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1 BEVEZETÉS 
 

 

 

 

 

 

Üllő Város Önkormányzata a város jövőbeni fejlődési pályájának meghatározásához a 2001-ben elfogadott és azóta 
többször módosított településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatát kezdte meg 2014-ben. A felülvizsgálat 
módszertani alapját a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településren-
dezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet határozta meg. Módszertani segédletként szolgált a Belügyminisztérium által 2013. augusztusában közrea-
dott útmutató, mely a megyei jogú városok 2014 – 2020 közötti integrált településfejlesztési stratégiájának elkészíté-
sét támogatja.  

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a koncepciót helyzetfeltáró, elemző és értékelő, úgynevezett 
megalapozó vizsgálatok készítése előzte meg, melyet Üllő Város Önkormányzat képviselő-testülete a 6/2015. 
(I.28.)  határozatával a továbbtervezés alapjául elfogadott. A megalapozó vizsgálatok a koncepcióval párhuzamosan 
készülő középtávú fejlesztési stratégiának (ITS) is alapul szolgálnak.  

A képviselő-testület 9/2013. (I. 24.) számú Ö.H. határozatával támogatta a Városfejlesztési Zrt. által készített Integrált 
Területi Befektetéseket megalapozó tanulmányt (ITB), az abban foglalt városfejlesztési célok alapján jelentős 
méretű egyéb ipari terület fejlesztési területet kíván kijelölni, mely fejlesztési cél egyik kiindulópontja jelen telepü-
lésfejlesztési koncepciónak is. 

Jelen településfejlesztési koncepció hosszú távú terv, olyan dokumentum, amelynek alapja a közösség vélemé-
nyére épülő határozott és hosszú távú jövőkép. A jövőkép, illetve a hosszú távú célok kiinduló pontot jelentenek a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatához, elkészítéséhez, illetve a középtávú területi és ágazati stratégiai do-
kumentumok kidolgozásához. A koncepció fontos szerepe tehát, hogy a város adottságait és lehetőségeit figyelembe 
vevő, végrehajtható fejlesztési stratégia kiinduló alapanyaga legyen. 

A munka alapvető célkitűzése, hogy Üllő megfelelően pozícionálja magát a Budapest közelében és beazonosítsa 
azokat az egyéni és egyedi tényezőket, amelyeket fejlesztve versenyképes maradhat, illetve versenyelőnyökhöz 
juthat.  

A városvezetés a koncepcionális és stratégiai munkamódszerének meghatározásakor partnerségi tervet fogadott el, a 
képviselő-testület a 182/2013. (XII. 12.) számú Ö.H. határozatával döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól, 
mely mentén folyt az érdekelt szereplők tervezési folyamatba történő bevonása, illetve a szakmai munka és a döntés-
előkészítés hivatalon belüli koordinációja.  
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2 JÖVŐKÉP 
 

2.1. ÜLLŐ JÖVŐKÉPE A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TÁJI, TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYZETÉRE 
VONATKOZÓAN 

 

A jövőkép felvázolja a város elképzelt jövőbeli állapotát a társadalom, a gazdaság és a környezet vonatkozásá-
ban.  

 

Üllő 2001-ben készült és 2006-ban módosított településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata kapcsán 
elmondható, hogy az egy ma is elfogadható célállapotot tükröz. A jövőkép újrafogalmazásánál az alapvető 
célkitűzés – minőségi kisváros – nem változik, inkább a hangsúlyok átgondolására és az időközben megvalósult 
fejlesztések és nagyobb infrastrukturális beruházások kapcsán megváltozott adottságokra és potenciálokra adha-
tó válaszok megfogalmazására került sor. 

Üllő 2006-ban módosított hosszú távú koncepciója az alábbi fejlesztésekre helyezte a fő hangsúlyt:  
 mérsékelt kisvárosi fejlesztés, 
 fokozatos lakóterületi fejlesztések – összhangban a szükséges intézményfejlesztésekkel, 
 minőségi ellátás és városi szolgáltatások, 

 minőségi kisvárosi arculat, városközpont kialakítása, 
 zöldfelületi fejlesztések, 
 kereskedelmi, szolgáltató területek nagyobb mértékű fejlesztése, 
 az idegenforgalom nagyobb mértékű fejlesztése és a nagy területigényű sport-és rekreációs tevékenysé-

gek támogatása, 

 közművek és utak kiépítése. 

Mindebből az elmúlt évtized alatt megvalósult az új városközpont és tovább gyarapodtak a nagykereskedelmi 
beruházások (raktárbázisok, logisztikai központok). 

 

A közelmúlt folyamatainak és trendjeinek elemzése során a jövőkép aktualizálásánál a következő szem-
pontok kiemelt figyelembe vételére került sor: 

Társadalom 

 A magyarországi városokra jellemző az elöregedés, a produktív korban lévő népesség számának csökkenése 
és a gyermekvállalási hajlandóság általános csökkenése. 

