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BEVEZETÉS
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia célja, hogy Gyömrı város – részben a 2008-2009ben elkészült és jóváhagyott Városfejlesztési Koncepcióra alapozva – rendszerezett
formában, a szükségletek és lehetıségek összevetésével, az ok-okozati összefüggések
megvilágításával számba vegye és priorizálja a középtávú fejlesztési terveit. Azokat a közés magánszféra által elvégzendı beavatkozásokat, amelyeket szükséges végrehajtania
annak érdekében, hogy a város ezek eredményeként fejlıdési dinamikáját növelje és a
dokumentumban lefektetett céljait elérje.
Gyömrı

Integrált

Városfejlesztési

Stratégiájának

közvetlen

elızménye

Gyömrı

Városfejlesztési Koncepciója (2008-2009). Ez a dokumentum már megtette a várossal
kapcsolatos fıbb általános és tematikus megállapításokat, és lefektette azokat a fı
fejlesztési elveket, meghatározta azokat a fı fejlesztési irányokat, amelyek az IVS teljes
mértékben figyelembe vesz. Míg az elızménynek tekintett dokumentum tematikus
rendszerben tárgyalja Gyömrı város szükséges beavatkozásait, addig az IVS – egyebek
mellett – a feladatok térbeli rendszerezésére vállalkozik, nevesítve az egyes városrészek fı
fejlesztési céljait és beavatkozásait. A dokumentum másik fı megalapozója és információs
háttéranyaga a város 2009-ben módosított Rendezési (szerkezeti) Terve.
A város és városrészek társadalmi és épített környezetet érintı helyzetelemzésének,
valamint a szegregációs tendenciák megállapításának alapja a KSH által rendelkezésre
bocsátott adatbázis, amelynek városrész szintő másodelemzése a dokumentum újszerő
eleme a korábbi tervezési dokumentumok helyzetértékelı részeihez viszonyítva.
Az IVS helyzetértékelı és stratégiai részéhez egyaránt figyelembe vételre kerültek a
szakértıkkel készített interjúk, a civil szervezet és a vállalkozói szféra képviselıinek
véleménye és igényei.
Az IVS használhatóságát jelentısen befolyásolja annak átlátható szerkezete. A teljes, 2009
decemberében véglegesített dokumentáció három részbıl áll: Gyömrı város Integrált
Városfejlesztési Stratégiája; az ehhez szorosan kapcsolódó, a városközpontra (1. számú
akcióterület)

vonatkozó

Akcióterületi

terv,

amely

a

KMOP-2009-5.2.1/B-pályázat

alapdokumentációja (megvalósíthatósági tanulmánya).
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia fı tartalmi elemei a város egészére vonatkozó
helyzetértékelés, a városrészekre vonatkozó helyzetértékelés, illetve azok összehasonlító
elemzése és a stratégiai fejezet. A stratégiai fejezet tartalmazza a város 2007-2013-ra
vonatkozó céljait városi és városrészi szinten, illetve a városrészek akcióterületeire és az
azokon kívül esı területekre tervezett beavatkozásait, projektjeit. A megvalósítás
eszközeinek vizsgálata az IVS végrehajtását lehetıvé tevı feltételrendszerrel foglalkozik. A
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stratégia zárófejezeteiként megfogalmazásra kerül az IVS-hez kapcsolódó fenntartható
környezeti fejlıdés programja, valamint az anti-szegregációs program.
Az IVS priorizálja a városban végrehajtandó fejlesztési tevékenységeket, nevesítve a
kulcsfontosságú beavatkozásokat, amelyek képesek dinamizáló hatást kifejteni a város teljes
egészére. Az IVS stratégia ugyanakkor figyelmet fordít azokra az élhetıséget befolyásoló
fejlesztésekre is, amelyek a város lakóinak hétköznapjait befolyásolják és fenntartható
magas életminıséget biztosítanak. Az IVS dokumentuma nevesíti a városrészekben aktuális
beavatkozásokat, amelyek hozzájárulnak a városi szintő célok megvalósulásához és javítják
az adott városrész lakóinak életkörülményeit.
Az

IVS

kiemelt

feladata

a

város

hátrányos

helyzető

népessége

számára

az

esélyegyenlıség biztosítása és területi koncentrációik (szegregátumok) oldása, valamint
azok kialakulásának megakadályozása. A IVS a KSH adatszolgáltatás alapján nevesíti a
szegregátumok kritériumainak megfelelı területeket és az Anti-szegregációs programban
meghatározza a város által végrehajtandó beavatkozások körét. Gyömrı helyzete ebbıl a
szempontból kedvezı, a városban nincsenek szegregátumok.
Gyömrı Integrált Városfejlesztési Stratégiája a város rehabilitációs és egyéb városfejlesztési
tevékenységének középtávú alapdokumentuma, amely segítségével a város a további
akciótervi idıszakokban fejlesztési forrásokra pályázhat. A dokumentum egy rugalmas
rendszert képvisel, azaz az esetlegesen megváltozó prioritások és igények szerint
idıszakonként módosítható. A fejlesztési beavatkozások ugyanakkor olyan módon kerültek
beemelésre, hogy azok sorrendisége az éppen adott szükségleteknek és forrásszerzési
lehetıségeknek megfelelıen módosítható.
A város határozott célja, hogy a dokumentumban megjelenített fejlesztési elemek közül minél
több megvalósításra kerüljön, együttmőködve a régióval, a térségi településekkel, de
mindenekelıtt Gyömrı város lakosságával.
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1

GYÖMRİ VÁROSI LÉPTÉKŐ HELYZETÉRTÉKELÉSE

1.1 A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN
A 2001. augusztus 20-án várossá nyilvánított település jellegzetes agglomerációs település,
elsısorban lakófunkciójú kertváros.
Gyömrı városa Pest megyében, a Monori kistérségben, a fıváros agglomerációjában, a
Dunától keletre, a Gödöllıi-Monori dombvidék közepén fekszik. Vonzáskörzetéhez 7
nagyközség, község - Mende, Péteri, Üllı, Maglód, Ecser, Sülysáp és Úri - tartozik. Gyömrı
és vonzáskörzetének lakosságszáma megközelíti az ötvenezer fıt.
A település közlekedés-földrajzi szempontból kedvezı helyzetben van, amit a Budapest
központjától számított 30 km-es távolságnak, az áthaladó utak (Észak-, Kelet- és DélMagyarország összekötı útjai), vasút és a kb. 15 km-re lévı Budapest-Ferihegy reptér
együttes jelenlétének köszönhet.
Gyömrı elérhetısége kiváló, a város több fıközlekedési útvonal közelségében található: a 4.
sz. fıút, az M5-ös autópálya, az M0-ás autóút. Az M0-ás a településtıl kb. 3 km-re Ecser és
Maglód között halad. Ezzel a meglévı kapcsolódással a hazai autópálya-használat gyors és
biztonságos elérhetısége az itt mőködı cégeknek és a lakosságnak is biztosított. A leendı
M4 gyorsforgalmi út nyomvonala a 4. sz. fıúttal párhuzamosan, annak északi oldalán
tervezett.
1.1.1

A város helye az országos tervekben

Gyömrı országos településhálózatban elfoglalt helyét, illetve szerepét, jelentıségét az
Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) értelmezése alapján határozzuk meg. Az OTK
adja azt a tágabb keretet, mely kiindulási alapul szolgál, és amelynek szempontjait
figyelembe kell venni Gyömrı Integrált Városfejlesztési Stratégiájának kidolgozásakor is. A
város az agglomerációs övezet délkeleti térségében helyezkedik el közel Budapesthez, a
Monori kistérség harmadik legnépesebb települése. Gyömrı szervesen kapcsolódik a
fıvároshoz mind gazdasági-foglalkoztatási, közlekedési, intézményi-ellátási és szolgáltatási
szempontból. A kapcsolatrendszer kölcsönös, a fıváros térségének aktuális helyzete,
fejlıdése közvetlenül kihat Gyömrı gazdaságára, társadalmára is. A versenyképes
metropolisz térség megteremtését középtávon elısegítı OTK célrendszer számos elemét -
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részcéljait - figyelembe kell venni Gyömrı fejlesztése esetében is. (Kiemelésre kerültek a
Gyömrı tekintetében releváns részcélok)
• Budapest

gazdaságszervezı

nemzetközi

jelentıségő

pénzügyi-szolgáltató,

K+F

központ

szerepének és az európai gazdaságba való szerves bekapcsolódásának megerısítése. A
transznacionális vállalatok, különösen a pénzügyi és üzleti szolgáltató vállalatok közép- és keletközép európai, illetve a Balkán és Kelet-Európa térségére is ható irányítási-szervezési, K+F
központjai megtelepedésének ösztönzése. A nemzetközi versenyképesség fokozása érdekében az
európai gazdaságba való szerves, elmélyült bekapcsolódás kiemelt fontosságú. Ehhez szükséges
a közlekedési kapcsolatok mellett a szerves gazdasági kapcsolatok kiépülése is.
• A központi szerephez szükséges infrastrukturális és szolgáltatási fejlesztések ösztönzése. A
metropolisz infrastruktúra fejlesztése a személyforgalom, az információ és kommunikáció
technológiai, magas szintő üzleti infrastruktúra fejlesztések

terén kell, hogy leginkább

megnyilvánuljon. A logisztika, a közlekedési és a mőszaki infrastruktúra fejlesztése során Budapest
tehermentesítése, valamint az ország más térségi lehetıségeinek kihasználása, egyes terhes
funkciók

leosztása fontos, kerülve az anyag

és energiaáramlás további, túlzott helyi

koncentrációját.
• Tudás-ipar és a magasan kvalifikált munkaerı-megtartó képességének növelése nemzetközi
viszonylatban. A részcél a helyi, nemzetközi jelentıség felsıoktatási kínálatra épített organikus
tudásbázis növelésével, az ország többi tudásközpontjával is szorosan kooperáló K+F és
kooperációs kutatási aktivitás bıvítésével együtt érhetı el.
• High-tech iparágak és a kiemelkedıen magas hozzáadott értéket elıállító tevékenységek
ösztönzése.
• Magas szintő üzleti, IKT és személyi szolgáltatások fejlesztése, melyek révén Budapest
nemzetközi versenyképessége nagyban javulhat.
• Nemzetközi turisztikai és kulturális központ szerep erısítése. Egy világvároshoz méltóan
sokszínő, ugyanakkor sajátos helyi erıforrásokra épített kínálat megteremtésével, a nemzetközileg
is kiemelkedı fürdıvárosi szerep és élénk kulturális élet újraéledésének ösztönzésével, a térség
nagyvárosaival (Bécs-Prága-Pozsony-Krakkó) kialakított kulturális együttmőködés erısítésével;
• Az élhetı város megteremtése, mely a minıségi életet lehetıvé tevı egészséges
lakókörnyezet kialakításán, a pihenés és felüdülés tereinek bıvítésén és minıségi
fejlesztésén

alapul.

Mindez

az

elkerülhetetlen

nagyvárosi

környezeti

feszültségek

és

környezetszennyezés csökkentését igényli. Szükséges a funkcióvesztett területek revitalizálása, a
városon belüli ipari (barnamezık), és lakófunkciójú válságterek (slumosodó városrészek,
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lakótelepek) folyamatos rehabilitációja, funkciókkal való megtöltése, illetve a városon belüli és a
várost körülvevı zöldterületek védelme és lehetıség szerinti növelése;
• Az agglomerációs települések fizikai összenövésének megakadályozása, a zöldmezıs
beruházások és a belterületbe vonások korlátozásával, a fıváros körüli zöld területek
védelmével, ill. növelésével cél egy kiegyensúlyozott zöldfelületi rendszer, ökológiai és
rekreációs „zöld győrő” kialakítása. (Budai-hegység, Pilis, Visegrádi-hegység, Gödöllıidombság, Ócsai TK, Duna-mente, Tétényi-fennsík, stb.). E győrőben biztosítani kell egyrészt a
köztes mezı- és erdıgazdálkodási zöldterületek ökológiai célú hasznosulását, másrészt a
fıváros számára minıségi rekreációs lehetıségek - a fenntarthatóság szempontjaival
összhangban álló - széles körét (pl. kerékpáros-, vízi-, horgász-, lovassport és turizmus,
természetjárás, vízi turizmus, stb.), lehetıvé téve a jelenleg kevés helyszínen nagy terhelést
jelentı kiránduló- és üdülıforgalom szétterítését, ezzel összhangban az erdık közjóléti
szolgáltatásainak bıvítését.
• Harmonikusan mőködı agglomerációs rendszer megteremtése, fejlesztések menedzselése
az agglomeráció szereplıinek hatékony együttmőködésével. A fıváros és elıvárosi
győrőjének fejlesztése egységes tervezést igényel, mely a kerületi, fıvárosi, települési, megyei
önkormányzatok, a régió, a közszolgáltatók és a társadalmi szervezetek partnerségén alapul. A
hatékony végrehajtást is csak együttmőködı menedzsmenti szervek biztosíthatják. Ezért törekedni
kell az összes érintett település agglomerációs externáliákat kezelni képes intézményi
kooperációjának biztosítására.
• A kiegyensúlyozott térszerkezet kialakítása, az alközpontok fejlesztése, az élhetı
lakókörnyezet megteremtése érdekében szükséges, hogy a különbözı szereplık összehangolt,
túlzott területhasználatot kerülı fejlesztései eredményeként az agglomerációban élık mind
nagyobb aránya számára váljanak településükön ill. a szomszédos településeken elérhetıvé
a munkahelyek, szolgáltatások, csökkentve a közlekedési rendszer és a környezet
terhelését.
• Közlekedési
beruházások

kapcsolatok

modernizációja,

támogatása,

forgalomcsillapító,

az

haránt

elıvárosi

a

irányú
győrővel

környezeti

szennyezéseket

csökkentı

közlekedési

kapcsolatok

fejlesztése,

összehangolt

integrált

várostervezés

megteremtése, a környezetbarát közösségi közlekedés elıtérbe helyezése az egyéni
közlekedéssel szemben. Javítani kell a fıvároson belüli tömegközlekedést fenntartható
megoldásokkal, valamint fejleszteni a dunai hajózást, mint potenciális városon belüli és
agglomerációs tömegközlekedési eszközt.
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• A fıvárosi agglomerációnak az országra, annak fejlesztési pólusaira ható kisugárzásának
erısítése. Ehhez a közlekedési és infokommunikációs kapcsolatok megerısítése, a
harmonikus gazdasági, döntéshozatali, politikai munkamegosztás kialakítása elengedhetetlen.

Az Országos Településhálózat Fejlesztési Koncepció az ország településeit hat kategóriába sorolja
funkciógazdagság, térségi szerepkörök figyelembe vételével. Gyömrı ebben a településhálózati
rendszerben funkcionális központként került rögzítésre. Gyömrı térségi jelentısége a M0 körgyőrő
keleti szakasz és az új 4. fıút bevezetı szakasz megépültével az elkövetkezı években várhatóan még
erıteljesebben felértékelıdik.

1.1.2

Térségi összefüggések, Gyömrı a Budapesti agglomerációban

Gyömrı a Budapesti Agglomeráció szerves része, bár Budapesttel közvetlenül nem határos
település. Gyömrı az agglomerációs övezet kertvárosi győrőjének része, amelyet települési
funkciók sőrősége, az egyes települések térbeli elkülönülésének hiánya, illetve a települési
területek összenövése jellemez. Gyömrı területe is közvetlenül kapcsolódik Maglód,
beépített belterületeihez. A városban tervezett újabb beépítések a két település további
összeépülését eredményezik. Ezért sem a város térszerkezetének, kapcsolatrendszerének
fejlesztése,

sem

területfelhasználásának

alakítása,

sem

infrastruktúra

hálózatainak

fejlesztése, sem a környezeti problémák kezelése nem nélkülözheti a térségi-, területi
vonatkozások figyelembevételét, az érintett települések közötti együttmőködést. Bár a város
területfejlesztési összefüggésben a Monori kistérséghez tartozik, településfejlesztés és
településrendezés vonatkozásában nem annyira a kistérség egészével, mint a közvetlen
szomszédos településekkel és a közeli kerületekkel kell együttmőködnie saját tervei és
programjai térségileg összehangolt megvalósítása érdekében.
Gyömrı fejlıdésében az agglomerációs lét meghatározó, annak kedvezı és negatív
hatásaival egyaránt. A Budapesttel való szoros kapcsolatrendszer elınyének tekinthetı,
hogy Gyömrı lakói számára könnyen elérhetı mindazon gazdag intézményi és szolgáltatási
kínálat, amelyet Budapest nyújt, továbbá a fıvárosi munkaerıpiac nyújtotta széles kínálat.
Mindezek azonban odavezettek, hogy Gyömrı nem bıvelkedik helyi munkalehetıségben, és
a helyben igénybe vehetı szolgáltatások köre is szegényes. A lakosság nagyobb része napi
ingázásra kényszerül.

Az agglomerációs létbıl fakadó sajátosság, hogy a város 15 ezer fıt meghaladó népessége
ellenére alig tölt be központi szerepköröket, miközben hasonló népességő városok az ország
más vidékein akár jelentıs térszervezı erıvel is rendelkeznek.
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A város agglomerációs térszerkezetben elfoglalt helyét a Gyömrı központján keresztül
haladó - és a várost kettészelı - Budapest-Nagykáta-Szolnok vasútvonal, illetve egy-egy
országos és térségi jelentıségő fıút határozza meg. A város déli és északi határában vezet
a 4. sz. fıút új 2x2 sávos pályája, illetve a 31. sz. fıút. E két közlekedési tengely az
agglomerációs övezet egyik legnagyobb forgalmat levezetı közlekedési folyosója. A 4. fıút
országos és nagytérségi, a 31-es fıút térségi és agglomerációs forgalmat, a vasútvonal
kimondottan elıvárosi forgalmat bonyolít.

Gyömrı térségi jelentısége az M4 gyorsforgalmi szakaszának és az M0 körgyőrő keleti
szektorának megépültével az elkövetkezı években várhatóan még erıteljesebben
felértékelıdik. A város közelében vezetett két új országos jelentıségő út és csomópont az
országos és a nemzetközi vérkeringésbe is közvetlenül bekapcsolja Gyömrıt. Ezen belül
sokat javult a város budapesti kapcsolatrendszere, mivel az M4 a korábbinál jobb eljutást
biztosít Budapestre, a kiépült M0 pedig az országos fıutak, illetve Budapest különbözı
városrészei vonatkozásában javítja a város kapcsolódását. Jelentısen javul és többirányúvá
válik ezzel a város elérhetısége, ami erıteljesen növeli fejlesztési potenciálját, felértékeli a
fejlesztésre kijelölhetı területeit.

1.1.3

Gyömrı térségi szerepkörei, feladatai és városhierarchiában elfoglalt helye, a
vonzáskörzet bemutatása

Gyömrı a Monori kistérséghez tartozik. A város a kistérség legnagyobb népességő
települései közé tartozik, Vecsés és Monor után a harmadik legnépesebb települése. A
kistérség

legnagyobb

települései

sem

tartoznak

az

agglomerációs

városhálózat

legfontosabb, sokoldalú központjai közé. Gyömrı és bizonyos szinten az egész kistérség
jelenleg árnyékhelyzetben van, mivel a fıváros közvetlen közelében csak kevesebb funkció
ellátását tudja biztosítani. Ezek többsége is saját lakosságát kiszolgáló teljes körő alapfokú
ellátás, és részleges középfokú ellátás.
Település

Lélekszám (fı)

Település

Lélekszám (fı)

Monor

18526 Monorierdı

3505

Vecsés

20550 Gomba

3030

Gyömrı

15714 Péteri

2153

Pilis

11410 Csévharaszt

1953

Maglód

11319 Vasad

1782

Üllı

10924 Bénye

1268

3957 Káva

607

Nyáregyháza

Ecser
3589 Összesen
110287
1. 1. táblázat: A monori kistérség települései és népessége, 2009
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A kistérségben felsıfokú funkciók jellemzıen nem telepedtek meg, mivel a közeli fıvárosban
mindennemő intézményi és szolgáltatási funkció igénybe vehetı. A kistérségen belüli
középfokú funkciók döntıen Vecsés, Monor és Gyömrı között oszlanak meg. Ez igaz az
oktatási és az egészségügyi intézményrendszerre egyaránt. Gyömrı városi rangja és
kistérségen belüli jelentıs népességszáma ellenére is lényegesen kevesebb térségi kihatású
intézményt, szolgáltatást mondhat magáénak. A város által biztosított középfokú ellátást –
oktatás, egészségügyi szakellátás - a gyömrıiek veszik igénybe túlnyomó részben. A
kistérség fıvárosközeli fekvése következtében kevésbé alakult ki a kistérségen belüli
funkciómegosztás. A közeli és Gyömrıvel részben összeépült Maglód, illetve a 4. sz. fıúti
kapcsolattól némileg távolabb fekvı kistelepülés, Péteri irányában mutatható ki Gyömrı
erıteljesebb vonzóhatása. A kistérség távolabbi kistelepülései – Gomba, Bénye, Káva,
Csévharaszt – a kistérségen belül elsısorban Monor, de alapvetıen Budapest irányába
vonzódnak. A 4. sz. út mentén elhelyezkedı Üllı és Pilis térségi kapcsolatai Gyömrıvel nem,
a fıvárossal viszont összetettek. A Gyömrı és Budapest között fekvı Ecser budapesti
kapcsolatai a térségben megvalósult úthálózatfejlesztések nyomán tovább erısödött.
Összességében Gyömrı térségi kisugárzása korlátozott. Gyömrı középfokú funkciók
tekintetében túlnyomóan Budapest irányába vonzódik, és felsıfokú funkciók terén is a
fıváros a legfıbb ellátó.

Annak ellenére, hogy a város helyzete nem súlyponti az agglomeráció keleti szektorában,
Gyömrı több területen rendelkezik térségi szerepkörökkel, jellemzıen az oktatási,
egészségügyi,

gazdasági,

kulturális,

kereskedelmi

területeken.

Gyömrı

alapvetıen

kertvárosi település, de intézményei és vállalkozásai révén mikrotérségi foglalkoztató
központi szerepet is betölt. Térségi kisugárzása megmutatkozik a kereskedelem és bizonyos
szolgáltatások terén is. A városban található szakorvosi rendelıintézet, egészségház,
mentıállomás, 3 gyógyszertár és 2 idısek otthona a város középfokú egészségügyi központi
szerepkörét erısíti. Középiskolai oktatás vonatkozásában szintén több környezı településre
is kiterjedı központi szerepet tölt be, de általános iskoláiban is több település diákjai
tanulnak. A városi zenemővészeti és táncmővészeti iskola is képvisel térségi vonzerıt az
alapfokú mővészetoktatás területén. A város kulturális élete viszonylag színes. Az itt mőködı
kulturális és sportegyesületek programjai több környezı településrıl is vonzanak látogatókat,
versenyzıket. Az egész évben üzemelı városi uszoda, valamint a nyári idıszakban a
Tófürdı távolabbi vendégkört is a városba vonz. Gyömrı vonzáskörzetébe fenti térségi
szerepkörök kapcsán a kistérség településein túl Mende és Sülysáp sorolható.
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1.2 A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ HELYZETÉRTÉKELÉS
1.2.1

Városszerkezet

1.2.1.1 A város szerkezetét meghatározó morfológiai tényezık
Gyömrı az Észak-magyarországi Középhegység nagytájon belül a Gödöllıi-dombság kistáj
területén, Pest megye területén helyezkedik el.

A város közigazgatási területének domborzati viszonyaira az enyhén hullámos felszín a
jellemzı, 140-200 m tengerszint feletti magassággal. A földtani adottságokra a felsı
pannóniai homokos-agyagos és folyóvízi üledékek, illetve a nagy vastagságú lösz jellemzı,
amelyeken általában barnaföldek, csernozjom barna erdıtalajok, illetve a löszös üledéken
réti talajok alakultak ki. A település külterületén a dombvidéki jellegbıl következıen
elıfordulhat a talaj elhordódásához vezetı és a mezıgazdasági termelést megnehezítı
talajerózió és defláció.

A település területét két jelentısebb vízfolyás érinti, az Alsó-Tápió, illetve a Gyáli-patakba
torkolló Halas-patak. Az Alsó-Tápió patak a Tisza vízgyőjtı területéhez tartozik, melybe az
északon lehullott csapadék jut, míg a dél felé tartó vizek a Gyáli-patakba folynak, ami már a
Duna vízgyőjtıjét képezi. A város belterületén két tó is található, amelyek városképi és
idegenforgalmi jelentıségőek. A város központjában az 1900-as évek elején keletkezett tó
egy volt téglagyár alól feltörve jött létre. A városi tófürdı az azt körülvevı parkkal központi
elhelyezkedése és környezete okán a város egyik leginkább látogatott szabadidıs területévé
vált.

A település erdıi a központtól keletre, délkeletre fekszenek, melyek között az ıstölgyesek
már csak nyomokban találhatók meg. Az erdıterületek, három összefüggı tömbben - Tövesi
erdı, Öreghegyi erdı, üllıi út menti erdı - viszonylag kis területet foglalnak el. A
szántóterületeket a patakvölgyekben és a mélyfekvéső területeken egy-egy gyepterület teszi
változatosabbá, mint például a Nagy-rét, Mánya-rét.
1.2.1.2 A város szerkezetét meghatározó történeti tényezık
A község Leányvár nevő dőlıjébıl elıkerült leletek, bronzkori telepre utalnak. A török idıket
átvészelte, 1546-ban 20, 1562-ben 25, 1590-ben 26 családot írtak össze, akik búza- és
rozstermesztéssel, sertés- és birkatartással, méhészkedéssel, valamint szılımőveléssel
foglalkoztak. A felszabadító háborúk idején (rövid idıre) el-menekült a lakossága, de már
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1696-ban 9, 1699-ben 41, 1701-ben 101 család lakta. A kuruc háborúk idején ismét
megcsappant a létszám, 1715-ben csak 18 család lakta. A lassú gyarapodás eredményeként
1728-ban 47, 1744-ben 86 családfıt írtak össze, akik búza-, árpa-, köles- és zabtermeléssel,
szarvasmarha-, ló- és birkatartással foglalkoztak.

A XVIII. századtól 1945-ig több birtokos család osztozott Gyömrın, akik közül a
legjlentısebbek a Kajaly, majd a Stahremberg, a Ráday, a Fáy és a Teleki családok. A
legnagyobb birtoka (1848 után, ezer hold) a Teleki családnak volt.

A földek felét (1789-ben 50,5 %) a két-, majd a háromnyomásos gazdálkodásban mővelt
szántó tette ki. A tagosítást 1856-ban hajtották végre, amit megelızött már 1845-ben egy
határszabályozás. A falut 1740-ben egy borzalmas tőzvész teljesen elpusztította. Az 1848-as
jobbágyfelszabadítás után a falu birtokstruktúrájában csök-kent a nagybirtok súlya. 1904-tıl
kezdték meg a Gyömrey Aurél-féle, 900 holdas nagy-birtok felparcellázását. A korábbi
kétharmadról egyharmadra csökkent az arány (1935-ben a 100 hold feletti birtokok aránya
35,6 % volt.) Ugyanakkor jelentısen megnövekedett a paraszti középbirtok (1935-ben az 5
és 100 hold közötti középbirtok 39,3 %) és az 5 hold alatti törpebirtokok (1935-ben 25,1 %)
aránya. Az 1945-ös földosztással (133 igénylı között 1214 holdat osztottak ki, elsısorban a
Teleki és a Kóczán-birtokokból) létrejött (átlagosan 6,9 holdas) kisbirtokokat, 1949-tıl
kezdték szövetkezetekbe kényszeríteni.

A szántóföldi növénytermesztés jelentısége a XIX. században növekedett, majd a XX.
században a gyengébb szántókon és a rét-legelıkön erdıt telepítettek és kerti kultúrákat
honosítottak meg. A kertészet fejlıdését alapvetıen a fıváros közelsége motiválta.

Már a század elején kialakultak a kétlaki parasztcsaládok, akik közül a családfı az iparban,
szolgáltatásban dolgozott, a család többi tagja (és a családfık is szabadnapokon) a földet
mővelték.

A XIX. század közepétıl a kapitalista viszonyok és a fıváros közelsége nagy lendületet adott
Gyömrı fejlıdésének. Hamarosan a környezı települések központja lett, amit legjobban az
fejezett ki, hogy 1914-ben, a Monori járásból kiszakított 8 településnek lett a járási
székhelye, amit csak 1950-ben szüntettek meg, amikor ismét a Monori járáshoz kapcsolták,
a környezı falvakkal együtt. A Budapest - Újszász - Szolnok vasútvonal 1882-ben épült meg,
melynek során Gyömrıt is közvetlenül érintette a vasút. Gyömrei Aurél a téglagyárát és
gızmalmát a XIX. század második felében kezdte mőködtetni.
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A házak száma a népesség gyarapodásával együtt emelkedett: 1785-ben 123, 1910-ben
560, 1930-1ban 1685, 1960-ban 2208, 1995-ben 4303 (1995-ben lakások). A múlt
században a házakat vert falból, zsúptetıvel készítették. Még 1930-ban is csupán 604 db
ház készült kıbıl, vagy téglából. Az 1960-as évektıl megindult nagyarányú építkezés (1990ben a lakások 50,6 %-a 1960 után épült) és korszerősítés eredményeként csaknem teljes lett
a lakások komfortja. A villanyt 1926-ban vezették be a községbe. A vízvezetéket az 1980-as
években (1995-ben a lakások 68,0 %-ában), a gázvezetéket az 1990-es évek elején

A városszerkezet és tájszerkezet történeti fejlıdésének áttekintését a három katonai
felmérés nyújtotta információk értékelésével kezdjük. Gyömrı Kulturális Örökségvédelmi
Hatástanulmányában rögzítettek szerint a XVIII. század végi elsı katonai felmérés idején
Gyömrı és Petri (Péteri) között nagy kiterjedéső erdı húzódott. A várostól keletre a mendei
és tápióbicskei út között változatosabb volt a táj szerkezete. Az erdık mellett nagy
kiterjedéső összefüggı szılıterület és fás legelık (száraz gyepek) is elterjedtek voltak. A
város és a Tápió közötti háton, a patakkal párhuzamosan összefüggı erdıség volt. Az Üllı,
Maglód, Gyömrı közötti határ a mélyfekvéső területeken rétekkel szabdalt földesúri szántó
lehetett. A város szılıi már ebben az idıben is megvoltak (Öreg-hegy). A közlekedési
útvonalak a szomszédos falvak irányába sugarasan hálózták be a határt. Gyömrın áthaladó
jelentısebb kereskedelmi út a „Pesti út”, amely Pesttel biztosította a közvetlen kapcsolatot és
Tápióbicske irányába vezetett tovább. (Ez a nyomvonal mára dőlıúttá szerényedett.)
Ugyancsak jelentıs lehetett már ebben az idıben a Tápió-völgyben haladó kereskedı út is.

A második katonai felmérés a XIX. század második felének tájhasználatát tükrözi. A
térképrıl látható a letisztult közlekedési hálózat. Az utak nyomvonala szinte teljes egészében
a mai nyomvonalaknak felelnek meg. Továbbra is meghatározó útvonal a Pesti út
Tápióbicske irányában. Az utak jóval korábban állandósult nyomvonalát jelzik a mellettük
lévı mezsgyék, fasorok hálózata. Ez egyben az állandósult birtokviszonyokra is utal. A
földmővelés térhódítása bizonyítja, hogy a Gyömrı-Péteri közötti erdıség területe
összezsugorodott, míg a város és a Tápió közötti háton lévı erdıségek helyén szabályos
dőlıúthálózattal felosztott táblák találhatók. Az igen tudatosan tervezett táblarendszer
kialakítása talán már az ebben a korszakban lezajló úrbérrendezéssel is kapcsolatban
lehetett. A várostól nyugatra lévı Öreg szılık területe tovább növekedett. Az Üllı-Gyömrı
összekötı út két oldalán a gerincen már megvolt és máig megvan a két kis erdı. Ebben a
korban már létezett a major rendszer is:
-

Teleky-major, ma Töves-major,

-

Koczány-tanya, ma Dózsa-tanya,

-

Ráday-major, ma nem létezik.
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A harmadik katonai felmérésen (XIX. század vége) már megvannak a vasútvonalak. Jelentıs
változás állt be a vasúti közlekedés 1882-es megindulásával a Budapest-Újszász-Szolnok
vasútvonalon. A vasút hatására a város fejlıdése még dinamikusabbá vált. Ebben az idıben
téglagyár létesült, aminek helyén a máig kiemelt jelentıségő tófürdı jött létre. A vasútnak a
táj változásában is meghatározó szerepe volt, hiszen a XX. században Gyömrı belterülete a
vasút irányába bıvült igen nagy területtel. A vasút jelenleg is a város legfontosabb
kapcsolatrendszerét biztosítja, és a város szerkezetének azóta is meghatározó eleme. Az
úrbérrendezés, jobbágyfelszabadítás és tagosítások következményeként a Szilháton már a
paraszti gazdálkodás figyelhetı meg néhány tanyával, tanyarendszer kialakulásáról azonban
nem beszélhetünk. Az Öreg-szılık mellett a Rózsa hegyen is kialakultak a szılıskertek. A
XIX. század végi telekosztások következtében alakult ki a Klotild telep, Erzsébet telep és
Mária telep, amelyek napjainkra teljesen beépültek a belterület részeként.

