyújtó eszközök, mint pl.: billiárd, csocsó, valamint 
kulturált zenés-táncos rendezvények biztosítása. Effajta fejlesztések céljából érdemes igényfelmérést 
készíteni a helyi fiatalok körében, továbbá kikérni a Humán Szolgáltató Központ, a Civil Nonprofit Kft 
munkatársaival, valamint a helyi civil szervezetek képviselõivel.

Közoktatási integráció

A közoktatási esélyegyenlõség elõsegítése érdekében a legfontosabb teendõ a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetû óvodások és tanulók települési szinten történõ azonosítása és nyomon 
követése, az óvodás korú HHH gyermekek teljeskörû beóvodáztatása. A HH és HHH tanulók 
eredményeit külön elemezni kell és szükség szerint további fejlesztési-intézkedési tervet kell kidolgozni. 
A továbbtanulást segítõ programok és az oktatáson kívüli foglalkozások megismertetése és 
népszerûsítése szükséges, mind a pedagógusok, az érintett diákok és a szülõk körében. Az általános 
iskola lehetõség szerint kapcsolódjon be az esélyegyenlõséget elõsegítõ programokba, valamint 
építsen hálózatot az Országos Esélyegyenlõségi Hálózat- Esélyek háza bevonásával. 

Közösségfejlesztési programok

A folyamatos beköltözésbõl fakadó népességnövekedés miatt különösen nagy szükség van olyan 
programokra, melyek a beköltözõk integrálását, illetve a helyi társadalom integritásának megõrzését 
támogatják. Javasolt e célból rendszeres lakossági (kulturális, sport stb.) események szervezése. A 
rendezvények tervezése és megvalósítása során célszerû együttmûködni a helyi civil szervezetekkel. 

Az Anti-szegregációs program konkrét beavatkozásait a Melléklet 6. számú táblázata tartalmazza. 
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3.3. Mellékletek

1. tábla: 2011-es népszámlálás adataiból elõállítandó mutatók

Mutató megnevezése Üllõ összesen
1. 

Városközpo
nt 

2. Északi 
városrész 

3. Keleti 
városrész

4. Déli 
városrész

5. Nyugati 
városrész

Egyéb 
belterület 

(Hosszúbere
k útja)

Külterület

1. Lakónépesség száma 11425 2028 2707 1727 1761 2971 102 129
2. Lakónépességen belül 
0-14 évesek aránya 16,8 16,3 14,3 19,1 18,8 17,0 20,6 16,3
3. Lakónépességen belül 
15-59 évesek aránya 63,6 63,0 60,5 65,4 64,3 65,4 55,9 72,1
4. Lakónépességen belül 
60- x évesek aránya 19,5 20,7 25,2 15,5 16,9 17,7 23,5 11,6
5. Legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel 
rendelkezõk aránya az 
aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 16,4 11,4 14,7 12,0 23,1 19,4 7,0 25,8
6. Felsõfokú 
végzettségûek a 25 éves 
és idõsebb népesség 
arányában 12,3 18,8 10,8 14,3 9,6 9,8 9,6 10,5
7. Lakásállomány (db) 4285 838 1047 681 587 1030 48 54
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Mutató megnevezése Üllõ összesen
1. 

Városközpo
nt 

2. Északi 
városrész 

3. Keleti 
városrész

4. Déli 
városrész

5. Nyugati 
városrész

Egyéb 
belterület 

(Hosszúbere
k útja)

Külterület

8. Alacsony komfort 
fokozatú lakások aránya 7,0 5,6 6,8 5,3 7,7 8,7 6,3 14,8
9. Rendszeres 
munkajövedelemmel 
nem rendelkezõk aránya 
az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 34,1 30,6 33,9 34,2 37,6 35,2 36,8 20,4
10. Legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel 
rendelkezõk és 
rendszeres 
munkajövedelemmel 
nem rendelkezõk aránya 
az aktív korúakon belül 8,4 5,3 7,7 6,9 12,3 10,1 5,3 0,0
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2. tábla Városrészek és szegregátumok segélyezési mutatói (forrás: önkormányzati nyilvántartások)
(A sorok száma a település adottságaitól függõen bõvítendõ)

Az ITS-ben
azonosított
városrészek és
szegregátumok
neve

Lakónépesség 
száma
(jelenlegi
népességnyilvántart
ási
adatok alapján)

Lakások száma
(jelenlegi
népességnyilvántart
ási
adatok alapján a
lakcímek száma)

LFT –ben
részesülõk
aránya a lakások
számához viszonyítva

Rendszeres szociális
segélyben részesülõk
aránya a lakások
számához viszonyítva

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülõk aránya
a lakások számához
viszonyítva

Romák aránya a
lakónépességen
belül 

1. Városközpont 2028 838 2,51% 0,36% 1,67% n.a.

2. Északi városrész 2707 1047 3,44% 0,29% 2,39% n.a.
3. Keleti városrész 1727 681 4,11% 0,29% 3,08% n.a.