 A mobilitás általános szintjének növekedése különösen a fiatalabb generációk vonatkozásában érezhető. 

Gazdaság 

 A versenyképességet, a komparatív előnyöket már nem a klasszikus telephelyelméletek szerinti erőforrások 
jelentik, hanem elsősorban a humán-erőforrás, az együttműködés minősége, valamint a gazdasági és társa-
dalmi innováció, a megújulásra való képesség szintje. 

 A húzóágazatok megerősödését az adott várostérség erősségét képező speciális ágazatok fejlesztése, az 
ágazatokban a K+F+I térnyerése és az ágazatokon belüli és ágazatok közötti együttműködés, kooperáció je-
lentheti. 

 A gazdasági háttér működésében továbbra is fontos szempont a mobilitás feltételeinek magas szintű biztosí-
tása, mely az „áruk” és a munkavállalók mobilitását egyaránt jelenti, a klasszikus közlekedés feltételeinek biz-
tosítása mellett az infokommunikációs szolgáltatások magas szintű, korszerű kiépítettségét is jelenti. 
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 Az országos foglakozatási politika célkitűzése a piacgazdasági értelemben vett teljes foglalkoztatottság eléré-
se. Ez azt jelenti, hogy minden aktív korú és munkaképes lakos, aki dolgozni szeretne, munkalehetőséget 
kapjon. 

 A Budapest Légi kapuja integrált területfejlesztési program részeként a repülőtér térségében közel 700 hektár 
kereskedelmi, logisztikai és gazdasági terület, közel 300 hektár településközponti vegyes terület, a gazdaság-
fejlesztéshez kapcsolódóan pedig 180 hektár lakóterület és mintegy 400 hektár turisztikai és rekreációs terület 
összehangolt fejlesztése valósulhat meg a kiemelt integrált program részeként - hozzájárulva Budapest keleti 
kapujának fejlesztéséhez. 

Környezet 

 A városi környezettel kapcsolatos legnagyobb kihívást ma általában a klímaváltozás jelenti, amely megkívánja 
a következményekre való tudatos felkészülést illetve a negatív hatások csökkentését. 

 A technológiák korszerűsítése mellett az energiafelhasználási, fogyasztási szokások tudatos megváltoztatása, 
valamint a rendszerek racionalizálása, a hatékonyság növelése jelenti a fő beavatkozási területeket. A város-
ok hosszú távú energiagazdálkodásában egyre fontosabb szerep jut az önellátásra törekvő intézkedéseknek, 
valamint a megújuló energiaforrások fogyasztáson belüli arányának növelésének. Ezek az intézkedések a vá-
rosok gazdálkodása szempontjából is lényegesek, hiszen jelentős mennyiségű működési költség megtakarí-
tását eredményezik. Az olcsóbb energia és annak helyi megtermelése a helyi gazdaságban, foglalkoztatás-
ban is fontos tényezővé válik. 

 

Mindezen trendek és folyamatok figyelembe vételével Üllő jövőképe, azaz a város elérendő ideális jövőbeli 
állapota (15-20 éves távlatban) a következő:  

Társadalmi jövőkép 

 A város népessége növekszik, az Üllőn letelepedők száma meghaladja az innen elköltözőkét. 

 A lakók iskolázottsága nő, illetve a szakismerettel, vagy felsőfokú végzettséget szerző fiatalok nem költöznek 
el, itt alapítanak családot és lehetőleg munkájukkal is, de ismereteikkel és ötleteikkel mindenképp gyarapítják a 
települést. 

 A helyi közösség tovább erősödik, a civil szervezetek aktívan közreműködnek a település fejlesztésében, 
szépítésében, az élénk kulturális és sportéletben, a hagyományok megőrzésében. 

 A települést olyan hatékony önkormányzat vezeti, amely a térségi szereplőkkel és a helyi közösségekkel 
aktívan együttműködve szervezi a község életét, továbbá vállalkozás- és befektetésbarát szemlélettel aktív te-
lepülésmarketinget folytat. 

 A cél tehát a pozitív migrációs egyenleg mellett a 40 év alatti lakosság számának növelése, mely hosszú távon 
kiegyensúlyozottabb korszerkezetet is eredményez. E mellett a képzett (diplomás, illetve valamilyen szak-
képesítéssel rendelkező és nyelveket beszélő) lakosság számának a növelése is fontos, mert a gazdaság csak 
velük fejlődhet érdemben. 

Mindehhez megfelelő oktatási és képzési háttérre, segítő – közvetítő és információnyújtó – szolgáltatásokra is 
szükség van; olyan rendszerekre, melyek a külső környezet változásaiból fakadó igényekre rugalmasan képe-
sek reagálni. 