A 20-as évek elején Gyömrıy Aurél téglagyárát elöntötte a földbıl feltörı víz. A gyárat
lebontották, helyén tó keletkezett. Késıbb felismerték a víz gyógyhatását (érelmeszesedés,
reuma ellen), a területen és strandfürdıt nyitottak. A természetes, gyönyörő környezető
strandfürdı újabb fejlıdési lehetıséget nyújtott Gyömrınek. Üdülıházak, éttermek,
cukrászdák, sportpályák épültek. Hétvégeken különvonatok indultak a fıvárosból, új vasúti
megálló létesült "Gyömrı -Tófürdı" néven.

1926-ban kiépítik a község kövesútjait, artézi kutat fúrnak. 1927-ben autóbuszjárat indul
Monor és Gyömrı között. Ugyanebben az évben alakul a Közüzemi és Községfejlesztési Rt.
25 km elektromos vezeték lefektetésével, mely ellátja a települést árammal, közvilágítással.
A járási és községi közigazgatást az ófaluból a község központjába helyezik. 1936-ban új
községháza, 1937-ben új járási székház épül.

A két világháború közötti földreform a birtokviszonyokat, így a tájszerkezetet lényegében
nem módosította. Továbbra is a nagybirtok-rendszer volt meghatározó. A második
világháború utáni földosztások is csak átmenetileg változtatták meg a táj arculatát, hiszen az
ötvenes évek kollektivizálási folyamata - a termelıszövetkezeti gazdálkodással - felszámolva
a kisparaszti gazdaságokat, újra a nagybirtok-rendszernek megfelelı nagyüzemi mővelés
mőködött. Egyéni tulajdonban csak az Öreghegy és Rózsa-hegy zártkertjei maradtak. A
földesúri majorokból szövetkezeti majorok lettek.

A társadalmi változások következtében bekövetkezı újabb tájformálódási folyamatot most
éljük meg, hiszen 1989 után a kárrendezéssel, tagi részarány tulajdon kiadásával,
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privatizációval a mezıgazdasági területek újra magántulajdonba kerültek. A felaprózódott
nagyüzemi táblákon újraindult a paraszti gazdálkodás.

Gyömrıt a telkek morfológiája és a beépítés karaktere alapján két jól elkülöníthetı
településrész jellemzi:
-

Ófalu

-

a XIX. század végén osztott területek (Klotildtelep, Máriatelep, Erzsébettelep,
Petıfitelep).

A történelmi településrész (Ófalu) egyutcás, hosszú keskeny nagytelkes, részben fésős
beépítéső. Jellegzetesek az oldalhatáron álló, oromhomlokzatos, már csak ritkán tornácos
jellegő épületei.

A XIX. század fordulóján a beépítés Ófalutól északra a lankás hegyláb irányába tolódott. A
merıleges szerkezető nagybirtokok felparcellázása a meglévı szabályos derékszögő
szerkezethez igazodott, és szabályos telekosztást eredményezett. Így alakult ki egy sajátos
településkép - eleinte üdülési célú beépítéssel - napjainkra kertvárosi jegyeket hordozva.
1.2.1.3 A város szerkezetét meghatározó fıbb közlekedési tényezık, nagy rendszerek
A település északi szélén húzódik a 31. sz. Budapest – Jászberény - Dormándi másodrendő
fıút 5 km-es távolságban, dél felé elérhetı a közelmúltban Vecsés és Üllı településeket
elkerülı új nyomvonalon, 2x2 sávosra bıvített 4. sz. gyorsforgalmi út nyomvonala, amely
Budapest, illetve Kelet-Magyarország felé biztosít kapcsolatot. A közúti közlekedést tekintve
Gyömrıt közvetlenül két összekötı út szolgálja ki: a 3111 j. Maglód – Gyömrı – Monor
összekötı út és a 4603 j. (31. sz. fıút) – Gyömrı – Üllı – Ócsa összekötı út. A 31. sz. fıút
közvetlenül csak kisebb hosszban érinti a külterületet a város északi igazgatási határa
mentén, a fıúttal a 4603 j. összekötı út teremt kapcsolatot. A szerkezeti adottságok
következtében a város belsı területeit a két összekötı út forgalma jelentısen terheli. A
jövıben várható országos közúthálózati fejlesztések és a város szerkezeti fejlesztése során
erre a tényre tekintettel gondoskodni kell olyan tehermentesítı, elkerülı nyomvonalak
kialakításáról, hogy a fejlesztések ne hozzák rosszabb helyzetbe a lakosságot, a város
lakhatási körülményei (környezeti, forgalmi szempontból) ne romoljanak, hanem javuljanak.

A város országos nagyrendszerekhez kapcsolódását és ezáltal a nagyobb távolságú
forgalomba

való

bekapcsolódást

(regionális,

sıt

nemzetközi

viszonylatban

is)

nagymértékben javítja az utóbbi idık úthálózatfejlesztése. A 4. sz. fıút településelkerülı
nyomvonalának kiépítése az M4 nyomvonalán Üllı térségéig Gyömrı számára is javította a
fıút által megközelíthetı, illetve kiszolgált területek elérhetıségét. Az agglomerációs
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vérkeringésbe való bekapcsolódást segíti elı az M0 gyorsforgalmi út keleti szektorának
közelmúltban történt kiépítése. A város mindkét összekötı útja alkalmas az M0
megközelítésére. Üllı felé a 4. sz. fıút új nyomvonalán keresztül a vecsési, Maglód és a 31.
sz. út felé pedig a maglódi csomópont érhetı el.

Gyömrın keresztül halad a Budapest – Újszász – Szolnok - Lökösháza nemzetközi
törzshálózati vasúti fıvonal, amely kétvágányú, villamos üzemő. Nyomvonala megfelelı
vonalvezetéső. A város vasútállomása korszerőtlen, felújításra szorul.

Mindezek a közlekedési vonalak a település számára jó közlekedési kapcsolatokat
jelentenek. Az M0 autópálya keleti szektora és a 4. sz. fıút új nyomvonalának megépítése a
város közlekedésföldrajzi helyzetét tovább javította. A város területén rögzíti az Ország és a
Budapesti Agglomeráció területrendezési terve és Gyömrı hatályos településszerkezeti terve
is az ún. Tápió-menti fıút tervezett nyomvonalát. A város országos közlekedési
nagyrendszerekhez való közvetlen kapcsolata Gyömrı gazdasági fejlıdésének kedvezı
kereteit hosszú távra biztosítja. Erre a tényre a város fejlesztési dokumentumai, illetve
településrendezési eszközei készítése során tekintettel kell lenni.

Gyömrı belsı közlekedési hálózatának meghatározó elemei az állami közúthálózati és
vasúti nyomvonalakon kívül a kialakult győjtıút hálózata. A város településtörténeti, szerkezeti fejlıdésével összhangban alakultak ki településszerkezeti egységei: az egyutcás
településmag (Ófalu) és a XIX. század végén szabályosan parcellázott – a vasútvonal által
kelet-nyugati irányban szervetlenül megosztott – terület.

A város déli és keleti (jelenleg többnyire beépítetlen) területein – vélhetıen a szignifikánsan
javuló közlekedési ellátás hatására is – jelentıs változások történnek az eddigi
mezıgazdasági területek megváltoztatásával. A leggyakrabban elıforduló gazdasági jellegő
beépítés mellett helyet kap a nagy zöldfelület igényő rekreációs és sportterületi fejlesztés is.
1.2.1.4 A város szerkezetét meghatározó egyéb tényezık
A város szerkezete az elmúlt évtizedekben alig változott. Az M0 megépítése elıtti
idıszakban az alsórendő hálózat terhelése (a városon keresztül) lényegesen nagyobb volt,
az autópálya átadásával ez a zavaró (elsısorban teher) forgalom csökkent, ugyanakkor a
közlekedési (közúti) szerkezet továbbfejlesztésével további lehetıségek adódnak a
városközpont és a nyugodt lakóterületeket még ma is érı terhelések csökkentésében.
Kedvezı Gyömrı szempontjából, hogy a nagy közlekedési és környezeti terhelést jelentı
korábbi fıutak (4-es és 31-es számú fıutak) ugyanúgy elkerülik a várost, mint az új
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fejlesztések (az M0, illetve a 4-es fıút Vecsést és Üllıt elkerülı - Budapest felé gyorsforgalmi
úti jellemzıkkel kiépített - szakasza). Ugyanakkor a ráhordó hálózatok közúton, illetve a
direkt vasúti kapcsolat lehetıvé teszi a város fejlıdését (térségi potenciálja kihasználását),
miközben lehetıvé teszi a nyugodt, kertvárosias karakter megırzését.

Fenti – a közigazgatási határon túl megvalósult – fejlesztések miközben javítottak a város
egésze megközelíthetıségén, a település belsı szerkezetét alig érintették. A belsı győjtıút
hálózat kiépítésének folytatása viszont javított az egyes településrészek közötti kapcsolaton.

Miközben az elmúlt évtizedben (1998 és 2008 között) a lakónépesség 12.415-rıl 15.290-re
2.875 fıvel (23%-al), lakásállomány pedig 4.446-ról 5.355-re 909 egységgel (20%-al) nıtt, új
területek bevonására és lakó célú használatba vételére ettıl lényegesen kisebb arányban
került sor. A belterület nagysága ebben az évtizedben 647 hektárról mindössze 29 hektárral
(4,3%-al), 676 hektárra nıtt. Ez a folyamat a területfelhasználás és a beépítés intenzitásának
nagyfokú növekedésére, a belterület besőrősödésére utal. Ennek egyik oka, hogy a
fejlesztésre elıkészített és elıközmővesített új területek csak nagyon korlátozott mértékben
és magas áron álltak rendelkezésre, másik ok pedig az építéshatósági szabályozásban rejlik.

Egyrészt mind gyakoribbá vált az egy telken építhetı 2 lakás lehetıségének kihasználása,
másrészt a kertvárosias lakóterületen a közelmúltig megengedett közepes intenzitású
beépítés lehetısége (az egy telken 4-6 lakás építésének engedélyezése) lehetıvé tette a
belterületen belül az intenzívebb beépítéső telekcsoportok kialakulását. A beépítés
intenzitásának növekedését akkor lehetne kedvezınek minısíteni a városközpont szőkebb
és a vasútállomás tágabb környezetében, ha együtt járna a közlekedés és a parkolás
megoldásával, a mőszaki és a humán infrastruktúra átgondolt fejlesztésével. Ez a területileg
véletlenszerő sőrősödés a város kialakult - hagyományos családi házas - beépítettségő
területein általában kedvezıtlennek minısíthetı, ezért a beépítés szabályozása átgondolt
újraszabályozást igényel.

A város ÉNy-i részén kijelölt új lakóterületen megkezdıdött egy a belterületi lakótelkek
átépítésénél tapasztalthoz hasonló, illetve annál intenzívebb kisvárosias (társasházas)
beépítés, amely - amennyiben együtt jár a betelepülı népesség ellátását szolgáló
intézményellátás

helyben

biztosításával

–

egy

új

városi

alközpont

kialakulását

eredményezheti Gyömrın.

A munkahelyi célú gazdasági területek igénybevételére még a lakó célú területigénybevételnél is kisebb arányban került sor az elmúlt évtizedben. A hatályos

20

településszerkezeti tervben kijelölt gazdasági területek fejlesztésre való elıkészítése is csak
a legutóbbi idıben kezdıdött meg.
1.2.1.5 Fıbb szerkezeti problémák és következményeik
Gyömrı városszerkezetének markáns eleme a várost kettészelı vasúti közlekedési tengely.
Ami a város egyik legfıbb erıssége, a kiváló kötöttpályás fıvárosirányú tömegközlekedési
kapcsolat, az a város belsı szerkezete, a keresztirányú belsı forgalom elvezetése
szempontjából nehézséget jelent. A közlekedési folyosó a várost két részre osztja. Ez egyes
intézmények illetve szolgáltatások elérhetısége szempontjából hátrányt jelent. Az egymástól
ilyen módon elvágott városrészek közötti átjárhatóságot megnehezíti a keresztirányú
kapcsolatok szőkös kapacitása.

A város két részre osztottsága mellett településszerkezettel összefüggı problémaként
jelentkezik a parkolási lehetıségek szőkös volta. A parkolóhelyek hiánya az intézmények
elıtti területeken okozza a legnagyobb problémát. Az oktatási, nevelési intézmények és a
hivatalok

megközelíthetısége

nehézkes,

a

parkolás

az

út

szélén,

a

forgalom

akadályozásával történik, a közfunkciók igénybevétele, az ügyintézés emiatt akadályba
ütközik.
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1.2.2

Társadalom

1.2.2.1 Demográfia
Gyömrı lakónépessége 2007-ben 15 290 fı volt, mellyel a Monori kistérség harmadik
legnépesebb városának számított Vecsés (20 135 fı) és Monor (18 388 fı) után, de az
agglomerációs városok között is elıkelı helyen szerepelt. Területe külterülettel együtt 2 651
ha.
Az idısoros adatokon (1.1. ábra) látható, hogy a település 1910-ig a kistérségi átlagnál
kisebb lakosságú község volt, míg ezután gyors növekedésnek indult és ma már a térségen
belül is népes településnek, városnak számít. Gyömrı népességfejlıdése hosszú távon
szinte

folyamatos

egyenletes

növekedéssel

jellemezhetı.

Az

elmúlt

136

évben

lakosságszáma megtízszerezıdött.
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1.1. ábra: Gyömrı lakosságszámának változása 1870 és 2007 között, Forrás: KSH
Népszámlálás 2001. és Pest Megye Statisztikai Évkönyve 2007.
A népességgyarapodás két jelentısebb növekedési periódushoz köthetı. Az egyik a 19.
század végétıl induló idıszak, amikor Gyömrı ígéretes társadalmi-gazdasági fejlıdés elıtt
állt. Ekkor épült meg Budapest-Újszász-Szolnok vasúti fıvonal, valamint Gyömrıy Aurél
téglagyára - amihez egy keskeny nyomtávú ipari vágány is kapcsolódott - és malma. Emellett
a századfordulón Gyömrıy Aurél birtokából közel ezer katasztrális holdat parcellázott fel,
melybıl háromezer szabad telket mértek ki. Ez szintén jelentıs lendületet adott a
településnek és lakóházak sora épült meg, emellett különféle intézmények és munkahelyek
létesültek.
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Nem elhanyagolható, hogy az itteni megélhetést segítette a fıváros közelsége is. Jellemzı
tendencia volt, hogy a vidékrıl érkezık nem Budapesten, hanem a fıváros környékén
telepedtek meg az olcsóbb megélhetési körülmények miatt, de gyakran a fıvárosban vállalva
munkát. Ez a fejlıdés szinte az 1980-as évekig folyamatosnak tekinthetı, amikortól a
rendszerváltáshoz kapcsolódó válságjelenségek a felszínre kezdtek törni. A munkahelyek
száma csökkent, a térségbe történı beköltözések aránya pedig visszaesett, sıt kisebb
mértékő elvándorlás is tapasztalható volt, így a lakosság 1990-re közel 700 fıvel visszaesett.
1990-tıl napjainkig egy újabb, más alapokon nyugvó fejlıdési szakasz indult el a térségben.
A kistérség lakosságszáma folyamatosan emelkedik, ami a szuburbanizációhoz köthetı. A
térség – kedvezı fekvésének és kertvárosi környezetének köszönhetıen – felértékelıdött a
módosabb középrétegek körében, elsısorban e társadalmi csoportok Budapestrıl történı
kiköltözése jellemzı.
Gyömrı lakosságszám-változása mindvégig magasabb volt a kistérségi dinamikánál, a 2001
óta eltelt idıszakban is a legnagyobb népességnövekedést könyvelhette el. (2. táblázat)
Agglomerációs helyzetébıl adódóan Gyömrı jelentısége az utóbbi években a kistérség
minden településével összehasonlítva nıtt, lakossága 2001 és 2007 között 14,5%-kal, a
kistérségi átlaghoz (105,5%) képest is nagyobb mértékben (114,5%) növekedett.

Ez a

tendencia a jövıben még jellegzetesebb lehet az elindult ingatlanfejlesztéseknek (lakópark)
köszönhetıen.

Települések
1.
Bénye
2.
Csévharaszt
3.
Ecser
4.
Gomba
5.
Gyömrı
6.
Káva
7.
Maglód
8.
Monor
9.
Nyáregyháza
10.
Péteri
11.
Pilis
12.
Üllı
13.
Vasad
14.
Vecsés
Monori kistérség összesen

Lakónépesség száma
1990
2001
2007
1 091
1 170
1 265
1 454
1 845
1 930
3 043
3 250
3 534
2 428
2 700
3 011
11 501
13 357
15290
608
674
623
7 868
9 743
11 429
18 483
20 560
18 388
3 199
3 604
3 881
1 628
1 878
2 154
9 060
10 689
11 429
9 038
9 825
10 631
1 459
1 657
1 742
18 106
18 671
20 135
88 966
99 623
105 075

Lakónépesség változásának aránya
1990-2001
2001-2007
107,2
108,1
126,9
104,6
106,8
108,7
111,2
111,5
116,1
114,5
110,9
95,8
123,8
111,6
111,2
89,4
112,7
107,7
115,4
114,7
118
106,9
108,7
108,2
113,6
105,1
103,1
107,8
112
105,5

2. táblázat: A Monori kistérség lakosságának változása 1990-2007, Forrás: KSH Népszámlálás 2001.
és Pest Megye Statisztikai Évkönyve 2007.
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A népességszám alakulását Gyömrı esetében jelentısen befolyásolja Budapest közelsége.
A szuburbanizáció által egyre inkább érintett település népessége a beköltözık magas
száma miatt nı, s a pozitív vándorlási egyenleg nagymértékben ellensúlyozza a negatív
természetes szaporodást (fogyást). (3. táblázat) Gyömrın a természetes fogyás értéke
1980-tól mindig kedvezıtlenebb volt, mint a kistérségi átlag, ellenben a vándorlási egyenleg
folyamatosan meghaladta azt. Mindez jelzi a város térségen belül jelentıségét a migrációs
folyamatokat illetıen.
Népszaporodás
Természetes
szaporodás
Vándorlási
Gyömrı város
egyenleg

Monori kistérség
átlaga

Tényleges
szaporodás
Természetes
szaporodás
Vándorlási
egyenleg
Tényleges
szaporodás

1970-1979

1980-1989

1990-2001

2007

483

-453

-537

-113

773

-242

2 393

412

1256

-695

1856

299

314

-142

-239

-21

273

-299

1000

106

587

-441

761

85

3. táblázat: Gyömrı és a Monori kistérség népszaporodási mutatói 1970-2007 között, Forrás: KSH
Népszámlálás 2001. és Pest Megye Statisztikai Évkönyve 2007.

A bevándorlási folyamat erısödésének nemcsak közvetlen hatása lehet (tehát növeli a
népességszámot), hanem közvetett is, hiszen ellensúlyozza a természetes fogyás okozta
népességhiányt azzal, hogy az odaköltözık között sok a fiatal és az újdonsült házas, akik
nagy eséllyel már itt fognak gyermeket vállalni.
A település korszerkezete ennek megfelelıen alakult. A város korfáján (1.2. ábra) jól látható
a fiatalok és az aktív korúak magas aránya, valamint a magas születéskor várható élettartam
is, fıleg a nık esetében.
Gyömrı korstruktúrája 2006-ban Pest megye városainál kedvezıtlenebb volt. A település
öregedési indexe (1,2) alapján a város korszerkezete elöregedı, 2006-ban az idısek aránya
(21%) jelentısen meghaladta a fiatalokét (17%). Ennek oka a Gyömrın mőködı sok
férıhelyes idısek otthona, melynek vonzáskörzete Pest megyén túlra is kiterjed. 2001-hez
képest jelentıs változás nem történt, a fiatalok (17,9%) és az idısek aránya (19,5%) kis
mértékben nıtt. A 15-59 éves népesség aránya 2001-ben (62,6%) és 2006-ban (62%)
szintén hasonló volt.
A város eltartottsági rátája (azaz a gyermek és idıskorú népesség együttes aránya a 15-59
éves népességhez viszonyítva) magas, 2006-ban 60%-os volt.
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1.2. ábra: Gyömrı korfája 2001-ben, Forrás: KSH Népszámlálás 2001.
1.2.2.2 Foglalkoztatás
Gyömrı népességének gazdasági aktivitása a Pest megyei városokhoz képest kedvezı. A
KSH 2001-es népszámlálás adatbázisában a lakónépesség 37,8%-a (5 045 fı) tartozott a
foglalkoztatottak közé, ez viszont az 1990-es népszámlálási adatokhoz képest 6,7%-pontos
csökkenést jelent. (1.3. ábra)
A foglalkoztatottak arányát illetıen pontosabb képet kapunk a 15-64 éves, aktív korú
lakosságra vetítve, mely korosztály 55,1%-a számított foglalkoztatottnak. A foglalkoztatott
nélküli háztartások aránya ugyanezen idıpontban 34,6% volt.
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktív korúakon belül 2001ben 40,5% volt, a munkanélküliek aránya pedig 3,8%.
A legutóbbi, 2007-es KSH adatok szerint ez utóbbi 2,1%-ra redukálódott, mely így jóval a
kistérségi átlag (4,7%) alatt volt. (Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a
munkanélküliség 2007 végén 3,4% volt. Ez összesen 321 fıt jelentett, melynek 19%-a tartós
munkanélkülinek számított.)
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100%
90%

28,0

27,1

26,1

31,4

80%
70%
60%
1,4

50%

3,8

40%
30%

44,5

37,8

20%
10%
0%
1990
Foglalkoztatott

2001
Munkanélküli

Inaktív keresı

Eltartott

1.3. ábra: Gyömrı népessége gazdasági aktivitás szerint (2001) Forrás: KSH Népszámlálás 1990,
2001

A két népszámlálás között az inaktív keresık (gyesen, gyeden lévık, járadékosok,
nyugdíjasok) száma 5,3 százalékpontos növekedésen ment keresztül, miközben a tanulókat
és háztartásbelieket magában foglaló eltartott népesség számában mérsékelt csökkenés
(1százalékpont) történt, mely a gyermekszám fogyásával hozható összefüggésbe.
A Gyömrın lakó foglalkoztatottak száma 2001-ben 4 050 fı volt, 65,8%-uk a szolgáltató
szektorban, 32,4%-uk az iparban, 1,8%-uk pedig a mezıgazdaságban dolgozott. A primer
szektorban dolgozók aránya a kistérségi átlagnál (6%) alacsonyabb, az iparban (29,6% ) és
a tercier szektorban dolgozók aránya (64,4%) nagyobb volt.
A gazdasági aktivitásról ad információt ezen felül még az adózók aránya is, mely alapján a
város lakosságának kevesebb, mint fele (40,6%) volt adófizetı (6 077 fı) 2006-ban.
A városból ingázók aránya magas, az összes foglalkoztatott 64%-a, 3 244 fı más
településen dolgozott 2001-ben. Az ingázók körében a mezıgazdasági foglalkoztatottak
aránya 1%, 35%-uk az iparban, 64%-uk pedig a tercier szektorban dolgozik.
A Gyömrıre más településrıl dolgozni járók száma 431 fı a KSH népszámlálási adatbázisa
alapján. Velük együtt a település összesen 2 232 fıt foglalkoztatott 2001-ben.
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1.2.2.3 Képzettség
A népesség életkörülményeit befolyásolja a lakosság iskolázottság szintje, mivel a
képzettség napjainkban a munkavállalás egyik legfıbb feltétele. Erre vonatkozó adatokat a
KSH 2001-es népszámlálási adatbázisa tartalmaz.
A város lakosságának iskolázottsági szintje a népszámlálási adatok alapján 2001-ben
kedvezı volt. (1.4. ábra) Az alacsony iskolázottságú (általános iskolai végzettségő) lakosok
települési aránya 73,9%, ami hasonló a magasabb területi szintek arányszámaihoz. A
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık aránya a 15-59 év közöttiek körében
28,5% volt a legutóbbi Népszámlálás idején.
A város 7 évnél idısebb lakónépességének legmagasabb iskolai végzettség szerinti
megoszlása a befejezett felsıfokú végzettségőek esetében 5,6%-os, kistérségi átlag (4,9%)
feletti arányt mutat, csak úgy, mint az érettségivel rendelkezık aránya (26,9 %) esetében (a
kistérségi átlag 24,5%). A 2001-es Népszámlálás alapján a 25 évnél idısebb népességbıl a
felsıfokú végzettségőek aránya 8,3% volt. A legmagasabb iskolai végzettséget szerzık
végzettségüknek megfelelı munkalehetıség hiányában általában más települések (fıként
Budapest) munkaerıpiacán jelennek meg. Strukturális különbségeket mutat a magasabb
iskolai végzettség irányába elmozdulva a foglalkoztatott népesség legmagasabb iskolai
végzettség szerinti megoszlása. A befejezett általános iskolával rendelkezı foglalkoztatottak
aránya a lakosságarányos jelenlétükhöz képest lényegesen alacsonyabb, mindössze 23,1%.
A foglalkoztatottak között a legmagasabb arányt az érettségi nélküli középiskolai
végzettségőek (32,5%), szakmai oklevéllel rendelkezık képviselik, s ezzel megegyezik az
érettségivel rendelkezık aránya is. A felsıfokú végzettséggel (10,9%) rendelkezık aránya
valamelyest magasabb volt a lakosságarányos értéknél.

Pest megye

Monori kistérség

73,4

Gyömrı

73,5

Ált. iskola

1.4.

73,9

ábra

29,4

24,5

26,3

Középiskolai érettségi

Gyömrı lakónépességének

iskolai

7,9

4,9

5,6

Fıiskolai/egyetemi oklevél

végzettség

szerinti megoszlása

(%)

területi

összehasonlításban

Forrás: KSH Népszámlálás 2001
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A Gyömrırıl ingázó népesség képzettségét tekintve viszonylag alacsony, 44% (1415 fı) az
érettségivel és az annál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezık száma.
A település lakosságának iskolázottsága mindenképpen befolyásolja a város fejlıdési
esélyeit, elmaradottsága konzerválhatja az elırehaladást, ezért az iskolázottsági szint
növelése a település hosszú távú fejlesztésének kulcskérdése.
1.2.2.4 Egészségi állapot
A lakosság egészségi állapota alapvetıen befolyásolja a humánerıforrás minıségét, ezért
annak vizsgálata nem elhanyagolható szempont. Ennek elemzése többféle mutatóval is
lehetséges.
A város lakosságának egészségügyi állapotára leginkább az orvos-beteg találkozók száma1
utal. 2007-ben Gyömrın összesen 7 házi- és házi gyermekorvos volt, akikre összesen több
mint 75 ezer beteglátogatás esett. Ennek fajlagos értéke 10 813 beteglátogatás/orvos volt,
ami magasnak számít, a kistérségi átlag (9 784 beteglátogatás/orvos) feletti volt. A
háziorvosi ellátásban részesülık aránya a legutolsó elérhetı adatok szerint (2006) szintén
magas (6 háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásban megjelentek, meglátogatottak
száma/lakos), de országos átlag alatti (7) volt. Ez 2000-hez (5) képest az országos
tendenciához hasonlóan csak kis mértékben nıtt.
Ugyancsak az egészségügyi állapotról ad információt a rokkantsági nyugdíjasok aránya.
2006-ban a lakónépesség 8%-a számított rokkant nyugdíjasnak, ami bár az országos
átlaggal megegyezett, nem számít alacsony értéknek.
Az egészségi állapotot jellemzı indikátor a megváltozott munkaképességő járadékban
részesülık aránya. 2006-ban Gyömrı ez alapján az országos átlaghoz (20,5‰) képest igen
kedvezı helyzetőnek tekinthetı (1,1‰).
1.2.2.5 Lakosság jövedelmi és szociális helyzete
A város jövedelmi helyzetérıl ad képet a személyi jövedelemadó-alapot képezı jövedelem
nagysága. Az egy adózóra jutó jövedelem a T-STAR 2006-os adatai alapján 1 505 408 Ft
értéket képviselt, mely elmaradt a kistérségi értéktıl (1 540 349 Ft / fı). Ennek éves összege
folyamatosan növekszik, 6 év alatt 51%-os volt. A kistérségen belül a fajlagos értékek
alapján Gyömrı jövedelmi szempontból átlagosnak mondható, a kistérség agglomerációs
települései között viszont a legkedvezıtlenebb jövedelmi helyzetben volt.

1

A háziorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek száma (eset) és a háziorvosi ellátásban a lakáson történt
beteglátogatások száma (eset)
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A város jövedelmi viszonyainak alakulását alapvetıen befolyásolja az adófizetık száma.
Ennek értéke a vizsgált 5 évben meglehetısen ingadozott (1.5. ábra), de 2006-ra az 1000
lakosra jutó személyi jövedelemadót fizetık száma (406 fı volt) ismét elérte a 2000-res
értéket.

410

fı

405
400
395
390
385
380
375
370
365
360
2000

2001

2002

2000

2004

2005

2006

1.5. ábra: 1000 fıre jutó adózók száma Gyömrın 2000-2005, Forrás: T-STAR adatbázis
A jövedelmi helyzetrıl ad képet a személygépkocsik ezer lakosra vetített aránya. Ez alapján
Gyömrı 2007-ben kedvezıtlen (302 db/1000 fı), kistérségi átlag (318 db/fı) alatti értékkel
rendelkezett és a kistérségi városok között is összességében csak Pilist (272 db/1000 fı)
elızte meg. Az elmúlt hét évben történt változásokat tekintve 2000-hez képest 32%-kal javult
ez az arány.
1.2.2.6 Társadalmi önszervezıdések, civil szféra aktivitása, ennek fı területei
Gyömrın a civil szféra jelenléte és aktivitása példaértékőnek mondható, mely a helyi
társadalmi kohézió erısítéséhez is jelentısen hozzájárul. Szerepük

a társadalmi

folyamatokban és szemléletformálásban számottevı, mőködésükkel a város kulturális
életének szerves résztvevıi, mindemellett jelentıs közösségi életet teremtenek.
A civil szervezetek tevékenységük és célcsoportjuk alapján (gyerekek, fiatalok, nyugdíjasok)
meglehetısen sokfélék; a hagyományırzésen keresztül a vallási és sport jellegőeken át a
vendégfogadásig igen gazdag a lista. (1.4. táblázat) Mindemellett az óvodákhoz, iskolákhoz,
illetve az egész városhoz kapcsolódó egyéb baráti körök, alapítványok, szintén aktív
résztvevıi a város kulturális életének.
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Civil szervezet neve
Id. Pál Mihály Hagyományırzı és
Mővészeti Kör
Gyömrıért Baráti Kör
Gyömrı 2000 Kör
Gyömrıi Ifjúsági Kör
Gyömrıi Polgári Kör
Rákóczi Szövetség
Eskü tériek Baráti köre
Esterházy Pál Katolikus Énekkar
Gyömrıi Boglárka Nyugdíjas Klub
Szivárvány
Vidéki
Vendégvárók
Egyesülete
Falusi Vendégfogadók Egyesülete
Keresztény Ifjúsági Kör
Csipet
Csapat
Nagycsaládosok
Egyesülete
Keresztény Kör
Gyömrıi Polgárır Egyesület
Gyömrıi Syrius Rádióért Baráti Kör
Zengı Diáksport Egyesület
TELEHÁZ Egyesület
Szent László Lovagrend és Haditorna
Társaság
Giant-Gyömrı Kerékpáros Szakosztály
Árvácska
Állatbarát
Közhasznú
Egyesület

Vezetıje/Elnöke
Elnök: Rakó József

Elérhetıség
1034 Budapest, Szılı utca 35.