4. Déli városrész 1761 587 4,43% 0,34% 3,41% n.a.

5. Nyugati 
városrész 2971 1030 5,34% 0,68% 4,17%

n.a.

Egyéb belterület 
(Hosszúberek útja) 102 48 0,00% 2,08% 4,17% n.a.

Külterület 129 54 9,26% 0,00% 5,56% n.a.
Város egészére
vetített mutató 11425 4285 3,99% 0,42% 2,99%

n.a.

Város egészére az
adott segélytípus
száma 171 18 128
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3. tábla: Általános iskolai közoktatás integráltsága

OM 
azonosít

ó
intézmény neve

tanulólétszám az 
intézményben

tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint

Normál (általános) tanterv Emelt szintû oktatás és/vagy két 
tanítási nyelvû iskolai oktatás

Gyógypedagógiai 
tagozat

Összesen HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH

032513
Üllõi Árpád
Fejedelem Általános 
Iskola

782 0 33 782 0 26 0 0 0 7 0



Üllõ Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelõ: Üllõ Város Önkormányzata Készítette: Városfejlesztés Zrt

100

4. tábla: A település infrastruktúrája

Azon utcák, ahol részben, vagy 
egészben nem található

A halmozottan hátrányos 
helyzetû gyerekek száma 
az utcában (fõ) óvoda és 

ált. iskola

A városrész(ek) nevei, 
ahol az utcák találhatóak

Közvilágítás

Erdõszél, 
Kenderes utca (jelenleg magánút) 
új építésû szakaszában, 
Sportliget lakópark – Papp L. u., 
Puskás F. u., Zakariás J. u., Budai 
L. u., Bozsik J. u., Kutasi Gy. u., 
Hajós A. u., Kenderes utca vége

0 Keleti városrész
Északi városrész

Szennyvíz-csatorna Hosszúberek útja, 
Erdõszél u. 0 Keleti városrész

Nyugati városrész

Gáz
Szõlõskert utca, 
Halomhatár utca, 
Kölcsey utca egy szakasza

0 Déli városrész
Nyugati városrész

Pormentes út

Erdõszél u., 
Kölcsey utca egy szakasza, 
Szõlõskert utca, 
Halomhatár utca, 
Gazdák erdeje utca

0
Déli városrész
Keleti városrész
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5. tábla: Folyamatban lévõ telepfelszámolási és teleprehabilitációs program(ok) bemutatása

Nem releváns.



Üllõ Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Megrendelõ: Üllõ Város Önkormányzata Készítette: Városfejlesztés Zrt

102

Az anti-szegregációs terv program fejezetéhez

6. tábla: Anti-szegregációs program beavatkozásait tartalmazó összefoglaló tábla (Stratégiai terv)

Helyzetelemzés 
megállapítására 

(problémára) 
hivatkozás

Konkrét cél szöveges 
megfogalmazása

Stratégiai jellegû 
beavatkozás leírása

Feladatgazda Határidõ Eredményességet mérõ 
indikátor középtávon – 3 év

Eredményességet mérõ 
indikátor hosszútávon – 6 év

A meglévõ 
esélyegyenlõségi 
dokumentumok 
összehangolása 
szükséges

A város stratégiai 
dokumentumainak 
összehangolása a 
települése 
esélyegyenlõségi 
tervvel és az Anti-
szegregációs Tervvel

A város és kistérség város 
stratégiai dokumentumainak 
összehangolása a települése 
esélyegyenlõségi tervvel és 
az Anti-szegregációs Tervvel

polgármester 2015. június 30. Dokumentáció az ITS 
monitoringjában

Dokumentáció az ITS 
monitoringjában; az elkészült, 
összehangolt dokumentumok

A foglalkoztatottsági 
szint növelésére van 
szükség

Alacsony státuszú 
lakosság 
foglalkoztatásának 
elõsegítése

Alacsony státuszú lakosság 
foglalkoztatásának elõnyben 
részesítése a fejlesztési 
programok megvalósítása 
során – hátrányos helyzetû 
lakosság foglalkoztatását 
vállaló gazdasági társaságok 
elõnyben részesítése

Polgármester,
Önkormányzati és 
Városfejlesztési 
Iroda

folyamatos Alacsony státuszú lakosság 
foglalkoztatásának elõnyben 
részesítése és megjelenítése 
a pályázati kiírásokban. A civil 
szervezetek részvételének 
dokumentálása.