Gazdasági jövőkép 

 A település fejlesztése az önkormányzat érdekei és céljai alapján, átgondoltan és rendszerelvűen történik, 
nem pedig ad hoc módon, a beruházóknak és az aktuális pályázati lehetőségeknek megfelelve. 

 A gazdasági területek egy térségi együttműködés keretében fejlesztésre kerülnek. 

 A helyi munkalehetőségek száma megnő, egyre nagyobb arányban kerülnek előtérbe a magasabb szakkép-
zettséget igénylő és magas hozzáadott értéket teremtő munkahelyek a város gazdaságában. 
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 A közintézmények továbbra is biztosítják a lakosság igényeinek színvonalas kielégítését valamennyi korcso-
port számára, e mellett folyamatosan korszerűsödő infrastruktúrával és szolgáltatásokkal működik. 

 A környező településekkel együttműködve formálódik a szabadidős és turisztikai kínálat (aktív turizmus). 

Környezeti jövőkép 

 A városi szolgáltató rendszerek energiahatékonysága nő, a megújuló energiaforrások használata kibővül. 

 A környezettudatos nevelés következtében a környezet védelme javul; a településkép szépül. 

 A természeti környezet fenntartása és védelme a település számára megfelelő és elegendő zöldfelületet 
biztosít, mely biztosítéka a kellemes, fenntartható és természet közeli élet.  

 Egységes zöldfelületi rendszer alakul ki: a közparkok, közkertek, út menti zöldfelületek, rendezettek karban 
tartottak.  

 Védőterületek, védőövezetek kijelölése, védőfásítás kialakítása ahol szükséges. 

Településszerkezeti jövőkép 

 A településközpont tovább fejlődik, kiterjesztve a modern városi környezetet, miközben újabb funkciókkal 
gazdagodik (pl. piac). 

 A helyi lakosságot korszerű pihenő-, játszó- és sport területek szolgálják. 

 A település arculata egységesebbé válik. 

 A kerékpáros közlekedési hálózat bővül, a lakosság biztonságos kerékpársávokon közlekedhet a belterüle-
ten. 

 Biztosítja a gazdasági területek jelentős bővítésének lehetőséget, 

 Lehetőséget biztosít új lakótelkek kialakítására, a meglévő lakóterületek intenzitásnövelésére. 

Üllő térségi szerepének jövőképe 

 Üllő együttműködik a környező településekkel, melyekkel együtt képezi Budapest keleti kapuját. 

 Megerősödött kereskedelmi és logisztikai funkcióival a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret övező ipari-
kereskedelmi övezet része. 

 Kitűnő közlekedési adottságaihoz kiépülnek / megújulnak a szolgáltató infrastruktúrák is (vasútállomás 
megújítása, helyi tömegközlekedési rendszer megújítása). 

 Kibővült idegenforgalmi kínálatával és vendéglátási szolgáltatásaival növeli részesedését a térség 
rekreációs és sportéletében. 

 
 
A fentiek alapján Üllő jövőképe 2030-ig a következő: 

 
 

Üllő legyen egy minőségi városi szolgáltatásokkal rendelkező zöld város, amely Budapest és a nemzet-
közi repülőtér közelségéből adódó előnyös fekvésére alapozva tovább erősíti gazdasági versenyképes-

ségét és egyedi rekreációs vonzerő kialakításával fejleszti turizmusiparát. 
 
 
 

Rövidebben: egy dinamikusan fejlődő, minőségi szolgáltatásokat nyújtó város Budapest kapujában. 
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2.2. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK 

 

A város jövőképének eléréshez vezető hosszú és középtávú célok és tervezett beavatkozások, valamint a telepü-
lésrendezési eszközöket érintő változtatások megvalósítása az alábbi általános – horizontálisan érvényesülő – 
fejlesztési irányelvek figyelembe vételével történik.  

 Népességmegtartás és vonzás 

Egy település egyik legfontosabb, minden fejlesztését meghatározó célja az aktív korú, képzett lakosok 
megtartása, illetve vonzása. A társadalmi-gazdasági célok mindegyike azt szolgálja, hogy a hazai és euró-
pai demográfiai tendenciák mellett a budapesti agglomerációra jellemző pozitív vándorlási egyenleg továbbra 
is ellensúlyozza a természetes fogyásból adódó veszteséget. 

A népesség megtartásának és további vonzásának érdekében a képzett fiatal munkavállalók letelepedésé-
nek illetve kiemelten az üllőiek megtartásának támogatása az egyik legfontosabb feladat. 

A Budapest közelében letelepedni szándékozóknak egy családbarát, minőségi környezet biztosítása. 

 Minőségi szemlélet, igényesség, településkép 

Az élhető és vonzó kisvárosi környezet biztosításának egyik sarokpontja, a népességmegtartás alapvető fel-
tétele az igényes, minőségi települési környezet kialakítása, kiterjesztése és fenntartása.  