Elnök: Kertész Gyula
Elnök: Balogh Béla
Vezetıje: Horváth István
Elnök: Spaits Miklós
Elnök: Szende Márta
Vezetıje: Kossuth László
Titkár: Gellér Nándor
Elnök: Fodor László
Vezetıje: Unyi Istvánné

2230 Gyömrı, Andrássy u. 25/a.
2230 Gyömrı, Rudolf u. 26.
2230 Gyömrı, Szt. István u. 46.
2230 Gyömrı, Kölcsey u. 15.
2230 Gyömrı, Rákóczi u. 10.
2230 Gyömrı, Eskü u. 27.
2230 Gyömrı, Bercsényi u. 69.
2230 Gyömrı, Szent Imre u. 48/a
2230 Gyömrı, Dózsa György út 13.

Vezetıje: Juhász Józsefné
Vezetıje: Hajdu Ágota
Vezetıje: Bányai Magdolna

2230 Gyömrı, Apaffy u. 22.
2241 Sülysáp, Fı út 40.
2230 Gyömrı, Liszt Ferenc u. 63.

Vezetıje: Csevár Sándor
Vezetıje: Szuromi Albin
Vezetıje: Szabó László Dezsı
Vezetıje: Tóth Mátyás
Vezetıje: Tóth Péter
Vezetıje: Makai Béla

2230 Gyömrı, Mátyás Király u. 39.
2230 Gyömrı, Liszt Ferenc u. 70.
2230 Gyömrı, Dózsa György út 109.
2230 Gyömrı, Kossuth Ferenc u. 5-7.
2230 Gyömrı, Jókai u. 2.
2230 Gyömrı, Viola u. 18.

Vezetıje: Budai Sándor
Vezetıje. Maszló Györgyné

2230 Gyömrı, Bercsényi u. 2.
2230 Gyömrı, Farkasdi u. 1.

Alapítvány neve
Széki Teleki László Alapítvány
Rozmaring Hagyományırzı Alapítvány
Gyömrıi Rákóczi Alapítvány

Vezetıje/Elnöke
Vezetıje: Dr. Török Gábor
Vezetıje: Székely Attila
Vezetıje: Holes Jánosné

Együtt a Bölcsıdéért Alapítvány
Szolidaritás a Beteg Gyermekekért
Alapítvány
Gyömrıi
Református
Egyházért
Alapítvány
Gyömrıi
Rendelıintézetért
és
Betegekért Alapítvány
Gyömrı és Vonzáskörzete Mozgáskorlátozottak
Foglalkoztatásáért
Alapítvány
Arany Alapítvány
Elhagyott és Fogyatékos Gyermekekért
Alapítvány
Együtt az Iskoláért Alapítvány
Elhagyott és Fogyatékos Gyermekekért
Alapítvány
Értelmi Fogyatékosok Egyesülete

Vezetıje: Kalocsai Pálné
Vezetıje: Kovács Lajosné

Elérhetıség
2230 Gyömrı, Erzsébet u. 4.
2230 Gyömrı, Szent István u. 65-67.
2230 Gyömrı, Bajcsy-Zsilinyszky út 7981.
2230 Gyömrı, Tompa u. 21.
2230 Gyömrı, Szent István u. 2.

Vezetıje: Lakatos Tibor lelkész

2230 Gyömrı, Gr. Teleki u. 1.

Vezetıje: Nagy Tiborné

2230 Gyömrı, Szent István u. 15.

Vezetıje: Szabó Tibor

2230 Gyömrı, Wekerle u. 42.

Vezetıje: Nagy Istvánné
Vezetıje: Garádi István

2230 Gyömrı, Arany János u. 28.
2230 Gyömrı, Klapka u. 49.

Vezetıje: Hajdú András
Vezetıje: Garádi István

2230 Gyömrı, Kossuth Ferenc u. 5-7.
2230 Gyömrı, Klapka u. 49.

Ófalui Óvodát Támogató Alapítvány
Helló! Gyömrı Alapítvány
Nepomuki Szent János Alapítvány

Vezetıje:
Sinka István
Vezetıje: Rehor Jánosné
Vezetıje: Volcz Zoltán
Vezetıje: Pál Mihály

2230 Gyömrı, Dózsa György út 27.
2230 Gyömrı, Csokonai u. 51.
2230 Gyömrı, Zrínyi u. 12.
2230 Gyömrı, Szent István u. 100.

1. 4. táblázat: A civil szervezetek és alapítványok Gyömrın Forrás: Gyömrı Mővelıdési Ház
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1.2.3
Egy

Gazdaság
város

gazdasági

helyzetét,

versenyképességét,

leginkább

közlekedés-földrajzi

adottságai, humán erıforrás potenciálja és a részben erre épülı befektetıvonzó képessége
befolyásolja. Gyömrı és térsége – a Monori kistérség – az ország közepesen fejlett, stagnáló
térségei közé tartozik, mely a Budapesti agglomeráció többi, jellemzıen fejlett és
dinamikusan fejlıdı kistérségeihez képest alacsonyabb fejlettségi szintet és dinamikát jelez.
Egy város fejlettségérıl sokat elárul gazdaságának szerkezete, a gazdasági szereplık
sőrősödése és szervezeti formái, jövedelem-termelı képességét pedig komplex módon
jellemzi a gazdálkodó szervezetek bruttó hazai termék elıállításához való hozzájárulása.
1.2.3.1 Ágazati szerkezet
A regisztrált vállalkozások nemzetgazdasági ágak közötti megoszlását az 1.6. ábra mutatja
be. Gyömrın mind a mezıgazdasági, mind az ipari vállalkozások aránya alacsonyabb a
kistérségi átlagnál, míg az építıipar és a különbözı szolgáltatási ágak – kivéve a
kereskedelmet és az oktatást – meghaladják azt.
Az országos átlaggal összevetve a Gyömrın regisztrált vállalkozások ágazati struktúrája a
városokra jellemzı képet mutat, relatíve magas ipari és szolgáltatói (fıleg kereskedelmi és
pénzügyi közvetítés) arányokkal.

Mezıgazdaság
Ipar
Építıipar
Kereskedelem
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Szállítás-raktározás
Pénzügyi közvetítés
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
Oktatás
Egészségügyi ellátás
Egyéb szolgáltatás
0%

5%

10%

Magyarország (Bp nélkül)

15%

20%

25%

Monori kistérség

30%

35%

Gyömrı

1.6. ábra: A regisztrált vállalkozások megoszlása az egyes
nemzetgazdasági ágak között, 2007
Forrás: KSH –TSTAR, 2007
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Az országos átlaghoz viszonyított arányok a városokra jellemzıen a termelékenyebb
gazdasági ágakban magasabbak, a mezıgazdaság súlya lényegesen alacsonyabb a hazai
átlagnál, az ipari, építıipari és szolgáltató szektoroké pedig meghaladja azt.
A mezıgazdaságnak súlya a város gazdaságában erıteljesen lecsökkent. Ugyanakkor a
város körül jelentıs az árutermelı gazdálkodásra alkalmas mezıgazdasági területek
nagysága, s ugyancsak nagy területre terjed ki a volt zártkertek területe, ahol a vegyes
használat (szılı-, gyümölcs-, kertgazdálkodás), a felaprózódott telekstruktúra jellemzı.
Az ipar súlya a kistérségi átlagtól elmarad. Az iparon belül legjelentısebb ágazat a
fémfeldolgozás, melyhez 15 társas vállalkozás tartozik, köztük a város egyik legnagyobb
vállalkozása, a GEVA-TEAM Kft., valamint a Tóbiás és Társai Kft. A városban számottevı
még a faipari tevékenység (7 vállalkozás, köztük a SW Stairs, Kft.), valamint a nyomdaipar
és a felsıruházat-gyártás (öt-öt társas vállalkozás).
Gyömrın legnagyobb mértékben a kereskedelem, javítás, a szállítás, raktározás, valamint a
pénzügyi közvetítés aránya haladja meg a szolgáltatási ágazatok országos átlagát. A
szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás aránya Gyömrın meghaladja ugyan a kistérségi
átlagot, de az országostól elmarad.
A gyömrıi székhelyő társas vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerint arányait bemutató
1.5. táblázat szerint a város, mint egykori járás-székhely ma is egyfajta szolgáltató központot
jelent a környezı, kisebb települések számára. Ezáltal a gyömrıi társas vállalkozások több
mint ötöde a kereskedelem, javítás ágazathoz tartozik. Ennél csak a gazdasági
szolgáltatások, ingatlanügyletek ágazatban mőködik több társas vállalkozás (27 %).
1.5. táblázat: A társas vállalkozások nemzetgazdasági áganként 2008-ban

Kereskedelem, javítás
Gazdasági szolgáltatások, ingatlanügyek
Építıipar
Ipar
Szállítás, raktározás, posta, távközlés
Információ, kommunikáció
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Egészségügyi és szociális ellátás
Pénzügyi közvetítés
Háztartási cikk javítás és egyéb személyi szolg.
Mezıgazdaság
Sport, szórakoztató- és szabadidıs tev.
Oktatás

Vállalkozások
száma, db
121
155
88
55
35
35
22
7
18
11
3
9
8

Megoszlás, %
21,34
27,34
15,52
9,70
6,17
6,17
3,88
1,23
3,17
1,94
0,53
1,59
1,41

Forrás: KSH Cég-Kód-Tár 2008
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Az 1.6. táblázat a Gyömrın található legnagyobb, több mint 50 fıt foglalkoztató
középvállalkozásokat, illetve ezek tevékenységi körét mutatja be. E vállalkozások ágazati
struktúrájában a szolgáltató szektor kevésbé domináns, a hat vállalkozásból 3 tartozik a
tercier szektorba, kettı az építıiparba, s egy a feldolgozóiparba.
1.6. táblázat: A legnagyobb vállalkozások Gyömrın
Vállalkozás
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet

Tevékenység
Pénzügyi közvetítés

Promont Épitési, Szerelési És Szolgáltató Kft

Speciális szaképítés

Geva-Team Kft.

Fémfeldolgozás

Panoráma Zrt.

Szálláshely-szolgáltatás

Escort Védelmi Szolgálat Kft.

Biztonsági szolgáltatás

SW Stairs Falépcsıgyártó Kft.

Épületasztalos-termék gyártása

Forrás: KSH, Cég-Kód-Tár, 2008

A 1.7. táblázatban bemutatott vállalkozások éves árbevételük miatt ugyancsak jelentıs
szerepet játszanak a város gazdaságában, de létszámukat tekintve nem tartoznak a
középvállalkozások körébe.
1.7. táblázat: Gazdaságilag jelentıs kisvállalkozások
Vállalkozás
KO-VA 21 Kft.
Pharmabridge Bt.
Gyömrı és Térsége Víziközmő Kft.
H-S Trans Kft.
Örs-2002 Kereskedelmi Kft.
"Deliver" Kft.
Eurovill Kft.
Tobiás És Társai Fémipari Kft
Logisztika Invers Kft.
Elektro-Escort Kft.

Tevékenység
Áruszállítás
Gyógyszer kiskereskedelem
Vízellátás
Közúti áruszállítás
Kiskereskedelem
Közúti áruszállítás
Egyéb tudományos, szakmai tevékenység
Fémfeldolgozás
Elektronikai cikk javítása
Villanyszerelés

Forrás: KSH, Cég-Kód-Tár, 2008

A vállalkozások teljesítményét az értékesítés árbevétele jellemzi. Nominálértéken a
vállalkozások nettó árbevétele az ezredforduló utáni gyors növekedést követıen, 2003-tól
viaszesett, a 2004-es érték a megelızı évinek alig 80 %-át jelentette, s csak 2006-ban érte
el ismét a 2003-as értéket (1.7. ábra)
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1.7. ábra: A vállalkozások nettó árbevételének alakulása Gyömrın, 2000-2006
között
Forrás: APEH, a kettıs könyveléső vállalkozások adatai, 2000-2006

Mivel a város gazdaságában a kis- és középvállalkozások a jellemzıek, így Gyömrın az egy
vállalkozásra jutó árbevétel is relatíve alacsony, 2006-ban 12,7 MFt volt, amely a kistérségi
átlagnak (38,1 MFt) a harmadát, az országos átlagnak (51,2 MFt) mindössze a negyedét
jelentette.
Kedvezı

tendenciának

tekinthetı,

hogy

a

gyömrıi

székhelyő

vállalkozásoknál

foglalkoztatottak száma az ezredforduló után megkétszerezıdött, ám még 2006-ban sem
érte el a 2000 fıt (1.8. ábra). A száz lakosra jutó foglalkoztatottak száma 2000-2006 között
75 %-kal növekedett, számottevı növekedés 2006-ban történt, de még akkor is 100 lakosra
mindössze 13 helyben foglalkoztatott jutott, s a foglalkoztatottak nagy része nem saját
lakóhelyén végezte munkáját. Ez jelzi Gyömrı alvóváros jellegét.
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1.8. ábra: A gyömrıi vállalkozások foglalkoztatott létszámának alakulása 2000
fı

1975

2000
1750

20

db

18
1552

1500

1403

15

1370
13,2

1250

1144

1131

978

1000

8,4

7,6

750

10,7

9,8

13
10

9,3

8,1

8

500

5

250

3

0

0
2000

2001

2002

2003

foglalkoztatottak

2004

2005

2006

100 lakosra jutó helyben foglalkoztatott

és 2006 között
Forrás: APEH, a kettıs könyveléső vállalkozások adatai, 2000-2006

Gyömrın a regisztrált vállalkozások közel 20%-a a kereskedelem és javítás ágazatban
mőködik (2007-ben 258 db). Ez ugyan a kistérségi átlagnál 1%-kal alacsonyabb, azonban
mind a Pest megyei (18,3 %), mind az országos átlagot (17 %) meghaladja. Mindez jelzi,
hogy a város gazdaságában az ellátás-szolgáltatás az átlagosnál is nagyobb szerepet tölt
be, a termelés sokkal alárendeltebb.
250

db
227

200
163

174

192

183

190

199

212

150

100

98

103

97

100

98

97

91

91

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

50

Kiskereskedelmi üzletek
Egyéni vállalkozás által üzemeltetett kiskereskedelmi üzletek

1.9. ábra: A Gyömrın mőködı összes és az egyéni vállalkozás által üzemeltetett
kiskereskedelmi üzletek száma
Forrás: KSH – TSTAR, 2000-2007
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A kiskereskedelmi üzletek száma a lakosság növekedésének megfelelıen növekedett 2000
és 2007 között, ugyanakkor – a nagyobb kereskedelmi vállalkozások, láncok térnyerése
mellett – kissé visszaesett az egyéni vállalkozások által üzemeltett kiskereskedelmi üzletek
száma (1.9. ábra). Részben ez is magyarázatot ad a nettó árbevétel visszaesésére, ugyanis
a nagyobb üzletláncok központja nem Gyömrın található, így ezek forgalma sem itt
realizálódik.
1.2.3.2 Vállalkozások helyzete (méret szerinti megoszlás, általános mőködési feltételek)
Gyömrın

a

regisztrált

vállalkozások

száma

2000-2007

között

20%-kal,

a

népességnövekedést kis mértékben meghaladó mértékben növekedett (1.10. ábra). Az ezer
fıre jutó regisztrált vállalkozások száma 2007-ben 87 db volt.
db
1350

16000

1300

fı

15000

1250
14000
1200
13000
1150
12000
1100
11000

1050
1000

10000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Regisztrált vállalkozások száma

2006

2007

Lakónépesség száma

1.10. ábra: A regisztrált vállalkozások és a lakosság számának növekedési üteme,
2000-2007 között
Forrás: KSH TSTAR, 2000-2007

A 2001-es népszámlálás adatai alapján a vállalkozások számához hasonlóan a
foglalkoztatottak kétharmada is a tercier szektorban dolgozott, közel egyharmadát pedig az
ipari és építıipari ágazatok foglalkoztatták. A kistérségi átlaghoz (4,2 %) viszonyítva igen
alacsony a mezıgazdaságban dolgozók aránya, annak ellenére, hogy a környezı
termıföldek

elég

jó

minıségőek.

(1.11.

ábra)
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Mezıgazdaság
2%
Ipar, építıipar
32%

Szolgáltatás
66%

1.11. ábra: A foglalkoztatottak megoszlása a nemzetgazdasági fıcsoportokon belül 2001ben
Forrás: KSH: Népszámlálás, 2001

1.2.3.3 Gazdasági aktivitás térbeli különbségei
Gyömrı a lakosság jelentıs részének (2001-ben 65,8%) csupán alvóhelyéül szolgál, a
településen igen kevesen dolgoznak. Ennek oka, hogy egyrészt nincs elegendı munkahely a
városban, másrészt a fıváros sokkal magasabb jövedelmet és széles munkahely-kínálatot
tud biztosítani.
Az

agglomerációs

településen

a

szuburbanizáció

következtében

folyamatos

a

népességnövekedés. Ezzel párhuzamosan az ingázók aránya is nı, ugyanis a fıvárosból
kiköltözık megtartják munkahelyüket, sıt gyakran gyermekük is valamely budapesti
intézményben tanul. A település igen szoros kapcsolatban áll a fıvárossal a szabadidıeltöltés, vásárlás stb. révén. Mindez gazdasági fejlıdésére is jelentıs hatással van,
alapvetıen meghatározza azt.
1.2.3.4 Turizmus
Az idegenforgalom a magyar gazdaság egyik legdinamikusabban fejlıdı ágazata. Gyömrı
esetében is fontos, mindezidáig kis mértékben kihasznált belsı erıforrás, amely a
munkahelyteremtésen, a jövedelemszerzési lehetıségek bıvítésén, illetve az életminıség
javításán keresztül hatékonyan képes támogatni a város gazdaságának fejlıdését. Ennek
ellenére a városban megtermelt jövedelmeknek csak kis része származik a turizmusból,
amiért elsısorban a turisztikai vonzerık attrakcióvá fejlesztésének hiánya, a turisztikai
marketing, illetve a turisztikai szolgáltatások mennyiségi és minıségi hiányosságai tehetık
felelıssé.

Gyömrı idegenforgalma a statisztikai adatok tükrében
Nagyszámú turista fogadásához elengedhetetlen, hogy megfelelı mennyiségő és minıségő
szálláshellyel rendelkezzen egy település. Gyömrın a turizmus háttér infrastruktúráján belül
a szálláshelyek és azok férıhelyeinek száma kevés és többségük az alsó-középsı
kategóriába sorolható. Hiány mutatkozik a nagyobb létszámú csoportokat elhelyezni képes
turista szálláshelyekbıl és kempingbıl is.
Gyömrın a kereskedelmi szállásférıhelyek száma a KSH T-STAR adatbázis adatai szerint
2000 és 2007 között nem változott, mindvégig 44 darabot tartottak számon. A legjelentısebb
kereskedelmi szálláshely Gyömrın a Bagoly Fogadó (szálló, étterem, bár), melynek
színvonala és elhelyezkedése nagyon jó, a város központjában, gyönyörő környezetben a
Tófürdı partján fekszik.
A

magánszállás-férıhelyek

száma

több

mint

kétszerese

(96

db

2007-ben)

a

kereskedelminek, számuk az ezredfordulóhoz képest 2%-kal emelkedett. Ezek a falusi
turizmus keretében mőködnek, mint minısített szálláshelyek, egy részük apartmanként
üzemel.
A magánszálláshelyek kiadásával 2 bejegyzett szervezet foglalkozik: a Szivárvány Vidéki
Vendégvárók, valamint Juhász Józsefné vezetése alatt mőködı Falusi Vendégfogadók
Egyesülete, melyek vidéki aktív pihenést nyújtanak egy városhoz méltó minıségben.
Mindkét szervezet tagja a Falusi Turizmus Országos Szövetségének.
A fajlagos adatok alapján a város helyzete 2000-hez képest egyre kedvezıtlenebb. (1.8.
táblázat) Gyömrın az ezer lakosra jutó szállásférıhelyek száma 2004 óta csökkenést mutat,
és mindvégig a megyei és az országos átlag alatt marad. A kistérségi értéket annak
ingadozása miatt néhány évben meghaladta, de nem jelentıs mértékben.
A kedvezıtlen városi érték magyarázata, hogy míg a szálláshelyek száma nem, addig a
lakosságszám közel 19 %-kal növekedett 2000-2007 között.

1.8. táblázat: Ezer lakosra jutó kereskedelmi szállásférıhelyek száma (db)
2000
Gyömrı
Monori kistérség
Pest megye
Magyarország

2001

3,4
3,5
9,6
31,1

3,2
5,1
9,1
31,2

2002
3,2
3,2
9,0
33,0

2003
3,1
3,4
8,5
34,3

2004
3,3
3,0
7,6
33,3

2005
3,0
2,9
6,4
32,7

2006
2,9
2,3
7,0
31,3

2007
2,9
3,3
7,1
31,3

Forrás: KSH – T-STAR, 2000-2007
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A vendégek száma jellemzi leginkább a turizmus keresleti oldalát. Az ezredfordulót követı
években jelentısen, több mint a felére esett vissza a Gyömrıre látogatók száma. 2005-tıl
viszont a Tófürdı településre újra nagyobb számban érkeztek a vendégek (1.12. ábra).
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1.12. ábra: A vendégek számának változása 2000-2007 között
Forrás: KSH – T-STAR, 2000-2007

2000 és 2007 között az ezer lakosra jutó vendégek száma (1.9. táblázat) évrıl-évre jelentıs
ingadozást mutatott, de összességében növekvı tendencia érvényesült. Ugyanakkor az ezer
lakosra jutó vendégek száma a kistérségi átlagot az ezredforduló után csak egyszer, 2005ben haladta meg, miközben a megyei átlagtól végig jelentısen elmaradt.
A

kedvezıtlen

értékek

szintén

a

város

gyors

népességnövekedésével

állnak

összefüggésben.

1.9. táblázat: Ezer lakosra jutó vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db)
Gyömrı
Monori kistérség
Pest megye
Magyarország

2000
163
73
222
592

2001
68
56
225
597

2002
45
74
230
609

2003
40
64
221
624

2004
66
84
234
655

2005
131
124
241
701

2006
97
126
240
714

2007
113
152
252
744

Forrás: KSH – T-STAR, 2000-2007

A külföldi vendégek aránya lényeges mutató a turizmus jövedelemtermelése szempontjából,
hiszen a külföldi turisták tartózkodási ideje jellemzıen hosszabb, és nagyobb költségvetésbıl
is gazdálkodnak, ami által lényesen több pénzt forgatnak be a gazdaságba a különbözı
szolgáltatások igénybevétele során.
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A külföldi vendégek aránya (1.10. táblázat) Gyömrı esetében meglehetısen ingadozó képet
mutat. A legtöbben az ezredfordulót követı években érkeztek, ekkor a vendégek több mint
fele (61%) volt külföldi. Ez 2007-re a felére esett vissza. A külföldi vendégek átlagosan 30-40
százalékát jelentik az összes vendégnek Gyömrın, amely a kistérségi és a megyei átlagnál
a legtöbb évben kedvezıbb, továbbá az ingadozás mértéke is alacsonyabb volt.

1.10. táblázat: Külföldi vendégek aránya a kereskedelmi szálláshelyeken (%)
2000
Gyömrı
Monori kistérség
Pest megye
Magyarország

2001
24
41
31
50

2002
61
39
31
51

2003
49
26
32
49

2004
38
28
34
47

2005
28
23
36
49

2006
28
17
31
49

2007
36
29
31
46

30
50
32
46

Forrás: KSH – T-STAR, 2000-2007

Gyömrın a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma a 2000-2007
közötti idıszakban átlagosan 2200 volt, az utóbbi években azonban növekvı tendenciát
mutat (1.13. ábra). Az ezredforduló utáni visszaesés a turisták számának csökkenésével
hozható kapcsolatba.
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1.13. ábra: A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának változása
2000-2007 között
Forrás: KSH – T-STAR, 2000-2007

A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött, ezer lakosra vetített vendégéjszakák száma (1.11.
táblázat) jelentısen elmarad a kistérségi és a megyei átlagtól is, sıt évrıl évre jelentıs
ingadozást mutat. Az ide érkezı turisták tehát kevés idıt töltenek a városban, kevesen töltik
itt éjszakájukat. Ezt az arányt rontja a csekély szálláshely kínálat, de az alacsony turisztikai
kínálat is.
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1.11. táblázat: Ezer lakosra jutó vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken
(db)
Gyömrı
Monori kistérség
Pest megye
Magyarország

2000
210
276
495
1829

2001
120
248
482
1833

2002

2003

82
256
479
1819

74
247
465
1840

2004
124
249
479
1872

2005
237
326
492
1959

2006
168
322
469
1952

2007
228
390
502
2004

Forrás: KSH – T-STAR, 2000-2007

A vendégéjszakák esetében ugyancsak lényeges információval szolgál a külföldiek aránya
is. (1.12. táblázat) Összességében elmondható, hogy a városban eltöltött vendégéjszakák
több mint egyharmadát minden évben a külföldi vendégek adták, hasonlóan a Pest megyei
értékhez. A legmagasabb 2001 és 2002-ben volt, amikor is a vendégéjszakák számának
több mint felét külföldiek töltötték itt. Míg Gyömrın csak e két évre volt ez jellemzı, addig a
kistérség esetében szinte minden évben ez a tendencia rajzolódott ki.

1.12. táblázat: Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák aránya a kereskedelmi
szálláshelyeken (%)
2000
Gyömrı
Monori kistérség
Pest megye
Magyarország

2001
36
64
32
57

2002
67
53
32
58

2003
54
57
33
56

2004
46
57
35
54

2005
31
50
36
56

2006
33
41
31
55

2007
46
48
31
51

32
63
31
51

Forrás: KSH – T-STAR, 2000-2007

Gyömrın az egy vendégre jutó vendégéjszakák számát (1.14.ábra) az ezredforduló óta
kisebb ingadozással ugyan, de tendenciáját tekintve lassú növekedés jellemzi. Míg 2000-ben
a vendégek többsége átlagosan egy éjszakát töltött a városban, addig 2007-ben ez már
kettıre emelkedett. Mindez utal Gyömrı turisztikai megítélésének (potenciáljának)
növekedésére, illetve a térségbeli szerepének növekedésére.
Érdemes továbbá megemlíteni a külföldiek által eltöltött éjszakák arányát is, mely évek óta
stabilnak (átlagosan 2 éjszaka/külföldi vendég) és magasabbnak mutatkozik, mint az egy
vendégre jutó érték. A külföldiekre tehát sokkal inkább jellemzı, hogy a városba érkezve
akár 2 éjszakát is eltöltenek, míg Gyömrıt és a környéket, vagy éppen innen beutazva
Budapestet megtekintik.
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1.14. ábra: Az egy fıre jutó vendégéjszakák és az egy külföldire jutó vendégéjszakák
számának változása 2000-2007 között
Forrás: KSH – T-STAR, 2000-2007

A turizmushoz szorosan kapcsolódik a vendéglátóhelyek száma, mint ellátó, kiszolgáló
egység. Gyömrın 2007-ben ezek száma 71 db volt, ami az ezt megelızı évekhez képest
csekély mértékő növekedést jelent (1.15. ábra).
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1.15. ábra: A vendéglátóhelyek számának változása 2000-2007 között
Forrás: KSH – T-STAR, 2000-2007
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Az ezer lakosra jutó vendéglátóhelyek számának (1.13. táblázat) alakulásában számottevı
változás nem mutatkozott az ezredforduló óta, sem városi, sem kistérségi szinten.
Ugyanakkor az ezer lakosra jutó vendéglátóhelyek száma 2007-ben elmaradt a 2000-es
értéktıl, azaz a népességszám gyors növekedésével a vendéglátóhelyek számának
növekedése nem tudott lépést tartani. Gyömrın a vendéglátóhely-sőrőség mindvégig a
megyei átlag alatt volt, 2007-ben viszont azzal megegyezett. Az országos átlagtól kb. 1%ponttal maradt el a város értéke. A helyiek beszámolása alapján a vendéglátóhelyek
színvonala és kínálata is jelentısen nıtt az utóbbi években, így mára – bár ha számban nem
is olyan jelentısen – minden tekintetben jelentıs javulás történt a vendéglátás területén a
városban.