Alacsony státuszú lakosság 
foglalkoztatásának elõnyben 
részesítése és megjelenítése a 
pályázati kiírásokban. A civil 
szervezetek részvételének 
dokumentálása.

Szociális 
szolgáltatásokat nyújtó 
intézmények 
együttmûködésének 
elõsegítése

Kommunikációs 
csatornák 
megteremtése, 
partnerségi 
kapcsolatok 
szorgalmazása

Kommunikációs csatornák 
megteremtése, partnerségi 
kapcsolatok szorgalmazása

Hatósági Iroda folyamatos Dokumentáció az ITS 
monitoringjában

Dokumentáció az ITS 
monitoringjában
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Helyzetelemzés 
megállapítására 

(problémára) 
hivatkozás

Konkrét cél szöveges 
megfogalmazása

Stratégiai jellegû 
beavatkozás leírása

Feladatgazda Határidõ Eredményességet mérõ 
indikátor középtávon – 3 év

Eredményességet mérõ 
indikátor hosszútávon – 6 év

Elszegényedés 
kezelése

Az elszegényedéssel, 
lecsúszással 
veszélyeztetett 
csoportok helyzetének 
figyelemmel követése, 
leszakadásuk 
megelõzése

Az elszegényedéssel, 
lecsúszással veszélyeztetett 
csoportok helyzetének 
figyelemmel követése, 
leszakadásuk megelõzése
Szükség esetén utcai 
szociális munka bevezetése

Hatósági Iroda, 

Humán Szolgáltató 
Központ és Nevelési 
Tanácsadó

folyamatos A Hatósági Iroda és a Humán 
Szolgáltató Központ és 
Nevelési Tanácsadó 
dokumentációja

A Hatósági Iroda és a Humán 
Szolgáltató Központ és Nevelési 
Tanácsadó dokumentációja

Közösségfejlesztésre 
van szükség

A város lakosságának 
integrációja közösségi 
eseményeken

A zöld- és közterületeken a 
lakosság sokféle csoportját 
mobilizáló közösségi 
események szervezése illetve 
támogatása.

Polgármester

Civil szervezetek

folyamatos A város által szervezett illetve 
támogatott programok 
dokumentációja

A város által szervezett illetve 
támogatott programok 
dokumentációja

Közösségfejlesztésre 
van szükség

Megfelelõ közösségi 
terek kialakítása 
fiatalok számára

Megfelelõ közösségi terek 
kialakítása fiatalok számára

Polgármester

Önkormányzati és 
Városfejlesztési 
Iroda

folyamatos A beruházások és a 
megvalósult programok 
dokumentációja

A beruházások és a megvalósult 
programok dokumentációja
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Helyzetelemzés 
megállapítására 

(problémára) 
hivatkozás

Konkrét cél szöveges 
megfogalmazása

Stratégiai jellegû 
beavatkozás leírása

Feladatgazda Határidõ Eredményességet mérõ 
indikátor középtávon – 3 év

Eredményességet mérõ 
indikátor hosszútávon – 6 év

Közoktatási 
férõhelybõvítésre van 
szükség

Bölcsõdei és óvodai 
férõhelybõvítés, 
valamint az iskolai 
férõhelybõvítés elõre 
tervezése

A már megkezdett bölcsõdei 
és óvodai férõhely bõvítés 
folytatása, valamint az iskolai 
férõhelybõvítés elõre 
tervezése a várhatóan 
megnövekvõ hallgatói létszám 
miatt

Polgármester 
Jegyzõi iroda –
Oktatási ügyek

folyamatos Dokumentáció az ITS 
monitoringjában

Dokumentáció az ITS 
monitoringjában

Széleskörû partnerség 
elõsegítésére van 
szükség

Partnerség kialakítása 
civil szervezetekkel és 
lakosokkal 

Civil szervezetek és helyi 
lakosok bevonása a kulturális 
és szabadidõs programok 
megtervezésébe és 
megvalósításába, illetve az 
alacsony státuszú lakosság 
foglalkoztatását célzó 
programokba