A modern városközpont továbbfejlesztése és a kapcsolódó beruházások során törekedni kell az igényes és 
harmonikus anyagválasztásra és kivitelezésre, az egységes arculati elemek használatára. 

A lakosság érzékenyítése a minőségi környezet megóvására; és a saját környezetük igényes kialakítására. 
Közös településszépítési akciók szervezése. 

 Környezettudatos, zöld szemlélet, fenntarthatóság 

A környezeti erőforrásokkal, értékekkel való felelős és fenntartható gazdálkodást a városfejlesztés minden 
területén érvényesíteni kell. A környezettudatos szemlélet elterjesztése nem csak a környezeti károk 
csökkentése, az élhetőbb környezet miatt fontos, hanem a fogyasztási szokások befolyásolásával, az alkal-
mazott technológiák iránti igény növelésével a zöld gazdaság piacát, s végső soron megerősödését is szol-
gálják. A környezetbarát építőanyagok, megújuló energiaforrások alkalmazását, a zöldterületek kialakítását, 
minőségi megújítását az integrált városfejlesztési projekteknél is érvényesíteni kell.  

Környezetkímélő energetikai rendszerek preferálása, a megújuló energiaforrások használatának támoga-
tása: Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények felújításával mintaadó projektek létrehozása a fel-
adat, a lehető leghatékonyabb energetikai beavatkozások előnyben részesítésével.  

A környezetbarát technológiák alkalmazása a gazdasági szektorban és a városi szolgáltatások minden te-
rületén fontos cél, különösen a hulladékgazdálkodás, energiagazdálkodás, szennyvízkezelés és városi köz-
lekedés fejlesztési vonatkozásában.  

A szemléletformálásban fontos lakosság tájékoztatása a szelektív gyűjtés, a komposztálás és a hulladékmi-
nimalizálás lehetőségeiről; valamint a környezettudatosság kiemelt kezelése az óvodai és az iskolai helyi ne-
velési programokban.  

 Együttműködés (belső, külső), szolgáltató szemlélet 

Az együttműködés jelent egyrészt egy belső összefogást: amikor a város lakossága közösen határoz meg 
és valósít meg eseményeket vagy fejlesztéseket; és jelent egy külső kapcsolati hálót is, melyre valamennyi 
településnek szüksége van a harmonikus fejlődéshez.  

Az együttműködés egyúttal információáramlást, továbbá párbeszédet és konszenzust is jelent. Így a ter-
vezési munkák és a beruházások megvalósítása során valódi partnerség tud kialakulni az egyes szereplők 
között. A partneri viszonyban beazonosíthatóvá válnak azok az igények, amelyeket a városvezetés saját ha-
táskörében meg tud oldani, továbbá a folyamatos párbeszéden keresztül az gazdasági szféra városfejlesz-
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tésben való szerepvállalása is megerősíthető. Ezzel biztosítható a fenntartható fejlődés, és a hosszú távú 
szemléleten túl jelen időben sem sérülnek alapvető érdekek. 

Az önkormányzat vállalkozás- és befektetésbarát szemlélettel mind aktívabb településmarketinget folytat 
(gazdasági területek kiajánlása).  

Folyamatosan kommunikál a lakossággal (igényfelmérő és elégedettségi kérdőívek, a honlapon aktív két-
irányú kommunikáció) és ezekre reagálva fejleszti szolgáltatásait. 

A helyi közösségekkel aktívan együttműködve szervezi a község életét. 

 Esélyegyenlőség 

Az esélyegyenlőség horizontális érvényesítésével mindenki számára biztosítani kell a város használatát, a 
gazdaság által nyújtott lehetőségeket, a társadalmi igények kielégítését biztosító humán szolgáltatásokat.  

A szolgáltatások elérhetővé tételére kell törekedni azok bővítésekor, minőségi fejlesztésekor.  

A teljes körű, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést az új projektek során is biztosítani kell. 

SZCÉL 

OK: 

A horizontális célrendszer Pest Megye Területfejlesztési Koncepciójával (PMTFK) összhangban került kialakí-
tásra: 
 

Üllő TFK Átfogó célok 
PMTFK Átfogó célok 

AA)) Gazdasági ver-
senyképesség 
erősítése 

BB)) Közösség és 
humán infrastruktú-
ra 

CC)) Minőségi városi 
környezet és szol-
gáltatások 

Társadalmi megújulás 
 

   

A gazdaság dinamizálása; az értékteremtő képesség 
növelése a térség adottságaira építve 

 
  

A térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása; 
fenntartható környezet 

 
  

 

 

Üllő TFK Átfogó célok 
PMTFK Horizontális célok 

AA)) Gazdasági ver-
senyképesség 
erősítése 

BB)) Közösség és 
humán infrastruktú-
ra 

CC)) Minőségi városi 
környezet és szol-
gáltatások 

Területi kohézió    
Társadalmi kohézió, szociális felzárkóztatás    
Fenntarthatóság, klíma és energiapolitika    

Partnerség, együttműködés    
A térségi identitás erősítése    
Hatékonyság    

Értékmegőrzés, értékteremtés    
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3  CÉLOK	
 

 

3.1. ÜLLŐ ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK 

 

 

A jövőkép szerint Üllő a főváros szomszédságában egy kiváló fekvésű, minőségi kisvárosi szolgáltatásokat biz-
tosító település, melynek versenyképes a helyi gazdasága, könnyen elérhetők a közszolgáltatások, és aktív a 
helyi közösség. 