1.13. táblázat: Ezer lakosra jutó vendéglátóhelyek száma (db)
2000
Gyömrı
Monori kistérség
Pest megye
Magyarország

2001
4,8
4,1
4,5
5,0

2002
4,5
4,1
4,5
5,1

2003
4,2
4,3
4,6
5,3

2004
4,1
4,3
4,6
5,5

2005
4,0
4,4
4,6
5,5

2006
4,3
4,3
4,7
5,6

2007
3,9
4,3
4,6
5,6

4,6
4,4
4,6
5,7

Forrás: KSH – T-STAR, 2000-2007

A vendéglátó egységek közül a bárok, borozók száma 2007-ben 21 darab volt, ami az
ezredfordulóhoz képest 62%-kal magasabb érték. Ez a kistérségi átlaghoz (24%) képest
számottevıen gyorsabb növekedést jelent. Ezzel ellentétben az éttermek, cukrászdák száma
a vizsgált idıszakban alapvetıen csökkenı tendenciát mutatott, számuk ingadozott, viszont
2007-re ismét magas, korábban az ezredfordulón jellemzı értéket (47 db) regisztráltak. Egy
év alatt közel 40%-kal nıtt az arányuk. Mindeközben (2000-2007) a kistérségben
összességében 13%-os növekedés történt.
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1.16. ábra: Az éttermek, cukrászdák, valamint a bárok-borozók számának változása 20002007 között
Forrás: KSH – T-STAR, 2000-2007

Gyömrı turizmusának jellemzıi
A Budapesttıl 27 km-re fekvı város idegenforgalmi potenciálját mindeddig nem tudta
optimális mértékben kihasználni. Az agglomerációban található települések nagy része
hasonló problémával küzd, hiszen fekvésük, elérhetıségük kiváló, Budapest közelségét,
pozitívumait azonban nem tudják kellı mértékben kiaknázni, a turistákat nehéz a térségbe
csábítani. A fıvároshoz való közelség tehát nagyon meghatározó a település életében.
Gyömrı helyzete a Vecsést és Üllıt elkerülı gyorsforgalmi útnak, valamint a megépült M0-ás
autóútnak köszönhetıen sokkal kedvezıbbé vált, így nemcsak Budapest, hanem a Ferihegyi
repülıtér is gyorsan elérhetı. Mindez a város kellemes, nyugodt, rekreációra alkalmas
környezetével párosulva az idegenforgalom fellendítésének egyik fontos alapját adhatja.
Az idegenforgalom céltudatos fellendítésére, a helyi adottságok sokrétő kihasználására,
gazdaságon belüli szerepének növelésére Gyömrınek mindenképpen érdemes a jövıben
nagyobb hangsúlyt fektetni.
A Monori kistérségen belül Gyömrı az egyik leginkább látogatott idegenforgalmi célpontnak
számít, amit elsısorban a megújított környezető Tófürdınek köszönhet. A környékbeli
településekrıl, illetve a fıváros külsı kerületeibıl számtalan fürdızni vágyó érkezik nyaranta.
A tó medrében található két hıforrás 1920-ban kezdett mőködni, melynek hatására a feltörı
víz elöntötte az ott mőködı téglagyárat és egy tavat alakított ki. A víz gyógyhatását
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(érelmeszesedés és reuma ellen) hamar felismerték, ami a város fejlıdésének jelentıs
lökést adott. A tó és környezete a település lakosságának és az idegenforgalom számára a
szabadidı eltöltéséhez sport (úszás, csónakázás, vízibiciklizés, séta, futás stb.) és egyéb
lehetıséget teremt. A Tófürdı területén a strandolás mellett városi rendezvények
(korosztályos akadályversenyek, röplabdaverseny), valamint a horgászegyesület által
szervezett versenyek

is zajlanak, de a nyári idıszakban szabadtéri filmszínház

megtekintésére is lehetıség van.
A strand környezetének fenntartásával, védelmével (helyi védelem alatt álló természeti érték)
és további fejlesztésével kiváló lehetıséget teremt a kikapcsolódáshoz, pihenéshez és
szórakozáshoz.
A földgáz-és kıolaj furások során a város alatt talált további termál- és gyógyvizek adta
lehetıségek egyelıre még kiaknázatlanok, csupán az Uszoda területén hasznosítják kis
mértékben a termálvizet.
A Tófürdı mellett található a Tızeges-tó, mely országosan védett láp területnek számít, de
egyben kedvelt horgásztó is. Jelenleg a Duna-Ipoly NP Igazgatósága alá tartozik. A tó és
környezete

a

környezetének

város

zöldfelületének

megóvásával,

azon

környezetkímélı

funkcionális
rekreációs

része,

mely

használatra

természetes
(csónakázás,

horgászat, sétaút, pihenıhelyek) alkalmas.
Két nem új kelető sportnak szintén hódolhatnak az ide érkezık. Ez a lovaglás és a vadászat,
mely mind Gyömrın, mind a környéken az ide látogatók rendelkezésére áll. A településen
mőködik egy vadászegyesület is, mely Vadászházat üzemeltet.
A turizmushoz kapcsolódik a különféle vendégcsalogató rendezvények lebonyolítása is.
Gyömrın a már évrıl-évre hagyományosan megrendezésre kerülı Országos Rákóczi Napok
jelenleg több száz fıs vendégsereget vonz. A határon túlról érkezı beregszászi Mővészeti
Iskola valamint számos meghívott hazánkban található település képviselteti magát, akik
kapcsolatban álltak II. Rákóczi Ferenccel. A város életében ez azonban csak évi egyszeri
alkalmat jelent. A jelenlegi elképzelések többsége csak kistérségi szinten tudna
megvalósulni, mivel az infrastrukturális adottságok nem tudnak nagyobb tömeget ellátni.
Gyömrı életében mindig is jelentıs szerepet játszott a sport, a kisebb nagyobb
sportrendezvények, meccsek egész évben folyamatosak. A rendszerváltás környékén egy
gyermeknap alkalmával került megrendezésre elıször a Tour de Gyömrı amatır
kerékpárverseny (26 km-es), melyen több mint 100-an is részt vettek. A kezdeti lelkesedés a
következı években alább hagyott, majd a Helló, Gyömrı! alapítvány az ezredforduló
környékén sikeresen átvette a rendezvény szervezését és az adományok kezelését. A

45

nevezık száma azóta évrıl évre nı és már meghaladja az 500-at. A résztvevık lakóhely
szerinti összetételét tekintve is változás történt, míg korábban a helyiek voltak többségben
(2/3) mostanra már egyre inkább jellemzı, hogy a nevezık 2/3-a a környékbıl illetve az
ország több pontjáról érkezik (közel fele-fele arány jellemzı).
A rendezvény lebonyolításához jelentıs összefogás szükséges, mely kiterjed a környezı
településekre is (pl. polgárırség), így az nemcsak a városon belüli összefogást erısíti.
Mindezek alapján a város turizmusában a jelentısebb szerepet játszó, vagy
fejleszthetı turizmustípusok a következık:
•

Kulturális turizmus (e szegmens színterei: Teleki kastély és a Kiskastélyok,
Nepomuki Szent János Római Katolikus Kápolna, Református templom, Magtár,
Tájház stb.)

•

Gyógy- és termálturizmus (Tófürdı – gyógyhatású víz (érelmeszesedés és reuma
ellen); Uszoda, további hasznosítható potenciálok)

•

Rekreációs célú turizmus (Tófürdı - úszás, csónakázás, vízibiciklizés, szabadtéri
filmszínház; Tızeges-tó)

•

Horgászturizmus (Tızeges-tó)

•

Vadászturizmus, Lovas turizmus

•

Rendezvények (Országos Rákóczi napok, Tour de Gyömrı)

•

Konferencia turizmus

Általánosságban megállapítható, hogy az idelátogató vendégeknek elenyészı száma tölti itt
az éjszakát, a Gyömrın megforduló vendégek túlnyomó többsége csak átutazik a
településen, és jobb esetben megáll megnézni a helyi látnivalókat, vagy élvezi az aktív
turizmus valamelyik ágát. Ebbıl kifolyólag a város turizmusból származó bevételei a
lehetıségekhez képest jelenleg alacsonyak, Gyömrı gazdaságában a turizmus minimális
szerepet tölt be. Ebben szerepet játszik, hogy a termékké fejleszthetı turisztikai adottságok
kihasználtsága alacsony, másrészt a turizmus háttér infrastruktúrája mennyiségileg és
minıségileg is elégtelen. A város idegenforgalmát természetesen erısen befolyásolja
Budapest közelsége is.
A város meglévı turisztikai adottságai nem válnak mindenképpen turisztikai termékké,
amennyiben azt nem fejlesztik megfelelıen, valamint nem ajánlják rendszeresen
célcsoportok felé. E helyzeten a turisztikai alapinfrastruktúra bıvítésével, turisztikai attrakcióés

városképfejlesztéssel,

programcsomagok

kialakításával,

megfelelı

marketing

tevékenységgel lehet változtatni.
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1.2.3.5 Helyi gazdaságfejlesztés eszközei
Gyömrı városa a helyi adóbevételek közül két adónemet vet ki. Üzletekre építményadót (500
Ft/m2), a gazdasági szervezetekre iparőzési adót (1,9% a nettó árbevételhez viszonyítva). A
nem gyömrıi cégektıl azonban ideiglenes iparőzési adót is szednek (3000 Ft/nap).
1.2.3.6 Információs társadalom
Vezetékes telefon
A vezetékes telefon a mobiltelefonok térhódításával és az internetes telefonszolgáltatók
megjelenésével – eredeti funkcióját tekintve – egyre kisebb jelentıségő. A távbeszélı
fıvonalak elıfizetıi számát tekintve évek óta csökkenés figyelhetı meg. A vezetékes
telefonhálózatnak a jelenben fontos és valószínőleg a jövıben is számottevı — bár az
egyéb technológiák terjedése miatt csökkenı — szerepe lesz, leginkább a szélessávú
Internet-hozzáférés kiszolgálásában.
Gyömrı az UPC Magyarország Kft ellátási területén helyezkedik el a Monor környéki primer
körzetben. A tárolt programvezérléső digitális távbeszélı központ a Szent István utcában
üzemel. Jelenleg a hálózatkép vegyes, földalatti és földfeletti. A városközpontban csak a
kisebb lakóutcákban van földfeletti vezetéső hálózat, a jelentısebb közutakon már földalatti
vezetéső alépítmény illetve páncéloskábel épült. Az UPC folyamatosan építi át földfeletti
vezetékeit földalatti vezetésőre.
2008 végén kiépült a városban a T-Kábel Magyarország Kft légvezetékes, optikai
kábelhálózata, mely kábelen nyújtott telefonszolgáltatást is nyújt.
A településen a távbeszélı fıvonalak száma a 2000-es eddigi legmagasabb 3.782 db-ról,
2007-re 3.543-ra csökkent (ebbıl lakásfıvonal: 3.215, ISDN-vonal: 108). 2007-ben a lakosok
23%-a (lakások 66%-a) rendelkezett távbeszélı-fıvonallal. Ez az arány alulmúlja az egyéb
területi statisztikát, elmarad mind a Monori kistérségre (26%), mind Pest megye városaira
(30%), mind a megyére (29%), a Közép-magyarországi régióra (44%) és az országra
vonatkozó adatoktól (33%).
Mobil telefon
A Magyarországon mőködı három mobil szolgáltató a térséget lefedi, így a mobil
internetezés

lehetısége

(WAP,

3G,

EDGE)

bárki

számára

adott,

a

mobil

és

multimédiaalkalmazások bárhonnan elérhetık.
Kábel és Mőholdas TV
A kábeltelevíziós hálózaton, a televíziós jeleken túl bármilyen elektromos impulzust lehet
továbbítani. A kétirányúsított csillagpontos hálózatok alkalmasak internetes és telefonos
szolgáltatások lebonyolítására is.
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Mind az UPC – Monor központtal létesített – kábel TV hálózatának, mind a T-Kábel
hálózatának a körzetkábele optikai kábel. A városban 2007-ben a kábeltelevíziós hálózatba
bekapcsolt lakások aránya 56,1%-os volt, ami az elızı évi hasonló értékhez képest 4
százalékpontos csökkenést jelent [Monori kistérség (58,3%), Pest megye városai (54,1%),
megye (50,1%), Közép-magyarországi régió (58,1%), ország (50,1%)].
Az elızıeken túl, számos szolgáltató nyújt mőholdas TV vételi lehetıséget, ami a település
teljes bel- és külterületérıl lehetıvé teszi a kapcsolódást.
Internet
A világhálóhoz való kapcsolódási lehetıségek: ISDN-alapú, analóg telefonvonalon keresztüli
modemes kapcsolódás, DSL, kábel TV alapú; bérelt vonali csatlakozás, mobiltelefonos
hozzáférés, mikrohullámú, optikai kábelen keresztüli, valamint a mőholdas kapcsolódás.
Gyömrın a kábeles Internet ellátást jelenleg három szolgáltató végzi: UPC (korábban
Monortel), Eurocomnet, T-com). A település 3G-s szolgáltatással lefedett, így a
mobilszolgáltatók által nyújtott vezeték nélküli Internet-kapcsolódási lehetıség is egyre
népszerőbb.
Az Internet-elıfizetésre vonatkozó 2007-es megyei kimutatások szerint a legelterjedtebbek:
DSL hálózatok (53%), kábel TV (21%) és a vezeték nélküli (21%) hálózatok. Az elmúlt
években a kapcsolt és bérelt vonalú, valamint az egyéb típusú Internet elıfizetık számának
radikális csökkenése figyelhetı meg (1.14. táblázat).
1.14. táblázat: Az Internet-elıfizetések száma Pest megyében, kapcsolattípus szerinti
bontásban
Megnevezés

2004

Internet-elıfizetések száma

2005

2006

2007

43,424

70,678

166,046

229,257

kapcsolt vonalon (modem segítségével)

14,692

12,942

8,806

7,234

xDSL-hálózaton

20,236

36,474

96,749

122,232

kábeltelevízió-hálózaton

6,273

17,212

31,459

50,148

vezeték nélküli hálózaton
egyéb hálózaton

2,017
206

3,587
465

28,835
197

48,517
1,126

Ebbıl:

Forrás: KSH: Pest megye statisztikai évkönyve 2007

Közösségi hozzáférés és képzés
A városban eMagyarország Pont mőködik a Gyömrı Városi Könyvtár épületében, ahol 6
darab számítógépnél van ingyenes internetezési lehetıség. A Szabadság tér környéke
HotSpot, mely a vezeték nélküli kapcsolattal rendelkezık számára ingyenes Internet
hozzáférést biztosít. A könyvtárban Teleház is mőködik, ami különbözı informatikai
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szolgáltatás nyújtásával komplex módon segíti az informatikai infrastruktúra megismerését
és terjesztését.
Az

Önkormányzatnak

az

információs

társadalom

kiépítése,

kiszolgálása

felé tett

erıfeszítései között van az e-közigazgatás bevezetése és mőködtetése, amit a
Stratégiakutató Intézet Kht. által 2003-ban készített Gyömrı Intelligens Város – Stratégiai és
Operatív Program c. dokumentum alapozott meg. 2008 végén a város közel 400 millió
forintot nyert a Norvég Finanszírozási Alaptól a „Gyömrıi integrált körzeti (kistérségi)
tudásportál kialakítására”, ami egyebek mellett magában foglalja három általános iskola
felújítását, digitális tananyagok beszerzését, számítógépek vásárlását, 5,1 G-s wifi hálózati
(vezeték nélküli internet) rendszer teljes körő kiépítését, valamint törés-biztos terminálok
közterületre való kihelyezését.
A város informatikai hálózata 2005-tıl vezeték nélküli (wireless) rendszerő (2,4 G), melynek
központja a Polgármesteri Hivatal. A településen 7 db olyan, részben önállóan gazdálkodó
intézmény található (1, bölcsıde, 4 óvoda, 1 mővelıdési ház, 1 könyvtár), amelyek az
informatikai fejlesztéseiket saját hatáskörön belül oldják meg. Általánosan elmondható, hogy
a nagyobb intézményekben az informatikai rendszerek lokálisan kiépített, csillagpontos
rendszerőek, melyekre az ADSL Internet kapcsolat jellemzı.
Az informatikának az oktatásban betöltött szerepe, tehát az információs társadalomra való
felkészítés,

az

informatikai

ismeretek

kézség

szintő

elsajátítása,

illetve

az

infókommunikációs eszközök megismertetése és használata jónak mondható, az informatikai
profilú képzés jelen van a településen. A fent említett projekt kapcsán a további informatikát
is érintı fejlesztések hamarosan elkezdıdnek az általános iskolákban.
A jelenlegi általános és középfokú informatikai oktatási körülmények, feltételek a következık:
A Weöres Sándor Általános Iskola és Mővészeti Iskola oktatja a városban az általános
iskolás korú gyermekek legnagyobb részét. Az oktatás tárgyi feltételei jók, az épületek
felújítottak. Informatikai szakkör van, iskolában sulinet mőködik.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a város legkisebb intézménye. Informatikai szakkör
itt is van, az iskolában sulinet mőködik.
A Fekete István Általános Iskola és Szakiskolában, a 2006-os teljes körő felújítást
követıen korszerő körülmények között számítógép-szerelı szakképzés is folyik. Az
intézmény pályázati források felhasználásával törekszik a képzés tárgyi feltételeinek
javítására, folyamatos fejlesztésére.
A Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola oktatási rendszerében az
érettségi után 1, illetve 2 éves informatikai OKJ-szakképzésre van lehetıség. 2009-1010-es
tanévtıl nyelvi elıkészítıs szakközépiskolai évfolyamon több szakmában (Internetes
alkalmazásfejlesztı, Szoftverfejlesztı, Webmester, Gazdasági informatikus) alapozó képzés
indult. Érettségi utáni képzésben Web-programozó szakma is megszerezhetı. Az intézmény
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három korszerő számítástechnikai szaktanteremmel rendelkezik, mely lehetıséget ad az
informatikán belüli naprakész tudás átadására.
1.2.3.7 Kultúra szerepe
Gyömrı város aktív szellemi és kulturális élettel rendelkezik, melyet számtalan civil
szervezet, önképzı, illetve mővészeti kör mőködtet. A város kulturális programajánlata
rendkívül színes, havonta látogathatók kiállítások, koncertek, különféle rendezvények (bálok,
napok), színházi elıadások, melyek célcsoportja igen tág, így mindenki megtalálhatja a
hozzá való kikapcsolódási formát.
A város kulturális életét a kulturális bizottság fogja össze, az elérhetı kulturális programok
legfıbb szervezıje és alkotómőhelye pedig a Mővelıdési Ház, mely szoros kapcsolatot tart
fent a civil szervezetekkel (legfontosabb: Gyömrı 2000 Körrel, Gyömrıért Baráti Kör, Idısb.
Pál Mihály Hagyományırzı és Mővészeti Körrel, Rozmaring Hagyományırzı Alapítvánnyal),
akikkel összefogva több ünnep, illetve kulturális alkalom, program lebonyolítása történik
minden évben.
A nemzeti ünnepek, megemlékezések mellett a városban évente megrendezésre kerül a
nagy hagyománnyal rendelkezı Rákóczi nap - mely szorosan kötıdik Gyömrı múltjához valamint a programkínálat minden évben kiegészül egyéb eseményekkel is (pl.
gasztronómiai fesztivál, szüreti nap stb.).
A városvezetés a kultúrálódási lehetıségeket a jövıben tovább kívánja fejleszteni többek
között azzal, hogy bekapcsolódna az ország egyébként is pezsgı mővészi, kulturális
életébe, ezáltal hozzájárulva az általános kulturális szint emeléséhez. Ennek érdekében célul
tőzték ki együttmőködési megállapodások megkötését a különbözı mővészeti körökkel,
iskolákkal, mővészeti alapítványokkal.
1.2.4

Települési környezet

1.2.4.1 Természeti környezet állapota
Gyömrı természetföldrajzi szempontból a Duna-Tisza vízválasztóján, a Cserhát hegység
déli, valamint a Gödöllıi-dombság és a Pesti hordalékkúp síkság határán fekszik.
A Gödöllıi dombság határán, annak lealacsonyodó részén a felszín kissé hullámos. A
dombvidékre a laza és homokos vályogborítás jellemzı, melyet az erózió néhol már
lepusztított. A földtani adottságaira jellemzık még a homokos-agyagos, illetve a folyóvízi
üledékek és a nagy vastagságú lösz, amiken jellemzıen barnaföldek, csernozjom barna
erdıtalajok, valamint a löszös üledéken réti talajok alakultak ki.
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A város igazgatási területén húzódó vízválasztó miatt a felszíni vizeket két patak (Alsó-Tápió
és Gyáli-patak) győjti össze. Az Alsó-Tápió patak a Tisza vízgyőjtı területéhez tartozik,
melybe az északon lehullott csapadék jut, míg a dél felé tartó vizek a Gyáli-patakba folynak,
ami már a Duna vízgyőjtıjét képezi. Ebbe a patakba vezeti le fölös vizét a városközpontban
lévı tó és tızeges terület is a Halas-patakon keresztül. Az imént említett tó Gyömrı egyik
állóvize, mely a város központjában az 1900-as évek elején keletkezett egy volt téglagyár
alól feltörve. Errıl a feltörı vízrıl késıbb kiderült, hogy gyógyhatású, melyet elıször 1924ben Dr. Okulicsányi Kuthy Dezsı tett közzé. A víz a reumatikus panaszok enyhítésére, a
környezet jó klímája miatt pedig a tüdıbetegek felüdülésére is alkalmas. A strandot 1926-ban
nyitották meg, azóta Tófürdı néven ismert, és egyre nagyobb ismertséget hoz Gyömrınek,
különösen mióta a tó vizét folyamatosan figyelik, kezelik és környezete is rendezett.
A Tófürdı (strand) mellett található a Tızeges-tó, mely hosszú évek óta horgásztóként
funkcionál. Ezt elsısorban a horgász egyesület tagjai tartják karban, évente több alkalommal
kitakarítják. Ezek a tavak azonban nemcsak idegenforgalmi vagy településesztétikai
szempontból jelentısek, hanem fontos természeti értékek is.
A felszíni vizek mellett meg kell említeni a felszín alatti vizeket is, mivel a település alatt
egyes geológiai vizsgálatok szerint nagy kiterjedéső vízben gazdag réteg található, melybıl
magától fakadó források törnek fel. Ezek régóta ismertek, némelyik vízhozama azonban az
idık folyamán csökkent, esetleg el is apadt. A még mőködı forrásoknak nincs külön nevük,
mert egyik sem egy konkrét helyen ered, hanem a belıle induló patakok forráscsoportokból
nyerik vizüket.
A gyömrıi táj növényföldrajzi szempontból az Alföld flóravidékéhez tartozik. Eredeti
természetes növényzetébıl a vizek szabályozásával és a mezıgazdaság térhódításával
mára kevés maradt, éppen ezért a szigetszerően életben maradt eredeti vegetáció nagy
értéket hordoz és védelem alatt áll. A település erdıi a központtól keletre, délkeletre
fekszenek, melyek között az ıstölgyesek már csak nyomokban találhatók meg. Az
erdıterületek, három összefüggı tömbben – Tövesi erdı, Öreghegyi erdı, üllıi út menti erdı
– viszonylag kis területet foglalnak el. A szántóterületeket a patakvölgyekben és a
mélyfekvéső területeken egy-egy gyepterület teszi változatosabbá, mint például a Nagy-rét,
Mánya-rét. A település belterületéhez képest a zöldfelületek aránya 8,4%.
A löszhátakon elterjedt erdıs sztyepp fái tatárjuharos tölgyesek, míg a medencéket
gyertyános bükkösök, a völgyes területeket pedig gyertyános tölgyesek jellemzik. Az erdık
mellett gyakoriak a vízi, mocsári és lápi társulások is.
Éghajlata mérsékelt, kontinentális, idılegesen óceáni, mivel jobban tagolt és magasabb
térszínő, mint az Alföld. Ennek következtében valamivel alacsonyabbak a középhımérséklet
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értékei, a csapadék pedig több (pl.: a kistarcsai mérıállomáson 577 mm/év, az isaszegin 561
mm/év átlagértéket mértek).
1.2.4.2 Épített környezet
A város nemcsak földrajzilag, de történelmileg is meghatározó térségi szereppel bír. Területe
a kezdetektıl fogva lakott volt, mely révén hosszú és változatos történelmi múlttal bír. Bár az
elsı hiteles írásos említése 1274-bıl származik, a település területén elıkerült régészeti
leletek tanúsága szerint, már a rézkorban lakott hely volt. A bronzkorból szintén virágzó
kultúra nyomait tárták fel (égetıkemence, urnatemetı és más töredékek utalnak erre), de a
település még a római korban is szerepet kapott (kıhíd). Késıbb az Árpád korban a
település neve többször is szerepel birtokadományozás kapcsán a királyi oklevelekben.
A török megszállás ideje alatt a pusztítások a falut is érintették, és bár jelentıs része
elpusztult, mégis hamar újratelepült. Mátyás király idején pihenıhelyül szolgált a Pestrıl
Szolnokra tartó kereskedıknek.
II. Rákóczi Ferenc 1705. július 3-án seregének itt mondott hadba hívó beszédet, ez a
fejedelem egyetlen kézírással fennmaradt mőve. A nevezetes esemény színhelyén, a
Mánya-réten 1955 óta emlékoszlop áll, ahol minden évben a Rákóczi napok keretében
megemlékeznek a fejedelemrıl.
A települést a középkorban több földesúri család is birtokolta, míg 1732-ben a Telekiek
tulajdont nem szereztek. A Teleki család jelenléte fejlıdést hozott a falu életében, jelentıs
építkezések folytak, a kulturális élet is fellendült. A településen számos ismert ember fordult
meg, mint például Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Vörösmarty Mihály, Kossuth
Lajos, Táncsics Mihály stb.
A település a XIX. század végéig jellegzetes mezıgazdasági voltát megırizte, erre utal a
régi pecsétjében lévı ekevas és csoroszlya. A város életében jelentısebb változást hozott
az 1882-ben megépült Budapest-Újszász-Szolnok-Arad-Brassó vasútvonal. Ez és a
fıvároshoz való közelség megkönnyítette az itt lakók munkába járását a század végén
megindult budapesti ipari üzemekbe. Gyömrın 1890-ben Gyömrıy Aurél téglagyárat és
malmot építetett, mely szintén hozzájárult a fejlıdés elindulásához. A munkalehetıségek és
a nagy területek felparcellázása vonzotta a betelepülıket. A lakosság száma gyors
növekedésnek indult, kialakultak a lakóházas „telepek”, megjelentek az intézmények. A
beépítés terv szerint és igényesen folyt. A lakosok számának gyarapodására jellemzı, hogy
1877-ben 1451-en éltek Gyömrın, 1910-ben pedig már 3700-an. 1913-ban Gyömrı járási
székhely lett. Közigazgatásilag Ecser, Maglód, Mende, Péteri, Tápiósáp, Tápiósüly és Úri
tartozott hozzá. Ebben az évben megnyílt az elsı állami népiskola, amelyet a Klotild- és az
Erzsébet-telepen újabbak követtek. 1919-ben megépült az elsı (kerti) mozi.
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Az

1910-es

évek

végén

a

téglagyár

bányájában

feltörı

víz

eltávolítása

már

megoldhatatlanná vált. A terület rendezése után megnyílt a Tófürdı. A község központjában
elhelyezkedı tófürdı rövid idın belül kedvelt kiránduló-, majd üdülıterületté vált, ami a
település életében újabb, erıteljes fellendülést hozott. Dr. Okolicsányi Kuthy Dezsı
felismerte a víz gyógyhatását (érelmeszesedés, reuma ellen), a területet megvásárolta és
strandfürdıt nyitott. A természetes, gyönyörő környezető strandfürdı újabb fejlıdési
lehetıséget nyújtott Gyömrınek. Üdülıházak, éttermek, cukrászdák, sportpályák épültek.
Hétvégeken különvonatok indultak a fıvárosból, 1923-ban az Erzsébet-telepi ırház helyén új
vasúti megálló létesült "Gyömrı -Tófürdı" néven. Gyömrın mind többen építettek nyaralót,
amelyek még színesebbé tették a község arculatát, a lakosok száma egyre nıtt, 1920-ban
már elérte a 8000 fıt. A település ekkor rendelkezett két gyógyszertárral, óvodákkal,
iskolákkal, a közigazgatás épületeivel és a már 1870-tıl mőködtetett postahivatalt is.
1926-ban kiépítették a község kövesútjainak egy részét, artézi kutat fúrtak, 1927-ben pedig
autóbuszjárat indult Monor és Gyömrı között. Ugyanebben az évben alakult a Közüzemi és
Községfejlesztési Rt. 25 km elektromos vezeték lefektetésével, mely ellátta a települést
árammal, közvilágítással.
Az 1930-as években a járási és községi közigazgatást az Ófaluból a község központjába
helyezték. Kultúrház épült és tovább bıvültek a hivatalok, intézmények. A település kulturális
és társadalmi élete virágzott. Intézményei térségi szerepet betöltve mőködtek.
Az agglomerációban – így Gyömrın is – a fejlıdés töretlen volt a következı évtizedekben. A
két

világháború

között

jellemzı

volt

a

vidéki

átlagot

többszörösen

felülmúló

népességgyarapodás, vándorlási nyereség, foglalkoztatási átrétegzıdés (agrárkeresık
arányának csökkenése), napi gyakoriságú kapcsolatok a fıvárossal (ingázás), továbbá
szervezett parcellázások és házhelykiosztások.
A háború elıtt az agglomerálódás nem csak az ingázás tömegessé válását jelentette, hanem
a fıvárosi piac hatására kézmőiparosok, kisvállalkozók letelepedését, a városellátó
övezetekhez való csatlakozást, a fıváros egyes tevékenységeinek „kitelepedését”, valamint
Gyömrı esetében az üdülési, szabadidı funkció erısödését. A települést, ahogy az
agglomerációs övezet egészét, nem csupán az egyoldalú lakófunkció jellemezte.
A második világháborút követıen az agglomeráció formálódása új feltételek között zajlott.
Magyarországon

felszámolták

a

polgári

társadalmi-gazdasági

berendezkedést,

a

magántulajdont, és az önkormányzatiságot. Gyömrı 1950-ben a járási székhely funkcióját is
elvesztette.

53

Az államosításokat követıen Gyömrın több gazdasági szervezetet (fıként szövetkezetet)
hoztak létre, amelyek a térségbıl érkezı munkaerıt is foglalkoztatták. Emellett a lakosság
jelentıs része a fıvárosba ingázott.
1950-70 között tömeges beköltözés folyt az agglomerálódó településekbe, ez idı tájt
Gyömrın 33,7 %-kal nıtt a lakosság száma. A népességgyarapodás közel háromnegyede a
vándorlási nyereségbıl származott. A gyors, elsısorban az ország vidéki térségeibıl
táplálkozó népesség növekedés megszabta a település lakóinak életmódját, a településkép
alakulását. A településgyarapodás külsejében, életmódjában még igen sok falusi elemet
tartalmazott.
1971-ben hivatalosan is elismerték és körülhatárolták a Budapesti Agglomerációt, azonban
Gyömrı nem részesült különleges elbírálásban. Falusi településként kezelték a községet, sıt
hátrányosabb helyzetbe került, mint az ország más falvai, mert a beköltözık tömegeinek
kellett volna lakást, infrastruktúrát biztosítani. Nem folytak parcellázások, telekértékesítési
akciók, infrastrukturális elıkészítések. Az un. Földtörvény differenciálatlanul védte a
mezıgazdasági mővelés alatt álló földeket, így az építkezések a település „régi” belterületére
korlátozódtak (telek-aprózódások, nyeles telkek).
A fıváros munkaerı-igénye az 1980-as évektıl csökkenést mutatott. Gyömrı, akárcsak az
agglomeráció egésze, elvesztette vonzerejét, mint Budapest munkaerı hátországa.
Lakossága az 1980-as években stagnált, a napi ingázók száma is csökkent. Ugyanakkor
növekedett a Budapestrıl történı kitelepedés mértéke. Ez azonban nem jelentette az
urbanizáció fejlettebb fokozatának megjelenését, sokakat inkább az olcsóbb élet vonzott. A
legnagyobb gondot a település számára az elmaradott infrastruktúra jelentette. E
hátrányokat az új önkormányzati rendszerben sikerült felszámolni.
Gyömrı 2001-ben emelkedett városi rangra, népességszáma továbbra is dinamikusan
növekszik, elsısorban a fıvárosból kiköltözık révén.
1.2.4.3 Mőemlékek – helyi építészeti értékek
A városban jelentıs kultúrtörténeti emlékek, építészeti látnivalók találhatók. A leghíresebb a
Teleki kastély és a Kiskastélyok, melynek falai évszázadokon át az ország életét jelentısen
meghatározó grófi Teleki családnak adtak otthont. Az 1770-es évek elején Teleki Lászlónak
épített kastély 1835-ben leégett. Ennek alapjaira Teleki Sámuel Hild Józseffel, a kor híres
építészével új épületet terveztetett. Ez a ma is álló klasszicista stílusban épült kastély 184047-ben készült el. A kastély parkja különleges növényekkel pompázó arborétum volt, mely
mára szinte teljesen megsemmisült.
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A háborút a Teleki kastély szinte sértetlenül átvészelte, de ezután gazdátlanná vált, így a
berendezést széthordták és csak a meredezı csupasz falak maradtak. Az épület állaga
leromlott, helyrehozatalát Pest megye vállalta el, azzal a céllal, hogy oda a létesítendı
Gyógypedagógia Intézet internátusát helyezi majd el. Ez a helyreállítás az anyagi szőkösség
miatt nem vonatkozott a mőemléki rekonstrukcióra. A teljes értékő rekonstrukció csak 1989ben kezdıdött a Pest megyei Tanács felügyeletében, de a munka végül az Országos
Mőemléki Felügyelıség segítségével fejezıdött be.
A Gyógypedagógiai Intézet kiköltöztetése már régóta megoldatlan probléma. A Pest Megyei
Diákotthon és a város önkormányzata már vásárolt néhány házat Gyömrı területén,
megteremtve ezzel a lehetıséget a kiköltözésre, így a diákok nagy része már nem lakik a
kastélyban, oda csupán tanulni jár.
A kastély mellett országosan védett mőemléknek számít a régi, barokk jellegő, 1777-ben
épült Nepomuki Szent János Római Katolikus Kápolna, az 1800-as évek elején épült
klasszicista Református templom, a község szélén található Magtár, valamint a Tájház is. A
Malom régi épülete és a Szent István téri Önkormányzat helyi értéknek számít.
1.15. táblázat: Gyömrı természeti és kulturális értékei
Országos jelentıségő védett terület
Táji érték:
Tızeges tó és környéke
Mővi érték:
Nepomuki Szent János Római Katolikus Kápolna
Református templom
Teleki-kastély – Gyógypedagógiai nevelı intézet
Teleki-kiskastély, gazdasági épületek, istálló és egykori park
Tájház,
Magtár.
Teleki kripta és sírkert
Római Katolikus Templom
Helyi jelentıségő érték
Táji érték:
Nagy-rét
Mánya-rét
Mővi érték:
Ófalu
Szent István téri Önkormányzat
Malom épület
Egyéb kulturális örökség
Samarjay-Bakó-Petrichevich-Horváth kastély
Jézus szíve rk. templom
Kıtojás
Aradi vértanúk emlékmőve
II. Rákóczi Ferenc emlékoszlopa
római kori kıhíd
Forrás: Gyömrı város Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány, 2004., Készítette: Területfejlesztési,
Gazdálkodási és Területrendezési Bt.
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1.2.4.4 Lakásállomány
A városba történı beköltözésekkel párhuzamosan a lakásépítési arány is dinamikusan nıtt.
1990 és 2001 között 14%-os volt a lakásszám-növekedés, míg 2001 és 2007 között a
bıvülés már 18%-os volt, ami jelentısen (6%-ponttal) meghaladta a kistérségi átlagot. A
lakásállomány 2001-ben 4 556 db, 2007-ben 5 335 db volt. A lakásépítési ütem azonban
nem tekinthetı egyenletesnek, leginkább a népesség-növekedéssel hozható párhuzamba. A
kistérségi építkezések túlnyomó része (62%) egyébként a városokban koncentrálódott, s a
városi lakásépítések egyharmada történt Gyömrın (28%).