Polgármester, 
jegyzõ

folyamatos A közös munka során létrejött 
feljegyzések és a megvalósult 
programok dokumentációja

A közös munka során létrejött 
feljegyzések és a megvalósult 
programok dokumentációja
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4. A stratégia külsõ és belsõ összefüggései

4.1. Külsõ összefüggések

A stratégia illeszkedése a meglévõ tervezési kontextusba a következõ:

A stratégia illeszkedése a Településszerkezeti Tervhez

A jelen ITS-ben tervezett gazdaságfejlesztés érdekében megvalósításra kerülõ városfejlesztési akció, 
amely az ipari-logisztikai funkciójú területek fejlesztésére irányul a meglévõ Településszerkezeti Terv 
módosítását teszi szükségessé. A Településszerkezeti Terv módosítása a jelen ITS készítésével 
összehangolva folyamatban van. 

A stratégia illeszkedése a Megyei Területfejlesztési Programhoz

A jelen ITS kidolgozásával párhuzamosan történik a Pest Megyei Területfejlesztési Program 
véglegesítése. Az említett megyei dokumentum készítéséhez az ITS-ben elõrevetített, térségi 
jelentõségû új ipari-logisztikai, foglalkoztatási terület kialakítására irányuló városfejlesztési elképzelés 
elõkészítõ dokumentumai becsatornázásra kerültek, és beépültek a megyei fejlesztési dokumentum 
ágazati fejlesztései közé. 

A stratégia illeszkedése az Országos Operatív Programokhoz

A Stratégia összhangban van az országos ágazati stratégiáknak az EU követelményei által 
meghatározott szellemiségével, ami az EU 2011-2020-as stratégiai célkitûzésének valóra váltását 
szolgálja. Jelen dokumentum készítésekor az ágazati operatív programok még nem kerültek 
véglegesítésre, így ebben a fázisban még nem értékelhetõ, hogy az ágazati operatív programok közül 
melyek forrásaihoz juthat hozzá elvileg Üllõ városa, és milyen feltételekkel. Jelen dokumentum 
következõ, véglegesítési fázisában az Országos Operatív Programok várhatóan véglegesítésre 
kerülnek, és ezek ismeretében pontosabban körvonalazható lesz, hogy mennyire lehet õket felhasználni 
a városfejlesztési elképzelések megvalósításához. 

4.2. Belsõ összefüggések

A Megalapozó Vizsgálat Helyzetfelmérése, Helyzetelemzése, Helyzetértékelése, az ITS hosszú távú 
Jövõképe és Célrendszere, valamint középtávú Célrendszere és a megvalósításukat szolgáló 
beavatkozások logikailag összefüggõ rendszert alkotnak. A stratégiai Célrendszer és a városrészek 
közötti összefüggéseket, valamint a Stratégia Célrendszere és akcióterületek közötti összefüggéseket 
az 1.3. pont mutatja be részletesen.
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5. A Stratégia megvalósításának fõbb kockázatai

A Stratégia megvalósításának legjelentõsebb kockázatait az alábbi külsõ kockázatok jelentik: 
• a gazdasági válság elhúzódik
• a gazdasági válság elhúzódása, illetve a befektetõi környezet kedvezõtlen irányú átalakulása 

következtében az ipari, logisztikai beruházásokat megvalósító – a globális piacon versenyképes 
termelési tevékenységet folytató vállalkozásokat finanszírozó – befektetõk nem érdeklõdnek 
magyarországi befektetési helyszínek után

• az országos Operatív Programokban megismétlõdnek a 2007 - 2013 idõszak strukturális 
rendszerhibái, tartalmi és irányítási rendszerük a 2007 - 2013 megoldások jelentõs részéhez 
hasonlóan nem lesz alkalmas területi, funkcionális és ágazati szempontból integrált, 
összehangolt, kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható gazdálkodási elveknek megfelelõ 
megvalósítására a helyi közösség közérdeke szempontjából kedvezõ eredménnyel

• az országos Operatív Programok tartalmának és megvalósításuk eljárásainak definiálása nem 
történik meg a szükséges ütemben és a megvalósíthatóság szakmai feltételeinek megfelelõ 
tartalommal