A város fejlesztésének alapcélja a lakosság életminőségének és életszínvonalának javítása, a gazdaság ver-
senyképessé tétele és a fenntartható településfejlesztés; melynek érdekében egyenrangú prioritások fogal-
mazhatók meg (A, B, C célok). Ezek felsorolása fontossági sorrend nélküli, hiszen egymást feltételezik, egymás-
sal párhuzamosan működő további feladatokat generálnak. A fejlesztési irányelvek pedig valamennyi célt áthatják 
és meghatározzák az egyes célok elérési módját. 

A koncepció integrált szemlélete miatt az átfogó célok és részcélok komplexen kezelnek bizonyos tématerü-
leteket. Az átfogó célok Üllő meglévő adottságaira és lehetőségeire alapoznak, s kijelölik a jövőkép eléréséhez 
szükséges legfontosabb fejlesztési irányokat. 

A gazdasági szektor versenyképességének elősegítése és az életminőség feltételeinek javítása, a minőségi 
települési környezet és szolgáltatások biztosítása egyaránt fontos, egymással szoros kapcsolatban lévő célok. 
Csak erősödő gazdasági bázis mellett érhető el, hogy a befolyó jövedelmekből a város fenntarthatóan fejleszthe-
tő legyen, az emberek számára pedig a jövedelemszerzés lehetőségei biztosítottak legyenek. Az életminőséget 
meghatározó külső tényezők fejlesztése a munkaerő megtartása és vonzása miatt is lényeges, valamint a fenn-
tartható működést hosszútávon biztosító népességszám és a kiegyensúlyozott korszerkezet szempontjából is, és 
nem utolsó sorban a város vonzerejét is növeli. 

A gazdasági prosperitáshoz elégedett, egészséges, képzett, a változásokra kellő rugalmassággal reagálni képes, 
sokféle értelemben nyitott lakosságra van szükség. Sem a gazdaság, sem az életminőség fejlesztése nem kép-
zelhető el a város életének valamennyi szereplője nélkül. A közös sikerhez az egyéni életmódváltástól a kor-
mányzati intézkedésig valamennyi résztvevő tevékeny közreműködésére és felelősségvállalására szükség van.  

A jövőkép, az átfogó és a hosszú távú célok, valamint a fejlesztési irányelvek kapcsolatát a következő ábra 
mutatja. 
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Településfejlesztési Koncepció – hosszú távú célok  
 

Jövőkép 
 Dinamikusan fejlődő, 

minőségi szolgáltatásokat nyújtó város Budapest kapujában 

 Fejlesztési irányelvek: 


 

N
épességm

egtartás és vonzás 


 
Környezettudatos, zöld szem

lélet, fenntarthatóság 


 
Együttm

űködés (belső, külső) 


 
M

inőségi szem
lélet 


 

Esélyegyenlőség 

        

Átfogó 
célok 

15-25 év 

 AA)) Gazdasági versenyké-
pesség 

erősítése 

 BB)) Közösség és 
humán infrastruktúra 

 CC)) Minőségi városi 
környezet és szolgálta-

tások 

 

        

 
Hosszú 

távú 
részcélok 

 AA11 Gazdaságfejlesztés a 
helyi vállalkozások 
támogatásával és új 
beruházások ösztön-
zésével 

 BB11  A helyi humán 
közszolgáltatások 
minőségjavítása  

 CC11  A modern. élhető 
települési környe-
zet biztosítása  

 

 AA22  A foglalkoztatás bőví-
tése, magas képzett-
séget igénylő munka-
helyek kialakítása  

 BB22  A társadalmi kohé-
zió erősítése; 
szemléletformálás  

 CC22  Energetikai korsze-
rűsítés, megújuló 
energiaforrások 
használatának nö-
velése  

 

 AA33  Fenntartható rekreá-
ciós és turizmusfej-
lesztés; városi arcu-
latteremtés  

 BB33  A népesség har-
monikus növeke-
désének biztosítá-
sa  

 CC33  Infrastrukturális és 
kommunikációs 
fejlesztések  

 

    CC44  Integrált térségi  
közlekedési rend-
szer fejlesztése      

 

Területi 
célok 

 

A városközpont komplex fejlesztésének folytatása 

A meglévő lakóterületek komplex fejlesztése és minőségjavítása 

Az iparterületek komplex fejlesztése (a meglévők fejlesztése és újak előkészítése) 

Déli rekreációs és turisztikai zóna kialakítása 
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3.2. RÉSZCÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK 
 

AA))  ááttffooggóó  ccééll  Gazdasági versenyképesség erősítése 

 

AA11 Gazdaságfejlesztés a helyi vállalkozások támogatásával és új beruházások ösztönzésével 
 Meglévő gazdasági telephelyek korszerűsítésének és bővítésének elősegítése. 
 Hatékony befektetés-ösztönző tevékenység. 
 Új, térségi jelentőségű ipari, logisztikai funkciójú gazdasági területek kialakítása. 