A lakásállomány bıvülése a népességszám növekedéséhez viszonyítva alapvetıen
meghatározza a laksőrőséget. Ez a kistérségben folyamatosan emelkedett, 2007-re 100
lakásra 281 lakos jutott, mely meghaladta a megyei átlagot (278). 2007-ben Gyömrın a
laksőrőség még a Monori kistérség átlagánál is nagyobb volt, 286 fı /100 lakás volt.

Budapesttıl távolodva az épített lakások jellege túlnyomó részben családi, de egyre inkább
elterjed sorház, valamint a formában épült lakás. Ilyen az ezredfordulóig leginkább Monoron
volt, 2000-tıl viszont már Gyömrın is egyre nagyobb számban építenek. Az utolsó elérhetı
adatok szerint, 2006-ig összesen 145 darab sorház és 101 többszintes, többlakásos ház
épült, melynek több mint egyharmada 2006-ban készült el.

A lakások komfortfokozatát tekintve a többség összkomfortos (53%), a 2001. Népszámlálás
adatai szerint 24%-uk azonban alacsony komfortfokozatú volt.
1.2.4.5 Közlekedési infrastruktúra
Külsı és belsı kapcsolatrendszer
A város jelenleg beépített területeinek közvetlen feltárása a 3111 j. és a 4603 j. összekötı
utakkal történik. Ezek az útvonalak megfelelıen megoldják az egyes területegységek
megközelítését, a célforgalom, illetve a belsı forgalom fı áramlatainak levezetését. Az
összekötı utak a településen kívül fontos országos fıútvonalakkal találkoznak, úgymint a 4.
sz. és 31. sz. fıutak. Az M0 autópálya is a település közelében halad, de a város kapcsolata
a gyorsforgalmi úttal csak közvetett.

A 3111 j. összekötı út gyakorlatilag a város fıútvonala, számos kereskedelmi és szolgáltató
létesítmény, intézmény helyezkedik el itt. Ezek gyalogosan és jármővel való megközelítése
számottevı forgalmat indukál, amely erısen zavarja az összekötı út nem gyömrıi célú
forgalmát. Hasonló a helyzet a 4603 j. összekötı út esetében is. Mindkét útvonal esetében –
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figyelembe véve a belterületi szakaszok elıbbiekben említett zavaró tényezıit -, a 20 évre
elırebecsült távlati forgalmak levezetésére már csak jelentıs zavarás mellett lennének
alkalmasak.

1.16: táblázat: 3111 j. összekötı út jelenlegi és távlati forgalma
forgalom
jármőosztály
megnevezése
motorkerékpár
kerékpár
lassú jármő
személygépkocsi
autóbusz
tehergépkocsi
összes jármő

bázisév
j/nap
104
137
13
7045
96
269
7664

(2008)
E/nap (ÁNF)
73
41
33
7045
194
444
7829

becsült forgalom
távlati év
(2031)
j/nap
E/nap (ÁNF)
127
89
137
41
13
33
8850
8850
110
221
377
621
9613
9855

1.17: táblázat: 4603 j. összekötı út jelenlegi és távlati forgalma
forgalom
jármőosztály
megnevezése
motorkerékpár
kerékpár
lassú jármő
személygépkocsi
autóbusz
tehergépkocsi
összes jármő

bázisév
j/nap
74
16
10
5103
46
1460
6710

(2008)
E/nap (ÁNF)
56
5
25
5103
103
3409
8701

becsült forgalom
távlati év
(2031)
j/nap
E/nap (ÁNF)
91
69
16
5
10
25
6410
6410
53
117
2045
4774
8625
11400

A város, mint a Budapesti Agglomeráció része, a környezı településeken túl természetes
módon az agglomeráció egyéb települései és nyilvánvalóan Budapest felé is vonzódik. Ebbıl
a szempontból a már korábban meglevı úthálózati elemek utóbbi idıben történ kiegészítése
jól szolgálja a település kapcsolatrendszerét. A korábban meglevı úthálózati elemek (az
elıbbiekben tárgyalt két összekötı út) elsısorban a szomszédos települések megközelítését
szolgálja: Maglód, Üllı, Péteri, Monor ezekrıl az utakról közúton közvetlenül elérhetı, illetve
a 31. sz. úton a keleti irányban fekvı Mende is.

A városon halad át a Budapest – Újszász – Szolnok országos törzshálózati vasútvonal,
amelynek az agglomerációs személyszállításban van jelentıs szerepe.
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A nagyobb léptékő országos- és regionális tervek, valamint a város településszerkezeti terve
szerint a késıbbiekben javulni fog a város megközelíthetısége. Az OTrT szerint a települést
érinteni fogja új úthálózati elemként az u.n. Tápiómenti fıút, amely az M0 gyorsforgalmi úttal
teremt közvetlen kapcsolatot, valamint kiépül az M4 autópálya második bevezetése a
budapesti Helikopter úti kapcsolaton keresztül.

Az elıbbiekben leírt meglevı és tervezett úthálózati elemek és kapcsolatok összességükben
színvonalas kapcsolatrendszert teremtenek a városnak. Hogy ezen jelentıs forgalmú
úthálózati elemek ne terheljék túl a város belsı szerkezetét, a belterülettıl délre és keletre
kialakításra kerül egy-egy tehermentesítı út. Ezek amellett, hogy lehetıvé teszik a jelenlegi
átkelési szakaszok forgalmának csökkentését (azaz egy élhetıbb város kialakítását), az új
területfelhasználási elemek által keltett forgalmat is távol tartják a belterülettıl.

Parkolási helyzet
A település közlekedési ellátásának problematikus eleme a parkolás. A városközpont egyes
területein – leginkább a Polgármesteri Hivatal környezetében - az átlagos forgalmi
terhelésnek megfelel a parkolóhelyek száma. A fokozatosan „üzletutcává” átépülı Táncsics
Mihály utcában és Szent István úton azonban igen kevés a parkolóhely. Ezen utcák
keresztmetszeti méretei nem teszik lehetıvé az igényeknek megfelelı számú parkolóhely
kialakítását, így jelentıs a szabálytalan parkolás is, amely sok esetben balesetveszélyes is.

1.2.5

Közszolgáltatások

1.2.5.1 Oktatás-nevelés
Nevelési intézmények
A gyermekjóléti alapellátási rendszer keretei közé tartozó bölcsıdei ellátás egy
intézményben mőködik Gyömrın.
A 2007-ben megújult, jelenleg 50 férıhelyes, korszerő felszereltségő, játszóterasszal és
udvarral rendelkezı Városi Bölcsıdében a dolgozó anyukák 3 éven aluli gyermekei kapnak
napközbeni ellátást. A gyermekekkel – 5 csoportban – 2-2 gondozónı foglalkozik. A napi
négyszeri étkeztetés helyben történik, a bölcsıde rendelkezik saját konyhával.
A bölcsıdébe be nem íratott gyermekek szüleinek térítés ellenében (400 Ft/óra) lehetısége
van idıszakos – legfeljebb napi 4 óra – gyermekfelügyeletet kérni.
A bölcsıde a bıvítés ellenére a jelentkezı igényeket továbbra sem képes kielégíteni. Az
ellátás megoldatlansága akadályozza a kismamák munkájukhoz történı visszatérését, amely
sok család megélhetését nehezíti.
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A bölcsıde keretein belül Gyermekközpont is mőködik, mely az alábbi szolgáltatásokkal áll
a gyömrıiek rendelkezésére: Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Pedagógiai
Szakszolgálat és Mikkamakka Játéktár.
A Családsegítı Szolgálat a gyömrıi felnıtt lakosok számára nyújt segítséget, ami
leginkább tájékoztatásra, tanácsadásra (pl. jogi) terjed ki, de szükség szerint közvetítı
szerepet is vállalnak klienseik és az illetékes hivatalok között. Feladatuk továbbá az aktív
korú de munkanélküli lakosok segítése is, ezért az Üllıi Civil központtal szoros kapcsolatban
állnak, ahol hetente két nap ügyfélfogadást tartanak.
A családsegítı szolgálat különféle adományok – feleslegessé vált, de még használható
bútor, háztartási gép, gyermek- és felnıtt ruha – összegyőjtését és közvetítését is végzi.
A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a családi konfliktusok kezelése, annak megoldásának
elısegítése, továbbá a tájékoztatás (pl. gyermek fejlıdését biztosító támogatásokhoz való
hozzájárulás, jogi képviseleti lehetıségek) és a támogatás (pl. válsághelyzetben levı
családoknak). Emellett a gyermekek részére szabadidıs programokat, személyiségfejlesztı
csoportfoglalkozásokat is szerveznek, illetve javasolnak a családoknak.
A

Pedagógiai

Szakszolgálat

keretében

pszichológus,

fejlesztı pedagógus,

gyógypedagógus és logopédus munkatársak dolgoznak. (Utóbbi elsısorban az óvodákban).
Feladataik közé tartozik a pedagógiai és pszichológiai vizsgálatok végzése a beküldött
gyermekekkel, az óvodások számára szükséges iskolaérettségi vizsgálat, és a beiskolázási
javaslat adása. A Szakszolgálat feladata továbbá a magatartási, tanulási nehézséggel küzdı
gyermekekkel való terápiás foglalkozás is.
A Városi Bölcsıde és Gyermekközpont keretében – hetente háromszori alkalommal –
játszóházként mőködik a Mikkamakka Játéktár. A gyermekekkel képzett játékpedagógusok
foglalkoznak, akik különféle fejlesztı foglalkozásokat is szerveznek (pl. Baba-torna,
Babusgató, Okoska-klub, Mese-varázs, Olvasó-Odú stb.).
A településen az önkormányzati óvodai szolgáltatás három intézményben és egy
tagintézményben mőködik.
Az Arany Óvoda 1928-ban kezdte meg mőködését, jelenleg 6 gyermekcsoporttal mőködik, a
gyermekek száma pedig meghaladja a 150 fıt. A személyzetet 13 óvodapedagógus, 6 dajka
és 1 főtı-karbantartó alkotja. Az intézmény mőködését az Arany Alapítvány segíti.
A város központi óvodája a Bóbita Óvoda és Tagóvodája vegyes korosztályú csoportokkal
dolgozik, ami elısegíti a gyermekek empátia és segítségnyújtási képességét.
Az óvodában több éve integráltan nevelnek sajátos nevelési igényő gyermekeket, akik
fejlesztésében a helyi Nevelési Tanácsadó kollégái nyújtanak segítséget.
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Az 1952-ben épült Mesevár Óvoda elérhetıségét tekintve az egyik legkedvezıbb helyen
fekszik az ingázó szülık számára, mivel a vasútállomás és a buszmegálló is a közelben
található. Az óvoda öt csoporttal mőködik, férıhelyük 150 fı. Az óvoda különbözı
programokat is biztosít a gyermekeknek, ( úszás, néptánc, játékos angol nyelvismerkedés,
hittan stb). Az óvoda alapítványa (Mesevár a gyermekekért) támogatja a gyermekek
környezetének szépítését, használati tárgyainak bıvítését.
Az óvodai ellátás mellett a városban mőködik egy házi napközi (Játékkuckó) is, mely a
jövıben magánóvodává szeretne válni.
Oktatási intézmények
Az általános iskolai oktatás Gyömrın három intézményben, és 2 tagintézményben folyik.
A Fekete István Általános Iskola és Szakiskola a város délnyugati részén, a Mária telepen
található, melynek elıdje a 4. sz. Általános Iskola és Szakiskola volt. Az intézmény két
épületben mőködik, mely egymással szemben található. A Kossuth Ferenc utcai fıépületbe a
felsı tagozatosok tanulnak, míg az alsó tagozat a Jókai u. 43. szám alatt épült új
iskolarészben tanul. Az iskola tanulói létszáma 2009-ben meghaladta a 370 fıt, az osztályok
száma pedig a 16-ot.
1994-ben 70%-os állami támogatással egy 288 négyzetméteres tornacsarnok épült, melyet
nemcsak a tanulók, hanem délután a felnıttek is igénybe vesznek.
Az iskolában szervezett szabadidıs programokat, valamint az anyagilag rászoruló, de
tehetséges tanulókat a szülıi munkaközösség által 1992 óta mőködtetett "Együtt az
iskoláért" alapítvány támogatja (évente 2 millió Forinttal).
1992-tıl az iskola tantestülete szakiskolai képzést indított a Deák Ferenc utcai telephelyen,
melynek célja a hátrányos helyzető, nehéz sorsú tanulók szakmához juttatása. A jelenlegi
képzési rend szerint a szakiskola négy évfolyamos, így az elsı két évben fıként közismereti
tárgyakat tanulnak, de kisebb óraszámban szakmai alapozó képzésen is részt vesznek, míg
az utolsó két évben csak szakmai, gyakorlati és elméleti képzés folyik. Az iskolában oktatott
szakmák az alábbiak: élelmiszer és vegyiáru kereskedı, konfekció-méteráru-, ruházati eladó,
varrómunkás, számítógépkezelı és -szerelı.
A szakiskolába jelentkezık létszáma közel 130 fı évente. Az iskola vonzáskörzete közel 16
településre terjed ki.
Az iskolafejlesztéshez és a tárgyi feltételek elıteremtéséhez a szakiskola rendszeresen
pályázik a Munkaerıpiaci Alap decentralizált keretösszegére, amelybıl az elmúlt 10 évben
több, mint 23 millió Forint támogatást nyertek. Az iskola épülete 2006-ban teljes felújításra
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került. . A környék vállalkozói, vállalatai által befizetett szakképzési hozzájárulás összege
ugyancsak jelentıs. 2007-ben 39 vállalkozó összesen 8,2 millió Forint szakképzési
hozzájárulást fizetett az iskola számára..
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a város legkisebb intézménye, tanulóinak száma
2009-ben 184 fı volt. Az 1-8. osztályig évfolyamonként 1-1 csoporttal mőködik. Az iskola
helyi adottságai, környezete, a tanulók szociális háttere meghatározza az intézmény
arculatát és behatárolja az oktatás-nevelés eredményességét is. Az iskola programjai
megoldást kínálnak az inger- és lehetıségszegény környezetben felnövı gyermekek
nevelésében felmerülı problémákra. A tanítási idın kívül szervezett programok a
tehetséggondozástól a felzárkóztatásig szorosan kapcsolódnak a tanórákon folyó nevelıoktató munkához (sport és szakköri foglalkozások), de kötetlenebb szabadidıs programot is
biztosít, úgy, mint országjáró túrák (Zrínyi-túra), táboroztatások, színház- és mozi
látogatások stb.
Az iskola nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos nevelésre is, így évente megrendezi a
hasznosanyag-győjtést és az elhasznált étolaj győjtésének programját.
Az intézmény az elmúlt években kívül-belül megújult.
A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zenemővészeti és Táncmővészeti
Intézmény jogelıdjei az 1. sz. Általános Iskola, a 3. sz. Általános Iskola és a monori
Zeneiskola kihelyezett tagozata. 1987. szeptember 1-tıl az általános iskolákat összevonták,
így a beiskolázási körzet területe és a tanulói létszám is megnıtt (2009-ben 789 fı).
Mővészeti iskola 1996-tól mőködik az intézményben, ahol a gyermekek furulya, fuvola,
szaxofon, klarinét, zongora, gordonka és szolfézs oktatáson vehetnek részt.
Az iskola fı épülete a városközpontban található, ahol 16 felsı és 2 alsó tagozatos
tanulócsoport, 1 napközis csoport és 1 felsıs tanulószoba kapott helyet. Az iskola
szaktantermekkel, elıadótermekkel, nyelvi laborral és könyvtárral ellátott.
Az alsó tagozatos tanulókat (kivéve 2 tanulócsoportot) a központi iskola két másik
telephelyén, az Erzsébet-telepen illetve a Csokonai utcában tanítják. Ez utóbbiban 6 alsó
tagozatos osztály és 3 napközis csoport tanul, ahol 6 tanterem, és egy tornaszoba áll
rendelkezésre. Az Erzsébet úti épületben 8 alsó tagozatos (4×2 párhuzamos osztály) és 4
napközis csoport kapott helyet. Emellett tornaszoba, könyvtárszoba, és táncterem is van.
Az iskola épületeinek belsı berendezése megfelelı. Tárgyi felszereltsége, oktatási
eszközökkel való ellátottsága jó.
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Az iskola bevezette a kompetencia alapú oktatást, hogy az itt tanuló gyermekek a
mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek. A tantestület kiemelkedı
munkája miatt az iskola Weöres Sándor-díjat kapott elismerésül.
Mindegyik általános iskolai intézmény által ellátandó alaptevékenységnek számít a sajátos
nevelési igényő gyermekek integrált iskolai nevelése.
Gyömrı szélén, a Teleki kastélyban 1968-tól mőködik a Pest Megyei Önkormányzata által
fenntartott Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon. Az iskola a tanulásban akadályoztatott, enyhén és középsúlyosan értelmi
fogyatékosok tanköteles korú tanulókat egész Pest megyébıl fogadja, de a legtöbben a
környezı településekrıl (Maglód, Ecser és Péteri) érkeznek. A diákok a 10. évfolyam után a
készségfejlesztı speciális szakiskola keretén belül szakképzı évfolyamba járhatnak. Az
iskola többcélú intézmény, tanulói létszáma évrıl-évre növekszik, jelenleg közel 200 fı,
melynek kétharmada bentlakó.
Az iskolába a tanulók beiskolázása a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és
Rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján történik.
A középfokú oktatás, mint a város középfokú központi funkcióinak egyik fontos eleme, két
intézményhez kötıdik. Az egyik az 1995 óta mőködı Teleki László Gimnázium és
Informatikai Szakközépiskola, melynek vonzáskörzete a környékbeli (Monor, Üllı, Péteri,
Maglód, Mende, Sülysáp, Tápiószecsı) településekre is kiterjed. Fenntartója a Széki Teleki
László közalapítvány.
Az iskola 4 illetve 6 osztályos képzést biztosít 320 fı nappali és 220 fı esti tagozatos,
valamint 30 fı szakiskolai tanulói részére. A tanulók az informatikai szakmacsoportba tartozó
szakképzések közül választhatnak (gazdasági informatikus, számítástechnikai programozó),
melyek a térségben korábban nem voltak elérhetıek. A 2009/2010-es tanévtıl a gimnázium
nyelvi elıkészítıs szakközépiskolai évfolyam beindítását tervezi, melyre a következı
években a szakközépiskola alapozhatna. Emellett öt informatikai OKJ szakmát kínálnak az
leérettségizett tanulók számára.
A városban mőködı Mihály Dénes Szakközépiskola felnıttképzéssel foglalkozik, mely
elsısorban a 10. elvégzett évfolyamra illetve érettségire épülı szakmákat kínál. Az iskola
Alapítványi fenntartású.
1.2.5.2 Egészségügy
A város egészségügyi alapellátását 5 felnıtt háziorvos, 2 házi gyermekorvos, egy gyermek
fogorvos és kettı felnıtt fogorvos biztosítja.
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Az alapellátás központját a Pest Megyei Önkormányzat Intézménye a Szakorvosi
Rendelıintézet jelenti, ahol 17 szakrendelés mőködik, melyek OEP által támogatottak.
További OEP által is támogatott szakrendelést a lakosság Kistarcsán vehet igénybe,
amelynek tömegközlekedéssel történı elérhetısége rendkívül kedvezıtlen.
A rendelıintézet 1960-ban épült, majd 1987-88-ban új szárnnyal bıvült. Az intézmény hét
település betegeit fogadja (Gyömrı, Ecser, Maglód, Mende, Péteri, Sülysáp, Úri), így a
betegforgalom nagysága is magas, havonta átlagosan 8500 fı.
2000 júniusa óta a Szakorvosi Rendelıintézet közelében, a városközpontban egy új,
korszerő Egészségház nyílt, ahol a rendelık mellett egy audiovizuális oktató kabinet
(legkorszerőbb prezentációs berendezésekkel), 11 db vizes blokk, raktárak és teremgarázs
is található. Az intézmény korszerőségét jelzi, hogy a melegvizet és részben a főtést is
napelemekkel biztosítják.
Az Egészségházban jelenleg kilencféle szakrendelés érhetı el, melyek az OEP által nem
támogatottak, a betegeknek vizsgálati díjat kell fizetni.
A város 1994 óta mentıszolgálattal is rendelkezik, mely ellátási területe Gyömrı mellett
Maglód, Ecser, Üllı, Péteri, Mende, Úri és Sülysáp településre terjed ki. A betegszállításhoz
2 db kocsi áll rendelkezésre.
A településen 1870 óta mőködik gyógyszertár. Napjainkban a lakosságot 3 patika látja el,
melyek elhelyezkedése a városban optimálisnak tekinthetı.
1.2.5.3 Szociális ellátás
A szociális jellegő ellátásért a képviselı testület, ezen belül is az Egészségügyi és Szociális
Bizottság a felelıs. A bizottság tagjainak száma 6 fı, akik hetente egy alkalommal
üléseznek. A hivatalon belül a Közigazgatási és Lakosság Szolgálati Iroda végzi a szociális
igazgatási feladatokat.
Gyömrın

mőködik

egy

Szociálpolitikai

Kerekasztal,

melyben

szavazattal

vagy

véleményezı jogkörrel rendelkezık vesznek részt. Szavazati joggal rendelkezik a
polgármester, az alpolgármesterek, az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Pénzügyi
Iroda vezetıje, a Család Segítı Tanácsadó (CSASE) és egy legalább 5 éves szakmai
tapasztalattal rendelkezı szociális elıadó. Vélemény-nyilvánító szereppel rendelkezik a
Gyermek Védelem felelıs vezetıje.
A lakosságszámhoz kötött kötelezıen ellátandó feladatok – mint
segítségnyújtás,

családsegítés,

idısek

nappali

ellátása,

az étkeztetés, házi

jelzırendszeres

házi
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segítségnyújtás, egyéb nappali ellátás, támogató szolgálat, közösségi ellátás – a városban
megoldottnak tekinthetı.
A szociális ellátás megvalósulhat pénzbeli ellátásként, természetben nyújtott ellátásként, és
a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokon keresztül is. Ez utóbbihoz kapcsolódik
többek között a tartós bentlakást biztosító otthon, melybıl Gyömrın kettı mőködik - a
megyei kezelésben levı Erdei Fenyı Idısek Otthona, illetve a magánkézben levı Harmónia
Idısek Falva.
Az 1952-ben alapított Erdei Fenyı Idısek Otthona Pest megye egész területérıl fogad
idıskorúakat. 1972-ben kibıvítették, így férıhelyeinek száma 134. A gondozottak száma 100
fı körüli.
A magánkézben, ukrán tulajdonban lévı Harmónia Idısek Falva egy külföldi mintára
létrejött, XXI. századnak megfelelı, igényesen kialakított komplexum. Teljes szociális
infrasrtuktúrája magába foglalja a rendelıket, fizikoterápiás termeket, tornatermeket,
imatermeket, foglalkoztató helységeket, internetes könyvtárat, éttermeket, büfét, cukrászdát,
állatkertet stb. Az itt lakók komfortérzetét fokozza a közelben levı élelmiszer áruház, uszoda
valamint az intézményekben megrendezett kiállítások, kulturális rendezvények illetve
kirándulások is.
A Harmónia Idısek Falva több, különbözı életformát nyújtó épületbıl áll:


Harmónia Idısek Háza és Szivárvány ház: a mozgásban korlátozottak számára
szervezett életformát nyújt, nagyobb kényelemmel;



Dália-házak és Borostyán ház: egyéni különálló kis otthonok, teljesen szabad, önálló
életforma;



A Nefelejcs-ház a pszichiátriai betegeknek, fogyatékkal élıknek és a feledékeny
idıseknek, Alzheimer kórban szenvedıknek nyújt speciális gondozást, ápolást.

Gyömrın az idıskorúak nappali ellátása a korábban Idısek Napközi Otthonának hívott
(1962-tıl), ma inkább Idısek Klubjaként ismert intézmény keretében történik. A nappali
foglalkozást igénylık száma átlagosan 20 fı. Az intézmény dolgozói házi gondozást és
ételszállítást is végeznek a helyi idıskorúak részére (kb. 40 fı).
Gyömrı viszonylag kedvezı szociális helyzetére utal az egyes támogatásokban részesülık
aránya, valamint a támogatásokra fordított éves összeg. Ez utóbbi alapján 2009-ben a város
22 300 000 Ft-ot költött szociális juttatásokra, melynek 74%-a (16 500 000 Ft) rendszeres
szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, valamint rendszeres egészségügyi
támogatás, 26%-a pedig lakásfenntartási támogatás.
A szociális ellátás fıbb formáiban részesülık aránya az 1.18 táblázat szerint alakult 2009ben.
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1.18: táblázat: Szociális ellátásban részesülık aránya
Szociális ellátásban részesülık
aránya
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény
Lakásfenntartási támogatás
Rendelkezésre állási támogatás
Rendszeres szociális segély

6,62 %
0,43 %
0,056 %
0,83 %

1.2.5.4 Sport és szabadidı
Gyömrı sportéletére a mindenkori rendkívüli aktivitás jellemzı, a térségben a legtöbb
szakosztállyal rendelkezı településnek számít. A legkorábban megalakult szakosztály a
labdarúgó volt, mely 1912 óta mőködik. Sikerágazattá az 1990-es években vált, ekkor
ugyanis a labdarúgók bejutottak a megyei I. osztályba.
Labdarúgó utánpótlás a Góliát foci keretében történik, melyet az egyesület támogatói
finanszíroznak.
Gyömrı sportéletében a másik legjelentısebb sportág a kézilabda. Ez az 1970-es évektıl
indult, amikor megalakult a férfi kézilabda szakosztály, majd 1990-ben a nıi is.
Sikerességüket jelzi, hogy mindkettı bejutott az NB II.-be (1987, 1991), majd az NB. I/b-be
(1995) is. E sportág mögött szintén tudatos utánpótlás-nevelés folyik, leginkább a Weöres
Sándor Általános Iskola keretében, a felsı tagozatosok között.
Az említett szakosztályok mellett még 7 mőködik a városban, melyek a következık: tenisz,
súlyemelı, ökölvívó, karate, biliárd, darts és sakk.
Az igazolt sportolók száma 250-270 fı (az el- és ideigazolások tükrében).
Gyömrı sportéletén sokat lendített a háttérinfrastruktúra: az 1987-ben átadott 300 nézıt
befogadó lelátóval rendelkezı sportcsarnok a városközpontban, majd az 1990-es években
megépült két tornaterem, melyek késı estig kihasználtak.
A csarnok a testnevelési órák mellett bajnoki kézilabda mérkızések, kispályás téli
futballkupák, tömegsportrendezvények, és vonzáskörzeti iskolai bajnokságok helyszíne. A
további két tornaterem nagysága alapján iskolai testnevelés órák megtartására, ökölvívó
edzésekre, asztaliteniszezésre, továbbá iskolai – szülıi munkaközösségi megmozdulásokra
alkalmasak.
Gyömrı a szabadtéri sportpályákat illetıen is kedvezı helyzetben van. 1960 óta a
városközpontban mőködik egy labdarúgó pálya, melyhez öltözırendszer is kapcsolódik, az
1980-as években pedig társadalmi összefogással épült egy kézilabdapálya az Eskü-téren, a
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település északi részén. Ekkor készült el a Fekete István Általános Iskola szabadtéri
kézilabda pályája, és a Weöres Sándor iskola mőanyaggal borított sportudvara is.
1.2.5.5 Közmővelıdés
A közmővelıdés egyik legalapvetıbb intézménye a könyvtár. A Városi Könyvtár Gyömrın
korábban a mővelıdési házban, majd egy önkormányzati tulajdonú lakóépületben mőködött.
Napjainkban frekventáltabb helyen, a városközpontban található. A könyvtár közel 30 ezer
könyvvel rendelkezik, melyek értéke meghaladja a 24 millió Ft-ot.
A könyvtárat a 70 év felettiek, a GYES-en levık, a munkakeresık, a nagycsaládosok (3
gyermek), a pedagógusok, a Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola
tanulói ingyenes használhatják.
A könyvtár számítógép és Internet-használatot is biztosít, de ennek használata
beiratkozáshoz kötött.
A Petıfi Sándor Mővelıdési Ház a városban a mővelıdés és a kulturális élet
alkotómőhelye, mőködtetéséért az Önkormányzat felelıs. A II. világháború elıtt a katolikus
egyház tulajdona volt. A Mővelıdési Házat az 1960-as évek elején kibıvítették, így területe
900 m2-re nıtt.
Programajánlata rendkívül színes, 9 szakkört mőködtet (haditorna, íjászkör, színjátszókör,
kerámia szakkör, karate, musical, gyermek és felnıtt néptánc, énekkar, autóvezetıi
tanfolyam), így több mint 350 fiatal fordul meg az intézményben. Az épületben mőködik a
nyugdíjas klub is, mely közel 500 fıs.
A mővelıdési ház évente több (5-6 db) kiállítást is rendez, fıleg a helyi mővészek
alkotásaiból, és az intézményben számos gyermekszínházi elıadás is helyet kap, valamint
évi 3-4 komoly- és könnyőzenei koncert is színesíti a kínálatot.
Az intézmény szoros kapcsolatot tart fenn a helyi civil szervezettekkel, a Gyömrı 2000
Körrel, az Idısb. Pál Mihály Hagyományırzı és Mővészeti Körrel, a Gyömrıért Baráti Körrel,
a Rozmaring Hagyományırzı Alapítvánnyal, de jó az együttmőködés a történelmi
egyházakkal is. A nemzeti ünnepek lebonyolítása szintén a civil szervezetekkel együtt
történik.
1.2.5.6 Helyi közlekedés
A 2001-es népszámlálás szerint a település foglalkoztatottainak 64%-a ingázó volt. Bár újabb
felmérés azóta nem történt, valószínőleg ez az amúgy is meglehetısen magas arány a
lakóterületi fejlesztéseknek köszönhetıen tovább nıtt. Mindezekbıl, ill. magából az
agglomerációs ténybıl következik, hogy - elsısorban a Budapestre irányuló - helyközi
tömegközlekedésnek nagy szerepe van a megnıtt igények kielégítésében.
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Tömegközlekedés
A város

külsı tömegközlekedési kapcsolatai jónak

mondhatók. A legintenzívebb

természetesen a Fıvárossal való kapcsolata, Budapest felé naponta 54, visszairányban 47
járat biztosítja a kapcsolatot. A legtöbb járat az Örs vezér térre érkezik (28 járat), jelentıs
még a Kıbánya-Kispest vasútállomással való kapcsolat (16 járatpár Ecser-Vecsésen
keresztül. Közvetlen kapcsolata van még Rákoskeresztúr városközponttal és Rákoscsaba
Gızös utcával.

Hiányosságként kell megemlíteni, hogy nem minden szomszédosa településsel van
autóbusz kapcsolata. Így sem Üllı, sem Mende (31. sz. fıút) irányában nincs autóbusz járat.
Ez hátrányos a települési kapcsolatokat tekintve, mert akadályozza a településközi
munkamegosztást, a munkahely- és iskolaválasztást.

Gyömrı vasúti kapcsolatai (köszönhetıen a Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonalnak)
igen intenzívek. A legfontosabb irány, Budapest felé 64 szerelvény, visszairányban 47
szerelvény biztosítja a lakosság igényeit. Az elıbbiekben leírt autóbuszjáratokkal együtt
naponta több mint 100 lehetıség adott a Fıváros elérésére, amely az ingázók számára
komoly könnyebbséget jelent. A vasútállomásnál hiányzik a megfelelı nagyságú (lehetıleg
ırzött) parkoló a Fıvárosba bejárók utazásának megkönnyítése érdekében.