• a gazdasági válság elhúzódása és a munkahelyteremtõ beruházások megvalósításához 
szükséges elõfeltételeket biztosító önkormányzati fejlesztéseknek a fent említett strukturális 
problémák miatt megtörténõ jelentõs mértékû késése, illetve elmaradása következtében nem 
történnek meg a szükséges jelentõs mértékû befektetések, amelyek a gazdaság fejlesztésének, 
a foglalkoztatás bõvítésének és az ipari munkahelyek teremtésének a húzóerõi lehetnének a 
térségben

• a GINOP végleges változata nem támogatja az ipari területek kialakítására irányuló 
önkormányzati fejlesztéseket, az ipari területekre vezetõ alapinfrastruktúrák, és az ipari 
területeken belüli alapinfrastruktúra hálózatok kiépítését, és nem lép mûködésbe az a kialakítás 
alatt lévõ fejlesztési támogatási rendszer, ami az ún. helyi infrastruktúra-fejlesztést támogatja

• a Településszerkezeti Terv nem kerül megfelelõ idõben és tartalommal módosításra.

6. A megvalósítás eszközei és nyomon követése

6.1. A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegû önkormányzati 
tevékenységek

• városmarketing 
• az Önkormányzat fejlesztési tevékenységének kommunikációja 
• befektetés ösztönzés
• a befektetések megvalósításához szükséges urbanizációs háttér szolgáltatásainak fejlesztése
• a társadalmi kohéziót és az egészséges életmódot elõsegítõ közösségi tevékenységek 

fejlesztése.

6.2. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósításának szervezeti kereteinek 
meghatározása

Az ITS megvalósításának és rendszeres aktualizálásának irányítását az Önkormányzat végzi 
közvetlenül. A végrehajtás érdekében az önkormányzat tovább mûködteti meglévõ, 100%-os 
önkormányzati tulajdonú Városfejlesztõ Társaságát. A jelen ITS véglegesítése és önkormányzati 
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elfogadása után, az ITS-ben foglaltak alapján kidolgozásra kerül a következõ 7 évben megvalósításra 
kerülõ városfejlesztési akciók komplex városfejlesztési akcióterve, és velük összehangolva a 
Városfejlesztõ Társaság következõ 3 évre szóló üzleti terve (a továbbiakban az említettek együttesen: 
operatív városfejlesztési tervek). A jelen ITS aktualizálásra kerül az említett operatív városfejlesztési 
tervek elfogadásakor, majd azt követõen évente a Városfejlesztõ Társaság éves beszámolójának és az 
operatív városfejlesztési tervek éves szakaszának elfogadásakor.

6.3. Településközi koordináció mechanizmusai, együttmûködési javaslatok

Az ITS-ben tervezett üllõi fejlesztések megvalósítása érdekében Üllõ Város Önkormányzata 
együttmûködik a következõkkel:

• Pest Megye Önkormányzata
• Budapest Fõváros Önkormányzata
• a térségi jelentõségû üllõi fejlesztések megvalósításában érdekelt 

- fõvárosi kerületek önkormányzatai
- szomszédos települések önkormányzatai
- pest megyei települések önkormányzatai.

6.4. Monitoring

A 6.2. és 6.3. pontban leírt szervezeti rendszer az ott meghatározott mûködési logikának megfelelõen 
végzi a célok valóra váltásának, illetve elérésének tervekben maghatározott ütemezés szerinti 
ellenõrzését. Az ehhez szükséges adatok gyûjtése az évenkénti felülvizsgálat keretében történik meg. 
Az adatok forrása a jóváhagyásra kerülõ Integrált Területi Programban (ITP) meghatározásra kerülõ 
stratégiában foglalt célok természetének megfelelõen a KSH, az Önkormányzat vagy az illetékes állami 
szervezet lehet. 

Az operatív városfejlesztési tevékenység ellenõrzést Üllõ Város Önkormányzata gyakorolja a 
Városfejlesztõ Társaság felett az alábbi két szálon:

• A Városfejlesztõ Társaság tulajdonosaként, stratégiai és operatív irányítójaként
• A Városfejlesztõ Társasággal az egyes városfejlesztési akciók és fejlesztési projekt csomagok 

megvalósítására megkötésre kerülõ szerzõdések végrehajtása keretében, Megbízó, illetve 
Megrendelõ szerepében.