 

AA22  A foglalkoztatás bővítése, magas képzettséget igénylő munkahelyek kialakítása  

 A szakképzési rendszer térségi fejlesztése. 
 A kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység elősegítése. 
 A helyi vállalkozások megerősítését és a közösségi életet erősítő integrált projektek elősegítése. 

 

AA33  Fenntartható rekreációs és turizmusfejlesztés; városi arculatteremtés 

 A helyi turisztikai és rekreációs kapacitások fenntartható és minőségi bővülésének elősegítése. 
 A vendéglátó kapacitások bővítése. 
 A térségi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) erősítése. 
 Hatékony városmarketing. 
 
 

BB))  ááttffooggóó  ccééll  Közösségépítés és humán infrastruktúra 

 

BB11  A helyi humán közszolgáltatások minőségjavítása 
 Az egészségügyi szolgáltatások és megelőző, megőrző rendszerek fejlesztése. 
 A szociális szolgáltatások további fejlesztése, az idősgondozási rendszer bővítése 

 Az oktatás városi feltételeinek biztosítása; innováció és szemléletformálás az oktatásban. 
 Az intézmények humán erőforrás fejlesztése és felszereltségének javítása. 
 A sport- és rekreációs lehetőségek bővítése. 
 A városi kulturális programok bővítése, a kulturális élet ösztönzése. 
 

BB22  A társadalmi kohézió erősítése; szemléletformálás 
 A gazdaság és a civil szféra szereplőinek bevonása a város kulturális- és sport életébe. 
 A civil szektor, a társadalmi vállalkozások kezdeményezéseinek összehangolása, támogatása. 
 Az önkéntesség népszerűsítése, társadalmi felelősségvállalás erősítése. 
 Szemléletformálás: a környezettudatosság és a fenntarthatóság érdekében (közösségi rendezvények) 
 

BB33  A népesség harmonikus növekedésének biztosítása  
 A képzett munkavállalók megtartása, letelepedésük ösztönzése; ösztöndíj programok. 
 Családbarát társadalmi és gazdasági környezet kialakítása. 
 Az ifjúságot érintő projektek, intézkedések összehangolása, a közösségi programok bővítése és a fiata-

lok bevonása (az együttműködés és a városi kötődés erősítése érdekében). 

 A bölcsődei és óvodai férőhelyek kapacitásának rugalmas alakítása az igényeknek megfelelően. 
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CC))  ááttffooggóó  ccééll  Minőségi városi környezet és szolgáltatások 
 

CC11  A modern, élhető települési környezet biztosítása 
 Az új építések és funkcióváltások során magas építészeti és zöldfelületi minőség létrehozása, a fejlesz-

tésekkel járó örökségvédelmi kockázatok elemzésére alapozva. 
 Lakóterületek fásítása, zöldterületi gazdagítása, a közterületi minőség javítása. 
 Tudatos vízgazdálkodás (a lakók mindennapi ellátását biztosító rendszerek - ivóvíz, csapadékvíz, ipari 

és tüzivíz, öntözővíz, stb. - lehető leggazdaságosabb működtetése és fenntartása). 
 

CC22  Energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrások használatának növelése 
 Az intézmények és lakóépületek – lehetőség szerint megújuló energiaforrások alkalmazását integráló - 

energiahatékonysági megújítása. 
 Energiapartnerség: a vállalakozások környezettudatos működésének támogatása. 
 Környezeti szemléletformálás. 
 A meglévő geológiai adottságok gazdaságos kiaknázásnak/ hasznosításának szem előtt tartása. 

 

CC33  Infrastrukturális és kommunikációs fejlesztések 
 Humán szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása (akadálymentesítés, információnyújtás, kommuni-

káció). 
 Sport- és aktív szabadidős infrastruktúrafejlesztések.  

 A közmű hálózat folyamatos és ütemezett rekonstrukciója. 
 A csapadékvíz-elvezetés rendszerszerű fejlesztése. 
 Folyamatos infokommunikációs fejlesztések az intézményekben. 
 