A város rendelkezik saját szervezéső helyi autóbuszjárattal is. A menetrend magán viseli a
rendelkezésre álló egy autóbusz, mint szők keresztmetszet következményeit. A bejárt
vonalak ugyan lefedik a város nagy részét, de éppen a szők keresztmetszet miatt több
vonalon közlekedik az autóbusz. Éppen ezért a tömegközlekedés alapvetı jellemzıjét nem
tudja a menetrend biztosítani: az azonosságot és a kiszámítható rendszerességet.

Kerékpáros közlekedés
A város kerékpáros hálózattal nem rendelkezik. A tapasztalatok szerint a kerékpáros
forgalom elterjedéséhez „meg kell elılegezni” a kerékpárutak rendszerét (itt fontos a
hálózatszerő kialakítás), ez után várható, hogy nagyobb arányban veszik majd igénybe a
lakosság a kerékpárutakat. Ebben az esetben lehet, hogy a kerékpáros közlekedés részben
kiválthatná a helyi busz menetrendi problémáiból fakadó problémákat.

Gyalogos közlekedés
A városban önálló gyalogútrendszer sincs (ilyen nagyságrendő településnél ez többnyire
nem is igény). Az viszont probléma, hogy a gyalogjárdák kiépítése is hiányos, a gyalogosok
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több esetben a közúton közlekednek, így a jármő-gyalogos elválasztás, a balesetmentes
közlekedés feltételei nincsenek meg.
1.2.5.7 Közmőszolgáltatások
Ivóvízellátás
A Gyömrıi vízmő saját, helyi (Halas pataki, Mendei úti) vízbázisra épül, térségi vízátadás
egyik irányban sem történik. A 60-300 méter mélységben lévı vízadó rétegbıl, a felszíntıl
kb. 50 m-re lévı búvárszivattyúk termelik ki a vizet, kutanként 140-400 l/min kapacitással. A
település teljes körő vezetékes vízellátása, minden lakott utcára kiterjedıen megoldott és
megfelelıen üzemel, az ivóvíz-szolgáltatást a Gyömrı és Térsége Víziközmő Szolgáltató
Kft. biztosítja.
1.19. táblázat: Az ivóvíz-szolgáltatás mőszaki paraméterei Gyömrın
Alapadat típus :
Vízmő névleges kapacitása
2007. évi összes szolgáltatott víz
Tárolók térfogata

Érték:

ebbıl alsó tároló
felsı tároló
Közüzemi vízvezeték-hálózat hossza
Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakás
Üzemelı közkifolyók száma

3.500 m3/d
578.000 m3
2.000 m3
1.000 m3
1.000 m3
78,8 km
5323 db
103 db

Forrás: KSH: Pest megye statisztikai évkönyve 2007

Gyömrın a vezetékes vízhálózatba bekötött lakások aránya a KSH 2007-es adatai alapján
99,4%-os. A városon belüli kiépítettség 100%-os. A statisztika szerint az egész városban
mindössze 35 lakás nincs bekötve a vezetékes vízhálózatba.
A helyi vízmő kétlépcsıs vízellátó rendszerben üzemel, a víznyomás a tőzvédelmi
elıírásoknak megfelel. A hálózat körvezetékes kialakítású. Mivel nitrátosodás miatt a Halas
pataki vízbázisból nyert vízminıség évrıl-évre romló tendenciát mutat, ezért fejlesztésre volt
szükség, így a hosszú távú minıségi és mennyiségi (jövıbeni lakóterület-beépítések)
igények kielégítése érdekében 2008-ban nagy volumenő ivóvíz-hálózati beruházás valósult
meg. Ennek köszönhetıen rendkívüli mértékben javult a gyömrıi ivóvíz minısége, és
egyben a kitermelt víz mennyisége is jelentıs mértékben növekedett. A beruházással
bekapcsolt, a város K-i részén, a Mendei út mellett önkormányzati területen lévı vízbázison
lehetıség van további kutak létesítésére is, amivel a város vízellátása saját területrıl való
vízbeszerzéssel biztonságosan megoldható. Tehát a város itt kíván a jövıben több új kutat is
létesíteni, folyamatosan felszámolva a maglódi területen lévı régieket.
A csıhálózat anyagát tekintve 20 % acél, 60 % azbeszt és 20 % mőanyag. A helyi
szolgáltató folyamatosan végez rekonstrukciós munkálatokat (a 2008-as beruházáskor a
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Szent István úti régi, korrodált vascsöveket cserélték ki). Minél elıbb el kell végezni az acél,
illetve az ugyancsak elavultnak, és hálózati veszteségi forrásnak tekinthetı azbeszt
szakaszok kiváltását. Mind közül legsürgetıbb a Dózsa György út alatti nagyon rossz
minıségő acélvezetékek cseréje.
Szennyvízelvezetés és kezelés
Gyömrın, az Üllıi út melletti szennyvíztelep látja el a város és a két szomszédos település
(Maglód, Ecser) szennyvízének tisztítását. A telep névleges kapacitása 3500 m3/nap. 2008
évi tényleges kapacitása 2700-2800 m3/nap volt, így a kihasználatlan többletkapacitás 700800 m3/nap. Ecser és Maglód a jövıben saját tisztítómőben kívánja a települési
szennyvízkezelést megoldani, így a telep kapacitásából Gyömrı javára kb. 1300 m3/nap
felszabadul, ami a tervezett fejlesztésekkel járó igénynövekedést képes lenne kiszolgálni.
Azonban, amennyiben a szomszédos települések mégsem oldják meg önállóan a
szennyvizük tisztítását a város további beépítésre vonatkozó elképzelései és Maglód, Ecser
hasonló tervei miatt, a megnövekvı igényeket a jelenleg kb. 80 %-os terheltségő tisztítómő
kapacitása nem tudja ellátni, és bıvítésre/fejlesztésre van szükséges. A folyamatos üzemő,
biológiai tisztítást végzı telep tisztított vizének befogadója a Gyáli patak, amely más
szennyvíztelepek vizének is befogadója, így terheltsége magas. Ezért a további
terhelésnövelés és így a telep bıvítése is KDV-KÖVIZIG döntésétıl függ.
A telep 2008-tól engedéllyel rendelkezik szippantott szennyvíz kezelésére (2008. évben
2000 m3 beszállítás történt), de engedélyes cégek más telepekre is szállítanak (pl. Gyálra).
A szennyvíztisztítóban keletkezı iszap kezelését jelenleg úgy oldják meg, hogy a telep
mellett maximum 1 hónapig tárolt szennyvíziszapot egy engedélyes céggel elszállítatják. A
szállító az iszapot komposztálási célokra használja.
A városban elválasztott rendszerő csatornázás mőködik. A jelen szennyvízhálózati rendszer
szennyvízátemelıkbıl és gravitációs elvezetésre kiépített csatornákból áll. A csatornahálózat
gravitációs

rendszerő,

szennyvízbeemelı

mőtárgyak

(kis

kapacitású

átemelık)

alkalmazására csak a kedvezıtlen fekvéső utcák esetében kerül(t) sor.
1.20. táblázat: A szennyvízelvezetés és -kezelés mőszaki paraméterei Gyömrın
Alapadat típus :
Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza
Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakás
Elvezetett szennyvíz
ebbıl háztartásból
tisztítottan

Érték:
66,6 km
3,902 db
475.000 m3
428 m3
475 m3

Forrás: KSH: Pest megye statisztikai évkönyve 2007
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Gyömrı belterületének csatornahálózati kiépítettsége csaknem 100%-os. Gyakorlatilag a
lakott utcákban mindenütt kiépült a gravitációs szennyvízcsatorna hálózat. A közüzemő
szennyvízcsatornába bekötött lakások aránya 72,9 %-os. Az 1 km közüzemi vízhálózatra
jutó közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat 0,85 km, így a városban a közmőolló
meglehetısen zártnak mondható. A HÉSZ 19 § (11. bekezdés) alapján: „A közcsatornával
ellátatlan belterületen, illetve külterületen keletkezı szennyvizek csak zárt, szivárgásmentes
győjtıben helyezhetık el. A zárt győjtıt a csatornahálózat kiépítésével a rákötések után fel
kell számolni.”
A fenti szabályozás dacára még sok háztartásban a szennyvíz győjtése nem az elıírt zárt
aknákban történik, hanem az olcsóbban kialakítható, viszont illegális és rendkívül
környezetszennyezı szikkasztóban. A szabályosan kialakított zárt aknákból szippantással
elszállítható szennyvizet az engedélyes szállítók Gyálra, ill. 2008-tıl a helyi tisztítómőbe
szállítják.
Csapadékvíz elvezetés
Gyömrı vonalas mőszaki infrastrukturális ellátottságát illetıen a legkomolyabb problémát a
csapadékvíz elvezetı hálózat minıségi és mennyiségi hiányosságai jelentik. A meglévı
rendszer az eddig ellátatlan, illetve az új beépítéső területeken átépítésre, bıvítésre szorul. A
város belterületi vízrendezésére a HIDROKÖR Környezetvédelmi Kft. 39/2000 tervszám alatt
2000-ben vízjogi elvi engedélyezési tervet, majd az elvi vízjogi engedély (H.48145-6/2000)
birtokában vízjogi létesítési engedélyezési tervet készített 2001-ben. A vízrendezési
feladatokra vonatkozó kiviteli terv az egész városra vonatkozóan nem készült el, mert az, az
önkormányzatnak nagy anyagi megterhelést jelent. Ezért a város elsı ütemben megrendelte
a Döbön patak és a Dózsa György úti árok által határolt terület kiviteli terveit, melyek
várhatóan 2009 elsı felére elkészülnek. Ezt követıen a város teljes vízelvezetésének
megoldására településrészenként újabb kiviteli tervek készítésére és kivitelezésére kerül sor.
A lehullott csapadék egy része elszikkad, az elvezetett csapadékvíz két vízgyőjtıterületének
fı befogadója az északi részen az Alsó-Tápió, a többi területen a Döbön és Halas patak (18
sz. csatorna), melyek végsı befogadója a Gyáli 1. sz. fıcsatorna.
A településen meglévı elvezetési módok változatosak: burkolt, burkolatlan árkok, zárt
csatornák egyaránt jelen vannak. A fejlesztéseknél a terepadottságoktól és az úthálózat
kialakítástól függıen nyílt árok és zárt csatorna is lehet. A lakóterületi fejlesztéseknél
törekedni kell a csapadékvíz ingatlanon történı megtartására.
A vízelvezetı-rendszer folyamatos karbantartást igényel. A Gyáli patak és a Halas patak
(0+00-tól 4+620 km-ig), valamint az Alsó-Tápió a Közép Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság
kezelésében van, míg az összes többi árok, ill. csatorna – beleértve a tavakat is – fenntartója
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Gyömrı városa. A Magyar Közút Kht. kezeli a városon átfutó 3111., 4603. és 31306.j.
közutak árkait és csatornáit.
Gázellátás
Gyömrın a kilencvenes évek közepéig nem volt vezetékes gázellátás. A jelentıs
közmőhálózat fejlesztéseknek köszönhetıen mára mindegyik belterületi utcában kiépült a
hálózat. A fentiekbıl következik, hogy jelenleg egy viszonylag fiatal, korszerő gázellátó
rendszert üzemeltet a szolgáltató Tigáz Zrt.
Háztartási vezetékesgáz-fogyasztók a
lakásállomány százalékában
Ecser
97,2
Monorierdı
96,7
Vecsés
95,1
Maglód
94,6
Bénye
94
Monor
88,8
Péteri
89
Üllı
85,9
Gyömrı
84,2
Pilis
80,6
Gomba
80,5
Káva
78,6
Nyáregyháza
74
Csévharaszt
73,9
Vasad
58,4
Kistérség átlaga
87,7
Megye városainak átlaga
89
Pest megye átlaga
87,4
1.21. táblázat Gázzal főtött lakások
aránya Monori kistérség településeiben
Forrás: KH Pest megyei statisztikai
évkönyve 2007

Az

új

beépítésre

javasolt

területek

többségében közmővesítés nélküli területen
lettek kijelölve, ezért teljes körő villamos-,
vezetékes
kiépítést

gáz-

és

távközlési

igényelnek.

Kisebb

hálózat
hányadot

képviselnek azok a területek, amelyen a
beépítés

feltétele

a

meglévı

hálózat

bıvítése.
A

településen

az

ingatlanok

többsége

(84,2%) be van kapcsolva a belterületen
100%-ban megépült gázhálózatba. A 2007es statisztikai adatok alapján a háztartási
vezetékesgáz-fogyasztók

száma

4511

(ebbıl főtési fogyasztók: 4493). Leginkább
az

új

lakóparki

beépítéseknek

köszönhetıen 2007-ben az épített lakás 95%-át, azaz 228 új fogyasztót kapcsoltak be a
gázszolgáltatásba, döntıen az új lakóparki területeken.
A jövıbeli fejlesztési elképzeléseknél a kötelezıen betartandó védıtávolságok miatt fontos
megemlíteni, hogy Gyömrıt érinti több országos gáz-, és terméktávvezeték is. Ilyen a
Testvériség II. NA 700 nagynyomású gázvezeték (védıtáv: 30-30 m), a Barátság II. NA 600
kõolajvezeték (védıtáv: 18-18 m) és a Vecsés-Szolnok nagynyomású gázvezeték (védıtáv:
20-20-m).
Elektromos energiaellátás
A városban a Budapesti Elektromos Mővek Nyrt. (ELMŐ Nyrt) végzi az elektromos
energiaellátással összefüggı mőszaki és a szolgáltatói tevékenységet. A településen a kis
és középfeszültségő hálózat kiépített.
Gyömrı Város Helyi Építési Szabályzata (13. § (1)) elıírja, hogy a település közigazgatási
területén a DHE-Zugló 220 kV-os villamos távvezeték mentén a szélsı száltól mérten 18-18
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m, a tengelytıl mérten pedig 25-25 m védıtávolságon belül bárminemő építési tevékenység
csak a szolgáltató hozzájárulásával engedélyezhetı.
A városon belüli kiépítettség 100 %-osnak mondható, tehát a villamos energiahálózatra a
rákapcsolódás az egész belterületen adott, a közvilágítás is mindenhol kiépített. A rendszer
kapacitása a meglévı lakossági és ipari igényeket megfelelıen kiszolgálja.
Jelenleg 50 transzformátorállomás található Gyömrın, melybıl 10 kivételével az összes
önkormányzati területen található. A szolgáltató 2008-ban történt rekonstrukciós munkái
során a 20kW-os kábelek cseréjét végezte el, illetve a Kóczán úti lakópark kiszolgálására
épített ki új földkábeles hálózatot. A szolgáltató az ismert fejlesztési elképzelésekkel2 járó
többletigényeket

új

transzformátorállomások

kiépítésével

kielégíthetınek

tartja.

A

középfeszültségő háttérfejlesztéseket az energiaigény alapján az ELMŐ határozza meg. A
fejlesztéseket a szolgáltató a várható energiafelhasználástól függıen egészen, vagy részben
finanszírozza.
A légkábel-földkábel arány a belterületen alig 97-3%-os, földkábel csak az új beépítéső
területeken van. A város törekvése (szabályozása) ennek a kedvezıtlen aránynak a javítása.
A légvezetékek, kábelek vezetésének rendje a helyi szabályozásban rögzített, mely szerint
az új beépítésre szánt területen új (közép-, kisfeszültségő és közvilágítási) villamosenergia
ellátási hálózatot csak földkábeles elhelyezéssel szabad építeni (13. § (2)), ill. a már
beépített területeken a meglevı hálózat rekonstrukciójakor és a hálózat építéssel együtt járó
felújítás során, a földalatti vezetést szabad csak engedélyezni (13. § (3)).
1.2.5.8 Hulladékgazdálkodás
Gyömrın a kommunális hulladékok győjtését, elszállítását és elhelyezését a Gyömrı TÜF
Kht. végzi. A városban keletkezı hulladékot – 2004-es bezárásáig – a maglódi
szemétbányára szállították. Ezt követıen Csömörre, jelenleg pedig Gyálra szállít a TÜF Kht.
szerzıdéses partnere (ASA Kft.). Amint átadásra kerül (váratóan 2009 folyamán) a Cegléden
épülı korszerő, közösségi normáknak megfelelı égetıvel ellátott üzem, a gyömrıi hulladékot
is ott fogják feldolgozni. A 2001-ben elkezdett, több tucat település együttmőködésével,
Uniós támogatásból magvalósuló Duna-Tisza közi nagytérségi regionális települési
hulladékgazdálkodási rendszerhez Gyömrın egy hulladék-kezelı udvar létesült, melynek
feladata a városban összegyőjtött hulladék szétválogatása és ideiglenes tárolása. Az udvar
kialakítására — annak rekultiválással egybekötött hasznosítása miatt —, a Harmónia idısek
falva mögött, a Farkasdi út és az Annahegyi út között elhelyezkedı egykori helyi
hulladéklerakó területének egy részén került sor. A hulladékkezelı udvar elkészült, és 2008ban használatbavételi engedélyt is kapott, de mőködése csak a Ceglédi beruházás

2

15-20 ha gazdasági területnövekedés, új intézmények, belsı sőrősödés, kb. 6000-8000 fı népességnövekedés
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befejezıdésekor indulhat meg. Jelenleg tehát nem üzemel, ırzése megoldott. A volt
hulladéklerakó többi területén a rekultiváció folyamatban van.
A 2007-es adatok alapján a rendszeres (heti egy alkalommal történı) hulladékgyőjtésbe
4100 lakás, azaz a lakásállomány 76,6%-a volt bevonva, ami elmarad a kistérség (90,2%),
és a megye városainak 90,6%-os átlagától is. A közigazgatási területen összes elszállított
szilárd hulladék győjtése, szállítása ás ártalmatlanítása 3.360 tonnát tett ki. A város területén
sok köztéri hulladékgyőjtıt helyeztek ki, ennek ellenére a szemetelés és az illegális
hulladékok elhelyezése gyakori a kül-, és a belterületen egyaránt. Leginkább a közutak (31es, Üllıi) és erdık mentén vannak lerakások, amiket a TÜF Kht. idınként begyőjt.
Jelenleg a városban nincs szelektív győjtés, de az önkormányzat az új hulladékgazdálkodási
rendszer beindulásakor, annak részeként szelektív hulladékgyőjtı-szigetek (6-10 db)
kialakítását tervezi. Ilyen módon szelektíven győjtik a papírt, mőanyagokat, fémet és üveget.
Lomtalanítási akció kétszer van évente, de a lakosságnál keletkezett veszélyes hulladékok
összegyőjtésére nincs kialakult rend. A használt elemek győjtése az iskolákban és mőszaki
szaküzletekben az erre a célra elhelyezett edényekkel megoldott.
Veszélyes hulladék ártalmatlanítása szükséges az egykori Pevdi Kft. telephelyén, ahol több
száz tonna veszélyes anyagot tartalmazó hordó található. A nagy sajtóvisszhangot kapott
ügy 2004-ben került napvilágara, de a hulladékok kezelése máig nem sikerült megoldani,
ami a környék talajának és talajvizének már ma is a határértéket többszörösen meghaladó
szennyezettségét tovább növeli. A veszélyes anyagok ártalmatlanítását a tulajdonos
megtagadta azzal az indokkal, miszerint a terület megvétele elıtt azok már ott voltak és
azóta (2007-ben) a Pevdi Kft. meg is szőnt, a telephelyet pedig árulják.
Nagyobb mennyiségő veszélyes hulladék a város területén nem keletkezik. Ami termelıdik,
azt az üzemeltetık a szervezett szemétszállítás vagy egyedi megbízás keretein belül
engedélyes vállalkozásokkal elszállíttatják.
A város területén az állati tetemeket fogadó dögkút nincs. Az Önkormányzat egy engedéllyel
rendelkezı vállalkozással kötött szerzıdést, amely megoldja a közterületekrıl az állati
tetemek elszállítását.
Köztisztasági, takarítási akciók az iskolások és a lakosok részvételével alkalomszerően
kerülnek megrendezésre. Jellemzı az ad hoc jelleg, az ilyen programoknak nincs szervezett,
hagyományos rendje (pl. Föld Napjához társított alkalom).
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1.2.6

Korábbi idıszak fejlesztései

Költsége (eFt)

Fejlesztés éve

Forrás

Tófürdı fejlesztése

34 929

2004

Önkormányzat

Útépítés, buszforduló

113 567

2004

Önkormányzat

Falusi Bóbita Óvoda bıvítése

27 731

2005

Önkormányzat

Szennyvíztisztító telep bıvítése, mőszaki ell.

303 040

2005

Pályázat

Bérlakás építés

42 120

2005

Önkormányzat

Simon Mihály téri közmő áthelyezés, új piac
kialakítása

37 746

2005

Önkormányzat

Bölcsıde bıvítés, berendezések, gépek

224 010

2006

Pályázat

Vasútállomás felújítás

22 675

2006

Önkormányzat

II. Rákóczi F. Ált. Isk. tornaterem felújítás

15 714

2008

Önkormányzat

Szt. István úti aszfalt felújítás

11 879

2008

Önkormányzat

Új víznyomó vezeték építése

70 000

2008

Önkormányzat

Óvodai bıvítések és tervek

69 452

2009

Önkormányzat

Erzsébet Iskola épület kivitelezés és tervek

205 919

2009

Önkormányzat

Körforgalom kivitelezés

100 766

2009

Önkormányzat

Tervezett elem
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1.3 ÖSSZEGZÉS (SWOT-ANALÍZIS)
Erısségek
Gyömrı kertvárosi - kisvárosi jellege vonzó lakókörnyezet;
A település természeti környezete vonzó, nagy összefüggı
zöldfelülettel és jó adottságokkal rendelkezik;
Gyömrı elérhetısége a hálózati kapcsolatok révén kedvezı;
A város tömegközlekedési kapcsolata a fıvárossal kedvezı;
Gyömrı népessége dinamikusan növekszik;
A város népessége fiatalos korszerkezető;
A munkanélküliségi ráta alacsony, a kistérségi átlag alatti;

Gyengeségek
A vállalkozói aktivitás alacsony;
Magas az ingázók aránya;
A helyi foglalkoztatás és a munkalehetıségek elmaradnak a
szükségestıl;
Az adózók aránya és az egy adózóra jutó jövedelmi szint is
alacsony
A felsıfokú végzettséggel rendelkezık aránya alacsony az
agglomerációs települések átlagához képest;

Magas az eltartottsági ráta;
A város egyes szolgáltatásainak vonzáskörzete (középiskola,
A
bölcsıdei és óvodai ellátás kapacitáshiánnyal küszködik;
okmányiroda, egészségügyi rendelı stb.) a környékbeli
településekre is kiterjed;
A városközponttól távolabb fekvı területek intézményi
ellátottsága hiányos;
A városban mőködik középfokú oktatási intézmény;
A város közmővei szinte teljesen kiépítettek, a közmőolló
nyitottsága mérsékelt;

A településen belüli közlekedésbiztonság romlik;

A település jelentıs sportélettel rendelkezik;
A város idegenforgalmi vonzereje térségi jelentıségő;

Hiányoznak a szabadidı hasznos eltöltésére szolgáló terek,
különösen a fiatalok számára;

A város idegenforgalmi teljesítménye növekszik (pl.
vendégéjszakák száma);

Nincsenek kulturális kikapcsolódásra alkalmas intézmények
és programok;

A civil szervezetek száma jelentıs, a városi ügyekben
érdekeltek és mozgathatóak;

Az idegenforgalmi lehetıségek nincsenek kihasználva kellı
mértékben, a háttér-infrastruktúra hiányos;

Lehetıségek
Fıváros-környéki fekvésére, a kedvezı megközelítésre és
környezetére alapozva bizton építhet;
Az M0 körgyőrő és az M4 gyorsan elérhetı;

Veszélyek
Az M0 menti települések a befektetık számára elıkészített
területekkel rendelkeznek, így a gyömrıi gazdaságfejlıdés
lehetıségei korlátozottak;

A népességnövekedéssel nı a kereslet a szolgáltatások és
üzletek iránt, ami tıkét vonz a térségbe;

Budapest vonzereje tovább nı, így Gyömrı alvóvárosi jellege
megmarad, az ingázás tovább nı;

Potenciális befektetık vonzására alkalmas fejlesztési
területekkel rendelkezik;

A fıváros sokrétő és minıségi szolgáltatásai tovább
nehezítik a helyi kínálat versenyképességét;

A termálturizmus továbbra is az idegenforgalom egyik
lehetséges jelentıs jövedelemforrása (a város alatt jelentıs
mennyiségő termálvíz van);

Egyes befektetıi szándékok nem egyeznek a város
fejlesztési elképzeléseivel (pl. a családi házas beépítési
jelleg háttérbe szorul);

Kevés a parkolási lehetıség;

Nagy az érdeklıdés az agglomerációban a
rendezvényturizmus iránt;
Nincs hasonló strandolásra alkalmas élıvíz a környéken;
Bıvülı EU-s források a településfejlesztésre;
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2

VÁROSRÉSZEK ELEMZÉSE

2.1 VÁROSRÉSZEK LEHATÁROLÁSA
A városrész-lehatárolás eredményeként öt városrész elkülönítésére került sor. A város
törzsterületén, a Budapest - Újszász - Szolnok vasútvonaltól délre található három városrész,
az egykori települést jelentı Ófalu, a XX. század elsı felében létrehozott városközpont,
valamint az 1960-as évektıl benépesült Klotildtelep. A vasútvonal Klotildteleptıl választja el
a kertvárosi jellegő Erzsébettelepet. A városközponttól legtávolabb, kissé elkülönülve,
Gyömrı peremén, Maglóddal egybeépülve található az 5. (Kóczán és Petıfitelep) városrész.
A város külterületi lakossága mindössze 143 fı.
A városrészek belterületi lehatárolásában nagy szerepe volt a városfejlıdés során
karakteresen kirajzolódó építészeti stílusok területi elterjedésének, a fejlıdéstörténeti
történelmi háttérnek, a telekkialakítás és beépítés jellegének (teleknagyság, utcafront),
valamint az utcák és városrészek organikus együttélésének, valós és potenciálisan
kialakítható alközpontok térszervezı erejének. Ezek utcaszerkezete, beépítési jellege az
adott városfejlıdési kor lenyomata. Jellegzetességei és problémái azonosíthatók.
Gyömrı településszerkezetileg öt városrészre osztható:
1. Városközpont (1 784 fı)
A Tófürdı környékén az 1920-30-as években felparcellázott terület, amely az organikus
városfejlıdés eredményeként ma Gyömrı igazgatási, kereskedelmi és szolgáltató
központja. A lakófunkció e városrészben kevésbé jellemzı.
2. Ófalu (2 007 fı)
A település legrégebbi része, már az ıskorban is lakott hely volt. A Teleki-kastély és
környezetének története több évszázadra nyúlik vissza, a településszerkezetre a
klasszikus fésős szerkezet jellemzı, hosszú telkekkel és régi épületekkel.
3. Központi lakóterület (Klotildtelep és Máriatelep, 5 397 fı)
A Budapest - Újszász - Szolnok vasútvonaltól délre található, jellemzıen két nagyobb
hullámban, az 1960-as években, majd a rendszerváltást követıen benépesült, újabb
építéső ingatlanok alkotta városrész. Fejlıdése az évezred után gyorsult fel.
4. Erzsébettelep (3 129 fı)
A Budapest - Újszász - Szolnok vasútvonaltól északra található, a város törzsterületétıl a
vasút átjárhatósága miatt kissé elkülönülı lakóterület. Jellemzıen két nagyobb
hullámban, az 1970-es években, majd a rendszerváltást követıen benépesült, újabb
építéső ingatlanok alkotta városrész, mely többségében lakófunkciót lát el.
5. Kóczán és Petıfitelep (897 fı)
A város Maglóddal egybeépült része, mely a közeljövıben a legfontosabb lakóterületfejlesztési terület lesz, új alközpont kialakításával.
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A városrészek területi lehatárolása
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2.2 VÁROSRÉSZEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE
Gyömrı város öt belterületi városrészének társadalmi és épített környezetet érintı
összehasonlítása az IVS elkészítésére vonatkozó útmutató alapján a 2001-es KSH
Népszámlálás adatbázisára támaszkodik. Ezen kívül a KSH Cég-Kód-Tárban található
vállalkozásokra vonatkozó adatok, valamint az Önkormányzat által győjtött információk adták
az elemzés alapját.
Gyömrı lakónépessége 2001-ben 13 357 fı volt. Ez a lakosságszám a városrészek között
egyenetlenül oszlik meg (2.1. ábra)

5. Kóczán
7%

Külterület
1%

4. Erzsébettelep
23%

1. Városközpont
13%
2. Ófalu
15%

3. Központi
lakóterület
(Klotildtelep)
41%

2.1. ábra: Lakónépesség megoszlása az egyes városrészek között
A Városközpontban a népesség 13%-a élt 2001-ben, míg a legnagyobb népességszámmal
(41%) a Klotildtelep

rendelkezett, mely területi kiterjedésére nézve is a legnagyobb. A

további városrészek területi kiterjedésükkel arányosan részesednek a lakónépességbıl:
Erzsébettelep 23%, Ófalu 15%, Kóczán 7%, külterület 1%. Ehhez képest 2008-ra sem történt
lényeges eltolódás az állandó népesség száma alapján.
Az egyes városrészek népességének összetételét több mutató jellemzi. A korösszetétel
legjobban az öregedési indexxel jellemezhetı, melynek egész Gyömrıre vonatkozó értéke
1,1, azaz a 60 éven felüli korosztály arányában 110%-kal múlja felül a 14 éves és az alatti
népességet. A városi átlagnál kedvezıtlenebb öregedési index az Ófalura jellemzı (1,4), míg
a legfiatalosabb (0,5) a Kóczán lakóterületre. A Városközpont öregedési indexe a városi
átlaggal megegyezı. A város legjelentısebb részét, és lakosságának legnagyobb részét
magába foglaló Erzsébet- és Klotildtelep lényegében nem öregszik (az index értéke 1).
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Az iskolai végzettség szerinti összetételt a legkevésbé és leginkább képzettek aránya
jellemzi. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık aránya 28,5%az aktív
korúakon belül. A 2.2. ábra szerint a városban e tekintetben a Városközpont van a
legkedvezıbb helyzetben, ahol az érték 20% körüli. A többi városrész ezt meghaladja,
leginkább a külterület (62,5%), a Kóczán városrész (36,4%), és az Ófalu (35,8%). Az
Erzsébettelep (29,1%) és a Központi lakóterület értéke (26,2%) városi átlag közeli.
A felsıfokú iskolai végzettséggel rendelkezık aránya a 24 éves és ennél idısebb
lakosságon belül városi szinten 8,3% volt. Legkedvezıbb helyzetben a Városközpont
(12,8%) és a Központi lakóterület (9%) volt. Városi átlaghoz közelített az Erzsébettelep (7%),
míg jelentısen alulképzettnek számít az Ófalu (6%), a külterület (3,4%) és a Kóczán
városrész (4,1%) lakossága.
A

lakosság

összetételét

jellemzik

a

jövedelmi

viszonyok

is.

A

rendszeres

munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
városi szinten 40,5% volt 2001-ben. Kis mértékben, de kedvezıbb helyzetben csupán a
Városközpont volt (36,9%). A statisztikai adatok szerint a legrosszabb helyzetben a külterület
(66,3%) és az Ófalu (45,4%) volt, míg a többi városrész (Klotildtelep 39,4%; Erzsébettelep
40,1%, Kóczán 41,6%) a gyömrıi átlagot közelítette meg.
A jövedelmi és képzettségi adatok egymással szoros kapcsolatban állnak. A legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezık és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezık aránya az aktív korúakon belül városi szinten 15,5% (2.2. ábra). A
Városközpont (10,3%) és a Klotildtelep (13,6%) értéke valamivel a városi átlag alatt, míg a
Petıfi telep (18,1%) és az Ófalu értéke (21,8%) a városi átlagot meghaladták. Az
Erzsébettelep (15,7%) a gyömrıi átlaghoz hasonló. Jelentıs eltérés a külterület esetében
tapasztalható, ahol 46,3% volt a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya.
A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül városi szinten 55,1%. A
legtöbb városrészben ehhez hasonló az érték (Klotildtelep 55,7%, Erzsébettelep 55,9%,
Kóczán 56,8%), kivéve a Városközpontot (58,1%), ahol ezt számottevıen meghaladja. A
városi átlagot leginkább a külterület (30%), kisebb mértékben az Ófalu (50%) rontja.
A foglalkoztatottak nélküli háztartások aránya a városban 34,6%. Ettıl sokkal kedvezıbb
érték a Városközpontot (23,6%) és a Kóczán területet (21,3%) jellemzi. A legkedvezıtlenebb
értékek az Ófaluhoz (36,1%) és a külterülethez kapcsolódnak (53,3%). A városi átlaghoz
hasonló foglalkoztatottság jellemzi a Klotild- és Erzsébettelepet.
A lakásállomány a városban 4 556 db (2001). Ennek megoszlása közel megegyezik a
lakosok

megoszlásával.