CC44  Integrált térségi  közlekedési rendszer fejlesztése 
 A tömegközlekedési megközelíthetőség javítása – elsősorban a kötöttpályás kapcsolatok fejlesztése. 
 A közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódóan a vasútállomás és környezetének fejlesztése. 
 A kerékpáros infrastruktúra kiépítése a városon belül és a térségi rendszerekhez kapcsolódva. 
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3.3. A FEJLESZTÉSI CÉLOK VÁROSRÉSZI VONATKOZÁSAI 
  

Az integrált városfejlesztési stratégia Üllő közigazgatási területét 5 
városrészre osztotta. A történelmileg kialakult településrész, az 
országos úthálózat mentén és találkozásánál a Városközpont nevet 
kapta, a keretező városrészek a 4 égtájról kapták a nevüket.  

A település funkcionálisan koncentrált, hiszen minden jelentős in-
tézmény és szolgáltatás a városközpontban található. A többi város-
rész alapvetően lakófunkciójú településrész. Az öt településrész 
közül lakónépesség alapján az északi városrész a legnagyobb, de 
közel azonos lélekszáma van a nyugati városrésznek is. A város-
központban a lakosok kicsivel több, mint hatoda lakik, a legkisebb 
városrész a keleti. A lakásállomány is hasonlóképpen oszlik meg a 
településrészek között. 
 
 
 

Üllő TFK Átfogó célok 
AA)) Gazdasági ver-
senyképesség 
erősítése 

BB)) Közösség és 
humán infrastruktú-
ra 

CC)) Minőségi városi 
környezet és szol-
gáltatások 

1. Városközpont    

2. Északi városrész    

3. Keleti városrész    

4. Déli városrész    

5. Nyugati városrész    

 

 

 

Üllő TFK Hosszú távú részcélok 

1.
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2.
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5.
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ga

ti 
vá
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AA11 Gazdaságfejlesztés a helyi vállalkozások támogatásával és új beruházá-
sok ösztönzésével 

   
 

 

AA22  A foglalkoztatás bővítése, magas képzettséget igénylő munkahelyek 
kialakítása  

     

AA33  Fenntartható rekreációs és turizmusfejlesztés; városi arculatteremtés      

BB11  A helyi humán közszolgáltatások minőségjavítása      

BB22  A társadalmi kohézió erősítése; szemléletformálás      

BB33  A népesség harmonikus növekedésének biztosítása       

CC11  A modern, élhető települési környezet biztosítása      

CC22  Energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrások használatának növe-
lése 

     

CC33  Infrastrukturális és kommunikációs fejlesztések      

CC44  Integrált térségi  közlekedési rendszer fejlesztése      
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Üllő TFK Területi célok  

1.
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A városközpont komplex fejlesztésének folytatása
   

 
 

A meglévő lakóterületek komplex fejlesztése és minőségjavítása 
    

Az iparterületek komplex fejlesztése 
(a meglévők fejlesztése és újak előkészítése) 

     

Déli rekreációs és turisztikai zóna kialakítása 
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4  KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ	

 
4.1. A STRATÉGIÁHOZ ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÁRSADALMI, 

GAZDASÁGI ÉS KÖRNYZETI ADATOK MEGHATÁROZÁSA 
 

A Településfejlesztési Koncepció és egyben az Integrált Településfejlesztési Stratégia kialakítását részletes 
helyzetfeltáró, elemző és értékelő vizsgálat (=Megalapozó Vizsgálat) előzte meg. Ez tartalmazza a statisztikai és 
egyéb adatforrásból, egyedi adatfelvételből származó adatokat, kiterjedt továbbá a tendenciák feltárására és 
értékelésére is. A településrendezési eszközök készítéséhez további egyéb adatok és tendenciák tárhatók fel és 
értékelhetők a folyamatos jogszabályi változásokhoz igazodóan. 

 
4.2. A KONCEPCIÓ TÉRBELI VONATKOZÁSAI, JAVASLAT A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK 

TÉRBELI RENDJÉRE ÉS A TERÜLET-FELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI 
VÁLTOZTATÁSOKRA 

 

4.2.1. A terület-felhasználás fejlesztésére vonatkozó javaslatok 

A településfejlesztési koncepció javaslatai a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti változásokra: 

 Városközpont-fejlesztés – folytatni kell a városközpont megújítását, a gyalogos zónák és a kerékpáros 
hálózat további fejlesztését. Első ütemben a városi sportcsarnokkal való összekötés megteremtésével, kö-
zösségi (piac) tér kialakításával. 

 Magas színvonalú gazdasági környezet kialakítása – a meglévő, jelenleg is működő munkahelyi zónák és 
iparterületek további fejlesztése, a környezet és a megközelíthetőség színvonalának javítása.  

 Új gazdasági területek kialakítása a barnamezős és alulhasznosított területek rehabilitációjával, és újabb 
mezőgazdasági területek bevonásával azokon a területeken, ahol az kapcsolódik a közlekedéshálózati fej-
lesztésekhez, a térségben jelentkező gazdasági fejlesztésekhez és a lakófunkció zavarása nélkül oldható 
meg. 