Egy-két

százalékpontnyi

eltérés

jelentkezik

csak,

pl.

a

Városközpontban (15%) és az Ófalu (13%) esetében, ami a laksőrőség miatt fordul elı.
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Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya városi szinten 22,6%. A legmagasabb
színvonalú lakásállomány a Városközpontban található, itt a lakások csupán 19,3% tartozott
ebbe a kategóriába 2001-ben. A városi átlagnál valamivel jobb a helyzet a Klotildtelep
(21,5%) és az Erzsébettelep (23%) lakásai, míg rosszabb az Ófalu (31%) és a Kóczán
(28,3%) városrész. A legkedvezıtlenebb értékek a külterület lakásállományához köthetık,
ahol az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 88,2%.
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2.2. ábra: Képzettségi viszonyok az egyes városrészekben
Forrás: KSH, Népszámlálás 2001.
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Gyömrı város zöldfelületekben gazdag, belterületi aránya 8,4%, melynek legnagyobb része
az Ófalu (27,3%) illetve a Városközpont (11,4%) területén találhatók. Ezen a területen a
Szabadság téri közpark, valamint a két tó környezete összefüggı rendszert alkot a város
szívében, mely a Teleki-kastély kertjével és a Halas-patak menti zöld sávval egészül ki.
Gyömrı agglomerációs település alapvetıen alvóváros jellegő, markáns gazdasággal nem
rendelkezik. A városrészek közül kettı emelhetı ki, ahol jelentısebb számban található
gazdasági funkció. Az egyik a városközpont, ahol a kereskedelmi üzletek (üzletsorok,
élelmiszerboltok, szaküzletek, vendéglátóhelyek) koncentrálódnak, a másik az Ófalu,
melynek déli részén összpontosul Gyömrı feldolgozóiparának jelentıs része.
Összefoglalva
Az egyes mutatók elemzése során a településrészek társadalmi és épített környezete
alapján egy sorrend állítható fel köztük. A városrészek közül a legtöbb mutató esetében (pl.
képzettség, foglalkoztatottság, lakásállomány) a Városközpont van a legkedvezıbb
helyzetben, melyet biztosan nem fenyeget a leértékelıdés közvetlen veszélye. Ezzel
ellentétben az Ófalu helyzete a legtöbb mutató esetében városi átlag alatti.
A legtöbb esetben városi átlag közeliek a Klotild- és Erzsébettelep, valamint a Kóczán
városrész mutatói. A három városi egység közül kis mértékben ugyan, de ez utóbbi
(Kóczán) van a kedvezıtlenebb helyzetben.
Városrészi szinten társadalmi és építészeti jellemzık alapján a külterület kiemelkedıen
hátrányos helyzető.
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2.3 VÁROSRÉSZEK TERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSŐ ELEMZÉSE
2.3.1.1 Városrész 1. Városközpont
Határok: Rákóczi Ferenc u. – Eötvös Loránd u. – Bercsényi u. – Bocskai u. – József Attila
u. – Frangepán u. – Táncsics Mihály út – Gumi út – Kossuth tér – Dózsa György út – Kálvin
u. – Petıfi Sándor u. – Simon Mihály tér – Rákóczi Ferenc u.
A Városközpont népességszáma 2001-ben 1 784 fı volt (ebbıl állandó népesség 1 774 fı),
a teljes város lakosság 13,4 %-a. 2008 végére ez 1 793 fıre változott, azaz 0,5%-kal nıtt.
A korcsoportok szerinti megoszlásra jellemzı, hogy a 60 év felettiek száma (408 fı; 22,9 %)
meghaladja a fiatalokét (274 fı; 15,4 %) – követve az országos és a gyömrıi tendenciát is –
öregedı. A 15-59 évesek száma 1 102 fı (61,8 %). (Forrás: KSH, 2001) Az öregedési index
értéke a városi értéknél (1,1) jelentısen magasabb (1,5) volt a 2001-es Népszámlálás
idején.
A Városközpont aktív korú lakosságának 20,2 %-a legfeljebb 8 általános iskolai
végzettséggel rendelkezett, a 25 éves és idısebb népesség 12,8 %-a pedig felsıfokúval,
mely a teljes város képzettségi szintjéhez képest kedvezıbb összetételt jelent. A
Városközpont felsıfokú végzettségő lakosainak arányából látható, hogy a munkahelyek
nagy része alacsonyabb végzettségő munkaerıt igényel és kevés a felsıbb iskolai
végzettséget megkövetelı állás a városrészben. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül 58,1 %. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 23,6 %, mely a teljes
város (34,6 %) értékéhez képest kedvezıbb arány.
A városrész lakásállománya 2001-ben 674 db volt, mely a város teljes lakásállományát tekintve
15 %-ot jelent. A Városközpont lakásai komfortfokozat alapján kedvezıbbek, mint a gyömrıi
átlag, csupán 19,3 %-uk esik alacsony komfortfokozatú besorolásba. (városi átlag 24%).
A városközponti területén országos védettségő mővi és táji területek is találhatók. Országos
jelentıségő mővi értékvédelem alatt áll a Római Katolikus Templom, míg helyi védettség
alatt áll a Szabadság téri Önkormányzat épülete és az általános iskola, valamint az
Ófaluban, a Dózsa György úton található Malom.
Gyömrı városközpontja zöldfelületekben, rekreációs területekben a kisvárosok központi
területeihez képest lényegesen gazdagabb. Ez elsısorban a két tónak köszönhetı. A tavak
és természetes, természet-közeli környezetük kiemelkedı értéket képviselnek. A tavak
fölös vizét levezetı Halas-patak pedig a Városközpont összefüggı zöldfelületeit, természeti
területeit zöldfolyosóként köti össze a külterületi patak menti ökológiai folyosóval.
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Zöldfelületi és rekreációs szempontból a sporttelep is kapcsolódik a központ zöldfelületi
együtteseihez. A városrészben található közterületi zöldfelületek állapota jó, fejlesztésükre
és fenntartásukra a város különös figyelmet fordít, amit jól bizonyítanak az elmúlt évek
zöldfelületi beruházásai. A zöldfelület aránya a városrész területéhez képest 11,4%.
A természeti értékek közül a városrész területérıl kiemelhetı az országos jelentıségő
védelem alatt álló Tızeges-tó és környéke, valamint a helyi védettség alatt álló Tófürdı.
A Városközpont kommunális infrastruktúrája közel teljes körőnek tekinthetı. Minden
utcában elérhetı a vezetékes víz-, gázszolgáltatás, az áramellátás és közvilágítás, továbbá
az egész városrész szennyvízcsatornával is ellátott.
A vonalas infrastruktúrát tekintve a városrész útellátottsága megfelelı, a burkolt utak
aránya 100%-os. A városrészen áthalad a 3111 j. összekötı út (Táncsics Mihály út),
valamint kereszt irányban végighalad rajta a Szent István út. Mivel ez a két út a város két
legjelentısebb útvonala, így a közúti közlekedési ellátottsága jó. A belváros elérhetısége
ezáltal mind gépjármővel, mind pedig autóbusszal (távolsági és helyi járat) megfelelı. A
városközponton átmenı nagy forgalmat leginkább a helyi forgalom adja, ami elsısorban a
funkcióellátottság bıségével magyarázható.
Hiányosnak mondható azonban a parkolási lehetıségek száma. A Városközpont 2009-ben
történt felújításai ugyan növelték a parkolási lehetıségeket, ennek ellenére továbbra is
parkoló hiány jellemzi. Ezt a közeljövıben az önkormányzat tovább szeretné enyhíteni.
Mivel itt található a kereskedelmi-szolgáltató létesítmények döntı hányada, a viszonylag
szők szabályozási szélességek nem teszik lehetıvé a szükséges mennyiségő parkoló
elhelyezését.
A központban, 2009-ben kialakított körforgalommal nemcsak a Városközpont kinézete
rendezıdött jelentıs mértékben, hanem a közlekedés biztonsága is javult.
A közlekedési infrastruktúra hiányosságaként róható fel a kiépített kerékpárút hiánya, mely
jelentıs közlekedési baleseti forrást jelent.
A közbiztonság javítása érdekében 2009-ben térfigyelı kamerák lettek kihelyezve.
A városrészben mőködik Gyömrı összes vállalkozásának 22 %-a (128 db). Elsısorban a
szolgáltatások (információ-kommunikáció, a pénzügyi és szakmai-tudományos, mőszaki
tevékenység, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek) és a kereskedelem
jellemzı, mely városközponti szerepének köszönhetı. A kiskereskedelmi üzletetek száma
21 db (egyéni vállalkozás üzemeltet 5 db kiskereskedelmi üzletet). A vállalkozások körében
jelentıs arányban vannak az építıipari és ingatlanügyletekkel foglalkozó vállalkozások (1111%), valamint a szálláshely szolgáltatás, és vendéglátás (8%). A városközpontban 2008
elején 9 vendéglátóhely mőködik.
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2.3. ábra: A Városközpontban mőködı vállalkozások gazdasági szerkezete
Forrás: KSH, Cég-Kód-Tár, 2008
A vállalkozások többsége 20 fı alatti kisvállalkozás, a legnagyobb foglalkoztató a 100 fı
fölötti Monor és Vidéke Takarékszövetkezet. A legnagyobb árbevételő cég a az Escort
Védelmi Szolgálat Szolgáltató Kft.
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A városrész SWOT-analízise
Erısségek

Gyengeségek



A Városközpont megtartotta viszonylag magas
társadalmi státuszát



Itt koncentrálódnak a város
intézményi és szolgáltató funkciói



Közösségi funkciókat mőködtetı épületek állapota
leromlott, pl. Mővelıdési központ, Polgármesteri
Hivatal



Alacsony a kulturális infrastruktúra színvonala

legfontosabb



Nemcsak a város hanem a mikrotérség központja
is



Hiányoznak a szabadidı hasznos eltöltésére
szolgáló terek, különösen a fiatalok számára



A városrész minden tekintetben megfelel
városközponti szerepének (funkcióellátottság,
közpark, intézmények, szolgáltatások)



A postai szolgáltatás a város méretéhez képest
nem elegendı





A városrészben vannak Gyömrı kulturális
intézményei (könyvtár, mővelıdési ház)

A helyi foglalkoztatás és a munkalehetıségek
leginkább csak alacsony képzettséget igényelnek





A városrész zöldfelületekben gazdag

A városközpontban koncentrálódó funkciók miatt
nagy a forgalom



Természeti környezete rendkívül vonzó, nagy
összefüggı zöldfelülettel és jó adottságokkal
rendelkezik



A közlekedési infrastruktúra hiányossága a
parkolóhelyek nem elegendı száma



Nincsenek kiépített kerékpárutak



A város központjában található Gyömrı fı
turisztikai potenciálja, a Tófürdı



A városközpont adottságai révén lehetıséget
nyújt a rekreáció, és turisztikai fejlesztésre,
valamint a kulturális programok kiterjesztésére



A városrész jó közlekedési kapcsolatokkal bíró
úthálózati csomópontban fekszik



Jó az autóbuszos tömegközlekedési ellátottság



A kommunális infrastruktúra fejlett
Lehetıségek

Veszélyek



Bıvülı EU-s források a településfejlesztésre





A Budapest környéki szuburbanizáció által érintett
települések közül Gyömrı városközpontja
rendelkezik a legkedvezıbb adottságokkal

A város növekedése ellenére továbbra is csak a
városközpontban koncentrálódnak a városi
funkciók



Gyömrı
népességnövekedése
városközpont forgalma tovább nı



Alvóváros jellege tovább fokozódik Budapest
közelsége és vonzereje miatt



A szolgáltatások és funkciók nem fejlıdnek a
kellı mértékben, a lakosság Budapesten veszi
igénybe azokat



Turisztikai potenciál kiaknázása: a fıváros által le
nem fedhetı szegmensek (elsısorban természetközeli turizmus) kínálata



Nincs hasonló strandolásra alkalmas élıvíz a
környéken



Az agglomerációban egyre fokozódó igény
jelentkezik a tiszta környezetben történı
rekreációra és a turisztikai vonzerık iránt



Az üzleti és kulturális turizmus fellendülése
jelentıs keresletet támaszthat

miatt

a
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2.3.1.2 Városrész 2. Ófalu
Határok: Dózsa György út – Kossuth tér – Kossuth Lajos u. – Gumi út – Táncsics út – Ernı
u. – Béla u. – Kossuth Lajos u. – Táncsics Mihály út – Pataki F. lakótelep – Farkasdi út –
Kisfaludi u. – Bajcsy-Zsilinszky utca (bele értve az út déli oldalán lévı telkeket is) – Gróf
Teleki Pál utca (bele értve az út déli oldalán lévı telkeket is) – közigazgatási határ (kb. a
Dózsa Gy. út és a Kossuth Ferenc u. keresztezıdésének magasságában.
Az Ófalu népességszáma 2001-ben 2 007 fı volt (ebbıl állandó népesség 1 978 fı), a
teljes város lakosság 15 %-a. 2008 végére ez 2 653 fıre változott, azaz 32%-kal nıtt. A
korcsoportok szerinti megoszlásra jellemzı, hogy a 60 év felettiek száma (491 fı; 24,5 %)
meghaladja a fiatalokét (359 fı; 17,9 %) – követve az országos és a gyömrıi tendenciát is –
öregedı. A 15-59 évesek száma 1 156 fı (57,6 %). Az öregedési index értéke 1,4 volt a
2001-es Népszámlálás idején. Ebben azonban szerepet játszik az is, hogy az Ófaluban
találhatók a város nagy létszámú szociális intézményei (Idısek falva, Szociális otthon, ill. a
Gyógypedagógiai Intézet).
Az Ófalu aktív korú lakosságának képzettsége kedvezıtlenebb, mint a gyömrıi átlag. A 1559 év közöttiek 35,8 %-a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezett az
Ófaluban, ami 6 százalékponttal magasabb, mint a városi érték. A 25 éves és idısebb
népesség körében szintén kedvezıtlenebb a helyzet, a felsıfokú végzettségőek aránya
alacsony (5,9 %), 2 százalékponttal kevesebb, mint a városi átlag. A Gyógypedagógiai
Intézetben élık nagy száma jelentısen torzítja ezt a mutatót.
A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népesség körében 50 % volt a legutóbbi
Népszámlálás idején, míg a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 36,1 %.
A városrész lakásállománya 2001-ben 600 db volt, mely Gyömrı teljes lakásállományának
13 %-át jelenti, ennek közel egyharmada (31%) alacsony komfortfokozatú. Az Ófalu
lakásainak komfortfokozata a városrészek közötti összehasonlításban a legkedvezıtlenebb
értékő.
A városrészek közül az Ófalu számos értékvédelem alatt álló területtel, épülettel
rendelkezik. A központjában található a Református templom, a Római Katolikus templom,
a Teleki kastély és kiskastélyok, valamint a Teleki kripta és sírkert, a Tájház, a Magtár,
melyek mind országos mővi értékvédelem alatt állnak. A jelenleg Erdei Fenyı Idısek
Otthonaként mőködı Samarjay-Bakó-Petrichevich-Horváth kastély, mely a volt Telekikastély mőemléki környezetéhez tartozik, valamint a II. Rákóczi Ferenc emlékoszlop és a
római kori kıhíd szintén a kulturális örökség része. Gyömrı területén a történelmi
településmag (Ófalu) kialakult karaktere szintén olyan érték, amely megırzésre érdemes. A
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közterületek, a telek- és a beépítési struktúra egyaránt védelemre javasolt, ezért helyi
értékvédelmi területként lett megjelölve. A városrész területén több helyi táj- és
természetvédelem alatt álló terület található. Ezek közé tartozik a Mánya-rét (5,1 ha) és a
Nagy-rét (8,4 ha), valamint a Halas-patak környezete.
Gyömrı zöldfelületi együttesének másik jelentıs súlypontja az Ófalu városrészre esik.
Ennek részei: a Kossuth tér térsége, a templomok környéke, a Halas–patak zöldfolyosó
területe, és a Teleki kastély kertje. A zöldfelületek aránya a városrész területéhez képest
27,3%. A Kossuth tér és játszótere a mellette levı óvoda szerves kiegészítıje. A két
zöldterületi egységhez szervesen kapcsolódik egy nagy kiterjedéső még rendezetlen
közterület, amely az önkormányzat szándéka szerint ugyancsak közpark lesz. Ez a terület
alkalmas arra, hogy a város lakossága minden korosztálya számára biztosítsa a pihenési,
játék igényeket. A templomkertek ligetes faállománya értékes, jól illeszkedik a mőemléki
templomokhoz és azok funkciójához. A Halas-patak zöldfolyosóját, a partját kísérı ligetek,
beépítetlen kertvégek zöldfelületei és a Puky úttól nyugatra levı vízállásos, mocsaras,
nádas területek jelentik, amely külterületen folytatódik a patak és oldalágai természetes
vizes élıhelyeivel. A Teleki kastély nagy kiterjedéső kertje rendkívül értékes a város
zöldfelületi rendszere szempontjából is. A kert megváltozott funkciója miatt jelentısen
átalakult ugyan, változatos növényállománya – egy részének spontán erdısödése –
ellenére értéket képvisel.
A városrész útellátottsága megfelelı, a burkolt utak aránya 100%-os. Az Ófalu közúti
forgalma jelentıs, mely a rajta áthaladó két országos jelentıségő mellékútnak köszönhetı –
a 3111.j. Ecser-Monor összekötı út (Dózsa Gy. út-Bajcsy-Zsilinszky utca), valamint a
4603.j. Mende-Üllı-Ócsa összekötı út (Mendei út-Kossuth L. utca-Gróf Teleki Pál utca-Üllıi
út). A többi településrésszel is ezek az útvonalak adják a kapcsolatot. A városrész
elérhetısége sokat javult, illetve az átmenı forgalma csökkent a 2007-ben átadott Vecsést
és Üllıt elkerülı 4 sz. fıút gyorsforgalmi útszakaszának köszönhetıen, melyhez a
kapcsolatot a 4603.j. út biztosítja.
Az Ófalu elérhetısége azonban nemcsak gépjármővel könnyő, hanem távolsági és helyi
autóbusszal is. A 3111 j. összekötı úton Monor-Budapest viszonylatban közlekedı jelentıs
számú járat megfelelıen kiszolgálja a településrészt.
A városrész közlekedési infrastruktúrájának hiányosságaként említhetı a parkolóhelyek
hiánya - mely a városközponthoz képest sokkal kedvezıtlenebb - valamint sok helyütt a
járdák kiépítetlensége. További hiányosságként róható fel, hogy a városrész jelenleg nem
rendelkezik kerékpárúttal - az önkormányzati tervek között azonban szerepel ennek
megépítése Maglódtól Péteriig, melyre már a tervek is készültek.
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A városrész kommunális infrastruktúrája közel teljesen kiépített. Minden utcában elérhetı a
vezetékes víz-, gázszolgáltatás, az áramellátás, a közvilágítás.

Az egész terület

szennyvízcsatornával ellátott, kivétel az Öreghegyi úton, a Gyömrı Aurél úton, a Gróf
Teleki út 60-tól, valamint a Puky Miklós utca végén levı terület. A városrészben található a
szennyvíztisztító telep, mely három települést (Gyömrı, Maglód, Ecser) lát el.
2008-ban a városrészben mőködött Gyömrı összes vállalkozásának 11 %-a (65 db). A
vállalkozások legnagyobb arányban (30%) a szolgáltató szektorban mőködnek (információkommunikáció, szakmai-tudományos, mőszaki tevékenység, adminisztratív és szolgáltatást
támogató tevékenységek). A vállalkozások 15%-a a feldolgozóiparban, 14%-a az
építıiparban

mőködik.

A

kiskereskedelem

aránya

megegyezett

6%-os,

4

db

kiskereskedelmi üzletet mőködik az Ófaluban (ebbıl kettıt egyéni vállalkozás üzemeltetet).
A városrészben 2008 elején két vendéglátóhely mőködött.
Funkcióellátottság
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2.4. ábra Az Ófaluban mőködı vállalkozások gazdasági szerkezete
Forrás: KSH, Cég-Kód-Tár, 2008
A vállalkozások többsége 1-2 fıs, de a város külterületi részén mőködik a több mint 100 fıt
foglalkoztat (Promont Építési Szerelési és Szolgáltató Kft.). A legnagyobb árbevételő cég a
KO-VA 21 Fuvarozási és Szolgáltató Kft.
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A városrész SWOT-analízise
Erısségek

Gyengeségek



A városrész utcaszerkezete és a jellemzı
teleknagyság
élhetı,
nyugodt
falusias
lakókörnyezet kialakítását tette lehetıvé



A városrész nem használja ki kellıképpen
rekreációs és turisztikai adottságait, a szabadidı
hasznos eltöltésének meglévı tereit




Növekvı lakásépítés



A városrésznek nincs valódi alközpontja, és
funkcióhiányos




A szolgáltatások köre csekély



A közlekedési infrastruktúra hiányossága: a
parkolóhelyek, járdák és kerékpárutak száma
alacsony








A város gazdasági szempontból hasznos területei
a városrészhez kapcsolódó külterületen található
Természeti környezete rendkívül vonzó
Tızeges-tó közelsége, rekreációs lehetıségek
Az Ófalu gazdag építészeti értékekben
A városrész zöldfelületekben gazdag
Jó közúti közlekedési kapcsolatok



forgalom,

emiatt

nagy

Az Ófalu összközmővesített
Lehetıségek




Nagy az átmenı
zajterhelés jellemzı

Veszélyek

Bıvülı EU-s források a településfejlesztésre



A városrész jelentıs hasznosítatlan zöldfelülettel
rendelkezik

Az izoláltság és városközponttól való távolság
nem hat vonzóan a fiatal és képzett lakosságra



A városkép romlik a régi házak felújításának
elmaradása miatt



Az új lakásépítések jelentısen elütnek a
városrész megırzendı képétıl

Teleki kastély kertje nagysága alapján
lehetıséget nyújt rendezvények kialakítására,
fogadására



Az agglomerációval összefüggésben erısödik a
rekreációs és turisztikai vonzerık iránti igény



Alvóváros jellege tovább fokozódik Budapest
közelsége és vonzereje miatt



A turizmus fellendülése keresletet támaszt az
Ófalu építészeti értékeinek hasznosítása iránt






A kerékpárútra a tervek készen állnak

A szolgáltatások és funkciók nem fejlıdnek kellı
mértékben, a lakosság Budapesten veszi igénybe
azokat

Növekvı
igény
gazdasági
hasznosítására az Üllıi út környékén

területek

2.3.1.3 Városrész 3. Központi lakóterület (Klotildtelep és Máriatelep)
Határok: Szegfő utca – Vörösmarty utca – vasúti pálya – Mendei út mindkét oldala –
Kossuth Lajos utca – Béla utca – Ernı u. – Táncsics Mihály út – Frangepán u. – József
Attila u. – Bocskai u. – Bercsényi u. – Eötvös Loránd u. – Rákóczi Ferenc u. – Simon Mihály
tér – Kálvin u. – Dózsa György út – Boglárka u. mindkét oldala – Vadvirág u. mindkét oldala
– Levél u. mindkét oldala.
A Központi lakóterület népességszáma 2001-ben 5 397 fı volt (ebbıl állandó népesség 5
372 fı), a teljes város lakosság 40 %-a. 2008 végére ez 6 089 fıre változott, azaz 13%-kal
nıtt. A korcsoportok szerinti megoszlásra jellemzı, hogy a 60 év felettiek száma (1 003 fı;
18,6 %) alig haladja meg a fiatalokét (960 fı; 17,8 %), így az öregedési index értéke 1 volt a
2001-es Népszámlálás idején. A 15-59 évesek száma 3 432 fı (63,6 %). (Forrás: KSH,
2001)

93

A Központi lakóterület aktív korú lakosságának képzettsége kis mértékben kedvezıbb, mint
a gyömrıi átlag. A városrészben a 15-59 év közöttiek csupán 26 %-a rendelkezett
legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel, ami 2 százalékponttal alacsonyabb, mint a
városi érték. A 25 éves és idısebb népesség körében a felsıfokú végzettségőek aránya 9
% volt, mely közel 1 százalékponttal magasabb, mint a városi átlag.
A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népesség körében a városi átlaghoz hasonló, 55,7
% volt a legutóbbi Népszámlálás idején, míg a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
34,8 %.
A

városrész

lakásállománya

2001-ben

1

862

db

volt,

mely

Gyömrı

teljes

lakásállományának 41 %-át jelenti. Ennek 21,5%-a alacsony komfortfokozatú, mely
kedvezıbb, mint a városi átlag.
A

Központi

lakóterület

nem

rendelkezik

értékvédelem

alatt

álló

épülettel,

sem

természetvédelem alatt álló területtel. Zöldfelületeinek aránya igen csekély (0,3%),
mindössze a József Attila úti játszótér említhetı meg, mint összefüggı nagyobb zöldfelület
(területe 0,5 ha).
A városrész kommunális infrastruktúrája közel teljesen kiépített. Minden utcában elérhetı a
vezetékes víz és gázszolgáltatás, az áramellátás, a közvilágítás. Az egész terület
szennyvízcsatornával is ellátott, kivétel a Mátyás király utca 1-10., a Liszt Ferenc utca vége,
a Klapka utca vége valamint a Sárkány utca vége.
A városrész Gyömrı legjelentısebb nagyságú összefüggı lakóterülete. A fontos
közlekedési ellátást biztosító útvonalak a településrész szélén haladnak, így jó
megközelítést adnak, de a lakóterület belsı életét nem zavarják. A belsı kiszolgálást
megfelelı sőrőségő győjtıúthálózat biztosítja, a burkolt utak aránya teljes. A legjelentısebb
közutak a Dózsa György út (3111.j.), a Szent István út, a Széchenyi István út, valamint a
Mendei út (4603.j.).
A Központi lakóterületen található Gyömrı egyetlen vasúti megállója (Budapest-ÚjszászSzolnok), melyet az önkormányzat nemrégiben igényesen felújított. Az ingázó lakosok
körében döntıen a vasúti közlekedés a preferált.
A városrész nemcsak gépjármővel és vasúttal közelíthetı meg könnyen, hanem távolsági
és helyi buszjáratokkal is. A tömegközlekedési ellátás a területegység déli részén (a
Táncsics Mihály utca környezetében) a legjobb, a helyközi és a helyi járatok is itt
közlekednek. A Központi városrész keleti felén, a Klotildtelepet csak a Jászberényi úton
haladó „gyors helyi” távolsági busz érinti, a Monorról érkezı nem. A területegység belsı
tömegközlekedési kiszolgálása a még kiforratlan helyi autóbuszközlekedés miatt változó
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minıségő. Külsı kapcsolataiban igen fontos szerepet játszik a vasúti közlekedés. A
városrész közlekedési infrastruktúrájának hiányosságaként itt is a parkolóhelyek, valamint a
kerékpárutak hiánya említhetı meg.
A városrészben mőködı vállalkozások száma Gyömrı összes vállalkozásának több mint
egyharmada, 37%-a (211 db) volt 2008-ban. A vállalkozások legnagyobb aránya (36%) a
szolgáltatás

szektorban

mőködött

(információ-kommunikáció,

szakmai-tudományos,

mőszaki tevékenység, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek), emellett az
építıipar (14%) és a kiskereskedelem aránya (13%) jelentıs. A kiskereskedelmi üzletetek
száma 28 db, míg az egyéni vállalkozás által üzemeltetett kiskereskedelmi üzlet a
városrészben 6 db volt. A városrészben 11 db vendéglátóhely mőködött 2008-ban.
Funkcióellátottság
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2.5. ábra A Központi lakóterületen mőködı vállalkozások gazdasági szerkezete
Forrás: KSH, Cég-Kód-Tár, 2008
A vállalkozások többsége 1-2 fıs, a legnagyobb vállalkozás az 50 fı fölötti Geva-Team Ipari
és Szolgáltató Kft. Négy vállalkozás éves árbevétele haladja meg a 300 millió Ft-ot.
A városrész SWOT-analízise
Erısségek








Gyengeségek

A városrész társadalmi szempontból stabil



A városrész utcaszerkezete és a jellemzı
teleknagyság élhetı, nyugodt kisvárosias
lakókörnyezet kialakítását tette lehetıvé

A városrészben csekély a szolgáltatások köre,
funcióhiányos



A Dózsa György út és a Mendei út átmenı
forgalma miatt nagy zajterhelés jellemzı

Az ipari termelés távol marad a városrésztıl



A városrész nem rendelkezik a szabadidı
hasznos eltöltésének lehetıségével




Kevés a közhasználatú zöldfelület

Kedvezı az
ellátottság

autóbuszos

tömegközlekedési

A városrészben található a vasútállomás
A kommunális infrastruktúra fejlett


Lehetıségek





A közlekedési infrastruktúra hiányossága a
parkolóhelyek és kerékpárutak száma
A vasútállomás területén rendezetlen a parkolási
helyzet és a kerékpártárolás sem megoldott
Veszélyek
Alvóváros jellege tovább fokozódik Budapest
közelsége és vonzereje miatt

Bıvülı EU-s források a településfejlesztésre



A városrészben található Gyömrı vasúti
megállója, mely révén a lakosság jelentıs része
áthalad a városrészen nap, mint nap



A vasútállomás közelében hasznosítatlan
zöldterület található, mely P+R kialakítására,
valamint keréktárolónak alkalmas

A szolgáltatások és funkciók nem fejlıdnek a
kellı mértékben, a lakosság Budapesten veszi
igénybe azokat



A városrész egyes területeinek távolsága nagy a
városközponttól
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2.3.1.4 Városrész 4. Erzsébettelep
Határok: Vasúti pálya – Szent Imre út – Bimbó u. – közig. határ – Határ u. mindkét oldala
Erzsébettelep népességszáma 2001-ben 3 129 fı volt (ebbıl állandó népesség 3 113 fı), a
teljes város lakosságának 23 %-a. 2008 végére ez 3875 fıre változott, azaz 24%-kal nıtt. A
korcsoportok szerinti megoszlásra jellemzı, hogy a 60 év felettiek száma (582 fı; 18,6 %)
alig haladja meg a fiatalokét (575 fı; 18,4 %), az öregedési index értéke ezért 1 volt a 2001es Népszámlálás idején. A 15-59 évesek száma 1 968 fı (62,9%). (Forrás: KSH, 2001)
Erzsébettelep aktív korú lakosságának képzettsége a gyömrıi átlaghoz hasonló. A 15-59
év közöttiek csupán 29,1 %-a rendelkezett legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel a
városrészben, míg a 25 éves és idısebb népesség körében a felsıfokú végzettségőek
aránya 7 % volt.