 A lakóterületek minőségjavítása – a lakókörnyezetet meghatározó lakóutcák megújításával, továbbá az 
intenzívebbé alakuló beépítés harmonikus lehetővé tételével. Az építés szabályozás eszközeinek pontosítása 
révén célszerű biztosítani a régi és új arculat, beépítési karakter közötti ellentmondások kiszűrését. 

 Idegenforgalmi és rekreációs fejlesztések – a központi belterületen belül szálláshely kapacitás megterem-
tése, a sportcsarnok és a sporttelep funkciójának térségi szintű szélesítése, külterületen lévő lovas-bázisok 
fejlesztése oktatási, turisztikai és túralovaglási célpontként. 

A településfejlesztési koncepció elkészítését követi a településszerkezeti terv felülvizsgálata. A koncepcióban 
megfogalmazott célok és tervezett beavatkozások területigényét, terület-felhasználási szempontjából, az új 
településszerkezeti tervnek kell biztosítania; a gazdasági, infrastrukturális, intézményi, rekreációs és lakóterületi 
fejlesztések számára egyaránt.  

A fejlesztési lehetőségeknek keretet ad a Budapesti Agglomerációs Területrendezési Tervéről szóló tör-
vény, mellyel az összhangot szintén a településszerkezeti tervnek kell majd biztosítani. Újabb, jelentős 
fejlesztési területek bevonása területcserével történhet, azaz más már kijelölt, de a fejlesztési célnak nem 
megfelelő területek visszaminősítésével. 
 

 

 






 



















      









      












      
 





























        

 
 
 
 






        
            



Javaslat a területfelhasználásra irányuló 
településszerkezeti koncepcionális változásokra - 

területcsere

kivágat a Batrt szerkezeti tervébôl

kivágat a hatályos településszerkezeti tervbôlrészletszámítás
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4.2.2. A településszerkezeti elemek felülvizsgálatára vonatkozó javaslatok 

A településfejlesztési koncepció javaslata a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére vonatkozóan: 

 Közlekedésfejlesztés – a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés befogadása az északi közigazgatási határ kör-
nyezetében, a városháza előtt kiépült kerékpáros hálózat továbbépítése, a továbbépítéshez szükséges hely-
igények településrendezési tervi biztosítása a Gyömrői úton, a Pesti úton, az Ócsai úton,a Deák Ferenc utcá-
ban. A gazdasági területhasználatból adódó feltáró úthálózat biztosítása az északi gazdasági területen. 

 Pesti út megújítása - városközpontot szervező szakaszának értéknövelő városias kialakítása a Széchenyi 
utca és a Templom tér között. 

 Sétány: a meglévő sétány folytatása a Sportcsarnok irányába, ezzel a településközpont gyalogos feltárásá-
nak és közösségi terének fejlesztése. 

 Vasútállomás és környezete – az építőanyag-telep kitelepítése révén a vasútállomás környezete megújítha-
tó, kerékpáros hálózat az Állomás utcán az állomásig vezethető, a P+R parkolás keretei újragondolhatók. 

 

4.3. AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE ÉS AZ 
ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK ALAPÚ, FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSRE 

 

A Megalapozó munkarész részletesen tartalmazza az örökségi értékek és védettségek bemutatását.  

 Üllő területén védett épített környezet nincs. Helyi egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők nem őrződtek 
meg a településen, mivel a történeti mag a mai belterület ¼-ét sem éri el és a településen lévő épületek döntő 
többsége a XX. század közepén és végén épült. A helyi épített környezet kultúrtörténeti emlékei csak nyo-
mokban, és 1-2 épületet leszámítva rossz műszaki állapotban lelhetők fel. 

 A településen nincsen történeti kert, sem történeti értékű temető és műemlékvédelmi szempontból jelentős 
temetkezési emlékhely. 

 A 2006-ban készült Örökségvédelmi hatástanulmány kizárólag régészeti vonatkozást tartalmaz.  

 2010-ben Építészeti és városképi értékvizsgálat készült. A vizsgálat a római katolikus temetőt, a temetőká-
polnát és a kápolnához vezető utat kísérő fasort, értékként tüntette fel. A helyi jelentőségű tényleges értékek 
feltárásához, meghatározásához helytörténeti és művészettörténeti kutatás szükséges.  

 Az értékvédelmi rendelet alapját képező javasolt helyi védelem köre részletes helytörténeti és részletes építé-
szeti értékkataszter elkészítésére alapozva határozható meg.  
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 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
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Szakági dokumentumok, tanulmányok: 

 Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció, 2014-2030. 
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Weboldalak: 

www.ullo.hu 
www.maps.google.hu  
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A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárás dokumentumai: 

az előzetes tájékoztató kapcsán beérkezett vélemények  

 

 

 

 

 
















































































