A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népesség körében a városi

átlaghoz hasonló, 55,9 % volt a legutóbbi Népszámlálás idején, míg a foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya 34,5 %.
A városrész lakásállománya 2001-ben 1 086 db volt, mely Gyömrı teljes lakásállományának 24 %-a. Ennek 23 %-a alacsony komfortfokozatú, mely a városi átlagnál
kedvezıbb.
Erzsébettelep nem rendelkezik értékvédelem alatt álló épülettel, sem természetvédelem
alatt álló területtel. Az Eskü téren található Aradi vértanúk emlékmő kulturális örökség. A
zöldfelületek aránya a többi városrészhez képest csekély (0,6%), mindössze az Eskü téri
játszótér nagyobb összefüggı zöldfelület.
A városrész kommunális infrastruktúrája kiépített. Minden utcában elérhetı a vezetékes vízés

gázszolgáltatás,

az

áramellátás,

a

közvilágítás,

valamint

az

egész

terület

szennyvízcsatornával is ellátott.
Gyömrı egyetlen vasúti megállója az Erzsébettelepet is érinti (Budapest - Újszász –
Szolnok). Az innen ingázó lakosok körében döntıen a vasúti közlekedés a preferált. A
vasút megközelítése autóval parkoló hiány miatt nehéz, ehhez a Központi lakótelepi
városrészre kell átmenni, ahol viszont a férıhelyek száma korlátozott.
A lakóterületi funkciójú városrész a vasútvonal északi oldalán közvetlenül nem érintkezik a
legfontosabb városi közúthálózati elemekkel, csak a vasútvonalon keresztül kapcsolódik a
város déli területeivel. A külsı kapcsolatait nem a város fıútvonalát adó 3111 j. összekötı
úton keresztül gyakorolja, hanem a 31. sz. fıúton keresztül. A vonalas infrastruktúrát
tekintve a városrész útellátottsága megfelelı, a burkolt utak aránya teljes.
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Tömegközlekedési ellátását a helyi autóbuszjárat, külsı kapcsolatait pedig a vasúti
közlekedés látja el. A városrész elérhetıségén sokat javított a helyi autóbuszjárat
útvonalának meghosszabbítása és gyakoribbá tétele. A Monorról érkezı távolsági
autóbuszhoz a városrészbıl a Klotildtelepre kell átmenni.
A városrészben mőködı vállalkozások száma (86 db) Gyömrı összes vállalkozásának 15
%-a volt 2008-ban. A vállalkozások között a szolgáltatással foglalkozók dominálnak
(információ-kommunikáció, szakmai-tudományos, mőszaki tevékenység, adminisztrációs és
egyéb szolgáltatások). A mőködı vállalkozások 17%-a az építıiparban, 12%-a a
feldolgozóiparban

található,

a

kiskereskedelem

aránya

mindössze

7%-os.

A

kiskereskedelmi üzletetek száma (humán gyógyszertárak nélkül) 12 db, egyéni vállalkozás
által

üzemeltetett

kiskereskedelmi

üzlet

mindössze

1

db.

A

városrészben

egy

vendéglátóhely és két szórakoztatással foglalkozó vállalkozás mőködik.

Funkcióellátottság
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2.6. ábra Az Erzsébettelepen mőködı vállalkozások gazdasági szerkezete
Forrás: KSH, Cég-Kód-Tár, 2008
A vállalkozások mindegyike kisvállalkozás, többségük 10 fı alatti. A városrészben csupán
egy 10 fı fölötti vállalkozás (Illés Szekere Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
található. Az éves nettó árbevétel alapján a városrész 5 db jelentısebb (51-300 millió Ft)
vállalkozással rendelkezik, melyek a kis-, és nagykereskedelem, szolgáltatás és építıipar
területén mőködnek.
A városrész SWOT-analízise
Erısségek




Gyengeségek




Az ipari termelés távol marad a városközponttól






Kedvezı a helyi autóbuszos tömegközlekedési
ellátottság






A városrészben található a vasútállomás

A vasúti fıvonal miatt a városrész viszonylag
elkülönül a város törzsterületétıl, annak
ellátottsága a központtól való távolság miatt
kedvezıtlen



A kereskedelmi ellátás választéka erısen hiányos
Veszélyek

Bıvülı EU-s források a településfejlesztésre



Rövid távon is érdeklıdés mutatkozik az
agglomerációs települések, mint lakóhely iránt

Alvóváros jellege tovább fokozódik Budapest
közelsége és vonzereje miatt



A teljes mértékben kiépített infrastruktúrájú
városrész könnyen megközelíthetı, mely vonzó a
beköltözık számára

A szolgáltatások és funkciók nem fejlıdnek kellı
mértékben, a lakosság Budapesten veszi igénybe
azokat



A városrész izolációja tovább erısödik

A városrész társadalmi szempontból stabil
A városrész utcaszerkezete és a jellemzı
teleknagyság élhetı, nyugodt kisvárosias, és
falusias lakókörnyezet kialakítását tette lehetıvé

A kommunális infrastruktúra fejlett
Lehetıségek





Mérsékelt városi karakter
Nem rendelkezik alközponttal
Kevés a közhasználatú zöldfelület
A vasútállomás területén rendezetlen a parkolási
helyzet
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2.3.1.5 Városrész 5. Kóczán és Petıfi telep városrész
Határok: Szent Imre út – Bimbó u. – Határ u. – közig. határ – Rózsaszál u. – Dózsa György
út
A városrész népességszáma 2001-ben 897 fı volt (ebbıl állandó népesség 892 fı), a teljes
város lakosságának 7 %-a. 2008 végére ez 887 fıre változott, azaz 1%-kal csökkent. A
korcsoportok szerinti megoszlásra jellemzı, hogy a 15 év alattiak száma (184 fı; 20,6 %)
meghaladja az idıs korúakét (88 fı; 9,9%), azaz a városrész fiatalos korszerkezetőnek
tekinthetı, öregedési indexe 0,5 volt a 2001-es Népszámlálás idején. A 15-59 évesek
száma 623 fı (69,5%). (Forrás: KSH, 2001). Az infrastrukturális fejlesztések következtében
a közeljövıben igen jelentıs növekedés valószínősíthetı. A tervek szerint a meglévı északi
lakóterületen 300 lakás épül, kb. 7-800 fıs népességnövekedést eredményezve Emellett a
Kóczán lakópark elsı ütemben 800 lakás jöhet létre, melynek révén a városrész lakossága
megháromszorozódik, s a késıbbi fejlesztések eredményeként a városrész lakossága
további 2650 lakással, azaz 5800-6500 fıvel bıvülhet.
A városrész aktív korú lakosságának képzettsége a Népszámlálás idején rosszabb volt a
Gyömrıi átlagnál. A 15-59 év közöttiek 36,4 %-a rendelkezett legfeljebb 8 általános iskolai
végzettséggel, míg a 25 éves és idısebb népesség körében a felsıfokú végzettségőek
aránya alacsony, 4 % volt. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népesség körében a
városi átlaghoz hasonló, 56,8 % volt a legutóbbi Népszámlálás idején, míg a foglalkoztatott
nélküli háztartások aránya 21,3 %. Az újonnan beköltözık révén a kor- és képzettségi
szerkezet is jelentısen módosul, várható a fiatal és képzett, családos népesség
növekedése.
A városrész lakásállománya 2001-ben Gyömrı teljes lakásállományának 6 %-a volt (283
db), mely 28,3 %-a alacsony komfortfokozatú, ami kedvezıtlenebb, mint a városi átlag.
Ezek a mutatók a tervezett lakópark megépülésével javulni fognak. A lakások száma
megugrik, valamint a komfortfokozat mutatója is kedvezıbb lesz.
A lakópark benépesülésével párhuzamosan a vasúttól északra esı terület lakosságszáma
miatt szükségessé válik egy alközpont kialakítása, a jelenlegi tehermentesítése érdekében.
A lakosságszám növekedése új intézmények létrehozását kívánja meg: bölcsıde (90
férıhely), óvoda (180 férıhely) és általános iskola (18 tanterem) iránti igény is jelentısen
növekszik.
A városrész nem rendelkezik sem értékvédelem alatt álló épülettel, sem természetvédelem
alatt álló területtel, sem zöld közterülettel.
A városrész kommunális infrastruktúrája kiépített. Minden utcában elérhetı a vezetékes vízés

gázszolgáltatás,

az

áramellátás,

a

közvilágítás,

valamint

az

egész

terület
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szennyvízcsatornával is ellátott. A vonalas infrastruktúrát tekintve a városrész útellátottsága
megfelelı, a burkolt utak aránya teljes. Az új építések összközmővesített telkeken
valósulnak meg.
A

városrész

minden

tekintetben

elszakított

helyzetben

van

a

település

egyéb

területegységeihez képest. Közúti kapcsolata ugyan van Gyömrıvel, de külsı kapcsolatait
Maglódon, illetve a 31. sz. fıúton keresztül gyakorolhatja. Elszigeteltsége jelentıs a
városon belül, lényegében Maglóddal több kapcsolata van, mint Gyömrıvel. A városrész
elérhetıségén sokat javított a helyi autóbuszjárat útvonalának meghosszabbítása és
gyakoribbá tétele. A helyi autóbuszjárat bekapcsolja a városi életbe, de a járatok viszonylag
kis száma miatt a városközponttól való távolság jelentıs hátránnyal jár.
A városrészben mőködı vállalkozások száma (48 db) Gyömrı összes vállalkozásának 9 %a volt 2008-ban. A vállalkozások között az építıipar (31%) dominált, de jelentıs arányban
(22%) vannak a szolgáltatási szektorban mőködık, míg a feldolgozóipar csupán 12%-ot
képviselt. A kiskereskedelmi üzletetek száma (humán gyógyszertárak nélkül) 5 db volt,
egyéni vállalkozás által üzemeltetett kiskereskedelmi üzlet nem volt. A városrészben
vendéglátóhely nem mőködik.
Funkcióellátottság

101

mezıgazdaság
2%

szállítás
8%

építıipar
31%

nagykereskedelem
10%

kiskereskedelem
10%

feldolgozóipar
12%
szolgáltatás
27%

2.7. ábra: A Kóczán és Petıfitelep városrészben mőködı vállalkozások gazdasági
szerkezete
Forrás: KSH, Cég-Kód-Tár, 2008
A városrészben csak 20 fı alatti kisvállalkozások vannak, a legjelentısebb foglalkoztató
(10-19 fı) az Improtec Építıipari Kft.
A városrész SWOT-analízise
Erısségek



A városrész társadalmi szempontból kedvezıtlen
statisztikai adatokkal rendelkezik.



Az elhelyezkedése, utcaszerkezete és a jellemzı
teleknagyság élhetı, nyugodt kisvárosias és
falusias lakókörnyezet kialakítását tette lehetıvé




Gyengeségek



A vasúti fıvonal miatt a városrész teljesen
elkülönül a város törzsterületétıl, annak
ellátottsága a központtól való távolság miatt
kedvezıtlen



A városrész funkcióhiányos, nem rendelkezik
alközponttal




A kereskedelmi ellátás választéka erısen hiányos

Az ipari termelés távol marad a városközponttól
A kommunális infrastruktúra kiépített
Lehetıségek




Kevés a közhasználatú zöldfelület
Veszélyek

Bıvülı EU-s források a településfejlesztésre



Rövid távon is érdeklıdés mutatkozik az
agglomerációs települések, mint lakóhely iránt

A városrész izolációja tovább erısödhet az
elmaradó fejlesztések miatt





A városrész jelentıs fejlesztésre alkalmas
összközmővesített területtel rendelkezik, mely a
város új növekedési zónáját jelentheti

A városrész elszigeteltsége révén inkább
Maglódhoz fog kötıdni, és a lakosság a
szolgáltatásokat is ott veszi igénybe





A lakónépesség növekedése egy új alközpont
kialakítását teszi szükségessé

Alvóváros jellege tovább fokozódik Budapest
közelsége és vonzereje miatt



Az új lakópark az eddig városképtıl eltérı,
különálló, idegen elemként jelenik meg a város
szerkezetében
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2.4 SZEGREGÁLT, VAGY SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK
HELYZETÉRTÉKELÉSE

Szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása és a
lehatárolt területek helyzetének elemzése
A Gyömrı város területén esetlegesen meglévı szegregált területek lehatárolásának
kimutatására a Városfejlesztési kézikönyvben szereplı szegregációs mutatók (2001-es
népszámlálási adatokon alapuló szegregációs mutató, segélyezési adatokon alapuló
szegregációs mutató) kerültek megvizsgálásra.
•

A 2001-es népszámlálási adatokon alapuló szegregációs mutató eredménye alapján
megállapítható, hogy Gyömrın nem található olyan terület, mely a szegregációs
mutató

alapján

megfelelne

a

tényleges

szegregátum

feltételeinek.

(8.1-2.

mellékletben KSH szegregációs levél + térkép)
•

A segélyezési adatokon alapuló szegregációs mutató eredménye alapján jelenleg
nincs beazonosítható szegregátum.
A mutató kiszámításához a Városfejlesztési Kézikönyvben útmutatásait figyelembe
véve a 2009. novemberi állapotokat tükrözı önkormányzati adatállomány szerinti
rendszeres szociális ellátásban részesülık száma (Munkanélkülieknek kiutalt
rendelkezésre állási támogatás 96 fı + Rendszeres Szociális Segély 9 fı +
Lakásfenntartási támogatás 128 fı + Gyermekvédelmi kedvezmény 1052 fı = 1285
fı) és a 2009.11.29-én megadott lakosságszám (15.887 fı) képezte az alapot.
Városi átlagban az ezek hányadosából számolt segélyezési adatokon alapuló
szegregációs mutató értéke 0,08. Mivel az adatok tömb szinten nem összesíthetık,
a szegregációval veszélyeztetett területek kiszőrése térképi ábrázolással történt. Az
elıszőrésnek szánt térképi megjelenítés esetén a gyermekvédelmi kedvezményben
részesülık közül csak a HHH-s gyermekek területi eloszlása volt ábrázolható, az
ilyen típusú támogatásban részesülık magas száma miatt. (8.2. mellékletben a
szegregációval veszélyeztetett területek beazonosítását segítı térképek)

A 2001-es adatok alapján megjelölt szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett
területek aktuális viszonyainak vizsgálata:
A 2001-es adatok alapján a Városban nincs kijelölt szegregátum, így a KSH-tól statisztikai
adatszolgáltatásra nem került sor. A KSH csatolt térképén, a kritériumban meghatározott
lakosságszámot el nem érı területek ugyan beazonosíthatók (ebbıl a várostól délre esı
terület a Gyógypedagógiai Intézetet jelöli, ezért vizsgálata nem releváns), de esetükben
(Gróf Teleki Pál u. mentén lévı terület, és a Hársfa u. melletti kis saroktömb) az aktuális
viszonyainak vizsgálata csak a fent megjelölt lakosságszám tekintetében releváns, hisz
2001-es adatok a lehatároláson kívül nem állnak rendelkezésre.
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Ugyan utcaszintre nem állnak rendelkezésre lakosságszám adatok, így pontos számmal
nem rendelkezünk, de megállapítható, hogy 2001 óta nem következtek be nagyobb
lakosságszám változások.
A KSH által jelölt területek vizsgálatához a polgármesteri hivatal és az önkormányzati
intézményrendszer rendelkezésére álló egyéb adatainak és információinak (kvalitatív
információk) további vizsgálata alapján elmondható, hogy az elmúlt idıszakban nagy
arányú építés és bontás nem történt jelzett területeken és nagyobb népességmozgás sem
volt tapasztalható, és mindezek mellett a segélyezési adatok térképi megjelenítésén sem
észlelhetı a korábban jelölt területeken a szegregáció jele.
Mindezek alapján beigazolódott, hogy a KSH 2001-es adatok alapján jelölt területek
jelenleg sem felelnek meg a szegregált, illetve a veszélyeztetett területek definíciójának, így
nem kell anti-szegregációs programot kidolgozni az adott területre.
2001 óta kialakult új szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett területek
vizsgálata:
Gyömrı városában 2001-es adatok alapján nem lett lehatárolva szegregátum, az ott
vizsgált adatok alapján szegregátumnak nem minısülı, de térképen jelzett területek
vizsgálatát az elızı részben bemutattuk. Ettıl független, új szegregátumok, illetve
szegregációval veszélyeztetett területek meghatározása a már bemutatott térképi
beazonosítási módszer alapján került megvizsgálásra. Az önkormányzati adatállomány
szerinti rendszeres szociális ellátásban részesülık területi eloszlása a különbözı
támogatási formák szerint nem mutat szignifikáns különbséget egy tömbhatárosan
beazonosítható ponton sem. Mindezek alapján megállapítható, hogy jelenleg az egész
városra összességében szórtság (kiegyenlítettség) jellemzı, egyedül a hátrányos helyzető
családok a város déli részén (Bajcsy-Zsilinszky utca) helyezkednek el valamivel sőrőbben.
A térképi segítséggel lehatárolt leginkább veszélyeztetett utcára a ”segélyezési próba”
elvégzésre került. A megadott segélyezési adatok lakosságra vetített aránya 0,10 /az
utcában lakó összes segélyezett (48 fı) /utca lakosságszáma (476 fı)/. Az eredmény
mindössze 2%-kal magasabb a városi átlagnál (0,08), így nyilvánvaló, hogy a területet nem
szegregátum. A legveszélyeztetettebbnek tőnı területrıl kiderült, hogy nem felel meg a
szegregációs feltételnek, így valószínőleg máshol sincs ilyen terület, tehát a városnak nem
kell anti-szegregációs programot kidolgozni.
Tervezett fejlesztések szegregációs hatásának felmérése
Gyömrı Integrált Városfejlesztési Stratégiája a jelenleg szegregáció mentes területén olyan
célokat tőz ki, amelyek a szegregációs folyamatok elindulását, felgyorsulását a jövıben is
meg kívánják akadályozni. A fejlesztések gazdasági, közösségi, városi valamint közszféra
funkciókkal kapcsolatos körülmények, adottságok javulását irányozzák elı, azzal, hogy a
tervezés minden szintjén észrevehetı legyen a fejlesztések össztársadalmi, leszakadással
veszélyeztetett lakossági csoportok kialakulásának elkerülését célzó pozitív hatása.
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3

STRATÉGIA

3.1 A VÁROS JÖVİKÉPE
A jövıkép a város - funkcionális kapcsolatban lévı környezetével együtt értelmezett –
hosszú távon (15-20 év alatt) elérendı célállapotát határozza meg. Tekintettel Gyömrı
térségi szerepére, az ellátandó közfunkciókra és szolgáltatásokra a fejlesztésének jövıképe
a következıképpen fogalmazható meg:
Gyömrı vonzó kisvárossá fejlıdik, megtartva kertvárosi karakterét, fenntartható
magas életminıséget, lakó- és munkahelyet nyújt a helyi és térségi lakosság
számára, erısíti központi szerepkörét, Budapest délkeleti elıterében idegenforgalmi
és rekreációs szerepet tölt be.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában szereplı fejlesztések megvalósulásával a város
jövıképére pozitív szcenárió prognosztizálható.
A megfogalmazott jövıkép Gyömrı városát egy harmonikusan mőködı kisvárosként
vizionálja, mely szorosan kötıdik Budapesthez.
Gyömrı 15-20 év múlva népességét tekintve az országos tendenciáknál jóval kedvezıbb
trendekkel rendelkezik. A már folyamatban lévı lakóterület-fejlesztésekkel együtt mintegy 7
ezer fıs népességtöbblettel lehet számolni. A javuló népességmegtartó és vonzó
képességnek és az ennek következtében bekövetkezı növekvı ütemő természetes
szaporodásnak köszönhetıen a népesség korösszetétele még kedvezıbbé válik.
A város a Monori kistérségen belül továbbra is mikro-térségi központi feladatkört tölt be,
a település vonzáskörzetébe tartozó 7 település továbbra is Gyömrıhöz kapcsolódik, itt
koncentrálódik a központi funkciók egy része, s hatékonyan szervezi térsége települései
közötti feladatmegosztást. A helyhez kötött feladat-ellátási tevékenységeket helyben
fejleszti tovább, de a térségi kohéziót erısítve megteremti azok gyors és mindenki számára
egyenlı eséllyel biztosított elérhetıségét. Másrészt olyan térségi szinten szervezıdı mobilszolgáltatásokat hoz létre és szervez, amelyek a feladatellátást hatékonyabbá, gyorsabbá
és költséghatékonyabbá teszi (pl. egészségügyi, mobil gyermekvédelmi stb.). Gyömrınek
fel kell készülnie a városi népesség, és a környezı kistelepülések lakói által jogosan elvárt
magasabb színvonalú köz- és kereskedelmi szolgáltatások biztosítására, illetve a gazdaság
mobilizálására, a vezetı szerep erısítésére.
Gyömrı népességmegtartó és -vonzó képessége elsısorban fekvésének, a fıvároshoz
közeli, jó elérhetıséggel rendelkezı földrajzi pozíciójának köszönhetı. Az élhetıség
szempontjából a funkciók bıvítése és a szolgáltatások kínálatának, minıségének, és
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elérhetıségének javítása szükséges. A közszolgáltatások, kulturális szolgáltatások
fejlıdése a lakossági kereslet növekedésével erısödik. A városon belül a lakófunkciójú
területek általános állapota javul, melynek fı összetevıje a közterületek minıségi
fejlesztése.
Mindezek hátterében szükséges a gazdasági potenciál erısítése és ezáltal a
munkahelyteremtı képesség javítása. Gyömrın a kis és középvállalkozásokra alapozott
helyi gazdaság a jövıben a lakosság növekvı hányadának biztosít munkalehetıséget, ıket
napközben is helyben tartja, mely a helyi jövedelmek növekedését, a versenyképes
gazdaság kialakulását, s a helyi foglalkoztatást növeli, az ellátási színvonalat javítja. A
város alvóvárosi szerepét oldja.
A gazdaságon belül komoly minıségi munkahely-teremtési eredménnyel jelentkezik a
turizmus, vendéglátás ágazat. A fejlıdésben fontos elem a városi identitás és imázs
javítása. A városi identitás erısítése a fejlesztések elfogadottsága, a fenntartható városi
társadalom biztosítéka, az imázs javítása különösen a turizmus esetében játszik
kiemelkedı szerepet. Az imázs és az identitás javítása elválaszthatatlanok az életminıség
javítását és a gazdaságfejlesztést célzó beavatkozásoktól is, hiszen ezek a „városi üzenet”
közvetítıi, egyben közvetlenül is az életminıség javítását és a turizmus ágazatának
fejlıdését eredményezik.
Az egyes városrészekben megerısödnek a jelenleg még fejlıdésük kezdeti szakaszában
lévı alközponti területek és az alapszolgáltatások terén tovább tehermentesítik a
városközpontot. A város funkcionális magterülete a városközpontra koncentrálódik, egyben
ez a fejlıdés magterülete is. Ugyanakkor a célrendszerben meghatározott módon minden
definiált városrész megtalálja saját specifikumainak megfelelı fejlıdési irányát és ezeket
továbbfejlesztve nem egymás településen belüli versenytársai, hanem partnerei lesznek.
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3.2 FEJLESZTÉSI CÉLOK

Jövıkép:

Gyömrı vonzó kisvárossá fejlıdik, megtartva kertvárosi karakterét, fenntartható
magas életminıséget, lakó- és munkahelyet nyújt a helyi és térségi lakosság számára,
erısíti központi szerepkörét, Budapest délkeleti elıterében idegenforgalmi és
rekreációs szerepet tölt be.

Tematikus célok:
1. A város használja ki
idegenforgalmi és
rekreációs potenciálját

2. Versenyképes, fenntartható, több
lábon álló, kis és
középvállalkozásokra alapozott helyi
gazdaság alakuljon ki a lakosság
növekvı helyi foglalkoztatásával

3. A lakosság életminısége
javuljon

4. A város
népességnövekedése
mellett a helyi társadalom
kohéziója erısödjön

Városrészi célok:
1.

Városközpont

Váljon
széles
szolgáltatási kínálatot
nyújtó
funkcionális
városközponttá

2. Ófalu
A rekreációs potenciálját
hatékonyabban
használja ki, a helyi
társadalom integrációja
erısödjön

3. Központi lakóterület
Kertvárosi jellegét megtartva
váljék kedvezı lakáspiaci
helyzető lakóterületté, a
városközpont fejlıdésének
háttérterületévé

4. Erzsébettelep

5. Kóczán

Minıségi lakókörnyezet
jöjjön létre

Dinamikus szolgáltató,
fiatalos lakóterület és
új alközpont fejlıdjön ki

107

3.2.1
I.

Középtávú tematikus célok
A város használja ki idegenforgalmi és rekreációs potenciálját

Magyarországon az idegenforgalom dinamikusan fejlıdı gazdasági ágazat, mely sok
kiaknázatlan területtel rendelkezik. Az utóbbi években a kevésbé frekventált helyek és a
turizmus új formái iránt is nıtt a kereslet. Gyömrı kedvezı környezeti adottságai, nagy
összefüggı zöldfelületei, a környék egyedüli igényesen kiépített élıvízi strandolási
lehetısége, másrészt az aktív szabadidı eltöltésének számos változata és a kulturális
programok jelentıs turisztikai adottságnak tekinthetık. A városfejlesztés kiemelt fontosságú
pillére lehet a kulturális és szabadidı-gazdaság fejlesztése, mely Gyömrı fıváros-környéki
fekvésébıl,

a

kedvezı

megközelítésbıl,

valamint

a

területek

rekreációra

való

alkalmasságából adódó potenciálokra építhet.
A jelenleg még kiaknázatlannak számító termálvízkészlet késıbbi hasznosítása, és a szabad
területek rekreációs hasznosítása, valamint a rendezvényturizmus bıvítése a város
idegenforgalmi vonzerejét mindenképpen növelhetné. Fontos a meglévı kínálat fejlesztése
és bıvítése, valamint minıségi javítása, másrészt pedig a megélénkülı idegenforgalmi
érdeklıdésre alapuló háttér-infrastruktúra (pl. szállás- és vendéglátó kapacitás) bıvítése.
Mindez hozzájárul a térség ismertségének és jó hírének növeléséhez, ami más ágazatokra is
pozitív hatással lehet.
Gyömrı mindezért a következı célokat tőzi ki:
•

A város idegenforgalma, kulturális és szabadidı-gazdasága mennyiségi és minıségi
tekintetben egyaránt fejlıdjön,

•

Gyömrı váljon belföldön és külföldön is ismert, a lakosság és az idelátogatók által
egyaránt kedvelt várossá.

II.

Versenyképes, fenntartható, több lábon álló, kis és középvállalkozásokra
alapozott helyi gazdaság alakuljon ki a lakosság növekvı helyi
foglalkoztatásával

Egy település fejlıdését és versenyképességét több tényezı is befolyásolja. Vannak, melyek
adottságnak számítanak, így az nem, vagy csak korlátozottan változtatható meg (földrajzi
elhelyezkedés, a természeti adottságok stb.), másokra viszont számottevı hatást lehet
gyakorolni, így azok fejleszthetık. Mindezek alapján Gyömrı számos fejlesztési lehetıséggel
rendelkezik. Földrajzi fekvését és elérhetıségét tekintve kedvezı adottságokkal bír,
gazdasági súlya a térségben viszont kicsi, melyen azonban lehetısége van változtatni.
Gyömrınek a jövıben ezért kitőzött célja a település tıkevonzó képességének erısítése és
így a helyi gazdaság – elsısorban kis és középvállalkozások révén történı – dinamizálása.
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Ehhez a tudatos fejlesztéshez befektetık vonzására alkalmas fejlesztési területekkel
rendelkezik.
A gazdaság fejlesztése ugyanakkor a helyi munkaerı foglalkoztatására kell, hogy alapuljon,
mivel a lakosságszám folyamatosan emelkedik, az ingázók aránya viszont nem csökken.
Gyömrı Budapest-függısége így több szempontból is csökkenne, melybıl a város minden
téren profitálna.
A helyi foglalkoztatás azonban csak akkor érhetı el, ha a betelepülı és helyben levı
vállalkozások számára megfelelı szinten képzett munkaerı áll rendelkezésre a városban.
Ehhez szükséges a késıbbiekben az oktatási-képzési rendszer összehangolása a
befektetık igényeivel. A lakosság képzettségi szintjének emelkedésével nı az esély az új
beruházások letelepedéséhez, akik munkaerı igényüket a városon belülrıl meg tudják
oldani.
Gyömrı mindezért a következı célokat tőzi ki:
•

A település tıkevonzó képessége erısödjön, a helyi gazdaság fejlıdjön

•

A gazdaságfejlesztés a helyi foglalkoztatás növelésére irányuljon, a település váljon
vonzóvá a képzett (fiatal) munkaerı számára

•

Erıs és versenyképes helyi kis- és középvállalkozói réteg alakuljon ki

•

Az oktatási-képzési rendszer rugalmasan biztosítsa a helyi gazdaság munkaerı
szükségletét

III. A lakosság életminısége javuljon
A lakosság életminısége több tényezı függvénye, melyet az önkormányzat jelentısen
befolyásolhat. A településen elérhetı szolgáltatások mennyisége és minısége alapvetıen
meghatározza az életminıséget. Gyömrın alapvetı fontosságú a lakossági alapellátás
intézményi és szolgáltatási színvonalának növelése. Mind az oktatás-nevelés, mind az
egészségügyi ellátás terén egyre több, elsısorban kapacitásbeli hiányosság mutatkozik,
melyre a lakosságszám dinamikus növekedése miatt a városnak komoly figyelmet kell
fordítania. A város a folyamatban lévı fejlesztésekkel feléli intézményi tartalékait, az
intézmények, az ellátórendszer zsúfoltak, túlterheltté válnak. Ezért az új fejlesztésekkel
párhuzamosan új intézményi kapacitások kiépítése válik indokolttá, minden vonatkozásban.
Fontos célnak tekinthetı az olyan városméret elérése, amely lehetıvé teszi az ellátó
mőszaki és humán infrastruktúra méret-hatékony megújítását és fejlesztését.
A népességnövekedéssel az infrastruktúra-hálózat fejlesztés terén is lépést kell tartani, ezen
belül különösen a közlekedési rendszer fejlesztése igényel beavatkozást. A városban a
távolságok egyre növekszenek, a belsı közlekedés egyre nehezebb, a közlekedési hálózat
szerkezetfejlesztése egyre sürgetıbb. Az utak állapota, a parkolók mennyisége, a járdák
minısége és mennyisége, valamint a kerékpárutak és zebrák hiánya komoly problémaként
jelentkezik, ezek fejlesztése szükségszerő a település élhetıségének szempontjából.
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Életminıséget befolyásoló tényezınek tekinthetık a szabadidı hasznos eltöltésének városi
lehetıségei is. Ennek intézményesített formái gyakran csak a fıvárosban érhetık el, pedig
helyben egyre nagyobb igény mutatkozik a kulturális és az aktív, egészséges életmódot
segítı szolgáltatásokra. A helyi kulturális gazdaság fejlesztése iránti igény Gyömrın
számtalan fejlesztési lehetıséget ad, az intézményi háttér mind mőszaki, mind tartalmi
szempontból eleget kell, hogy tegyen az elvárásoknak.
Gyömrınek ki kell használni és bıvítenie szükséges a rekreációs lehetıségeit. E
potenciálokat sokoldalúvá kell tenni, mely minden korosztály igényeit kielégíti.
A város lakosságának életminıségét sok esetben tükrözi a városkép is, éppen ezért fontos
nagyobb hangsúlyt fektetni az épített és a természeti környezet megóvására is.
Gyömrı mindezért a következı célokat tőzi ki:
•

Javuljon a lakossági alapellátás intézményi és szolgáltatási színvonala

•

A kultúra és közmővelıdés intézményei tegyenek eleget a kor és a városi lakosság
mőszaki és tatalmi elvárásainak

•

Az épített és természeti környezet minısége javuljon

•

A rekreációs lehetıségek váljanak sokoldalúvá és feleljenek meg minden korosztály
igényeinek

•

A települési infrastrukturális hálózatok elégítsék ki a növekvı lakosság szükségleteit,
különös tekintettel a közlekedési rendszerre

IV. A város népességnövekedése mellett a helyi társadalom kohéziója erısödjön
Gyömrı vonzó kertvárosnak számít az agglomerációban, lakosságszáma így elsısorban a
beköltözık magas száma miatt rohamosan nı. Ennek következtében a társadalom
összetétele igen gyorsan változik, s meglehetısen vegyes, ezért a városfejlesztésnél a
közösségfejlesztésre, a helyi identitás erısítésére is kiemelt figyelmet kell fordítani. A
települési értékek, történelmi események, vagy neves személyek, szimbólumok, melyek
megkülönböztetik a települést, olyan értéket képviselnek, mely elısegíthetik e célt.
A település lakosai közötti összetartás szintén hozzájárul helyi identitás erısítéséhez. Ehhez
közösségfejlesztésre, programokra van szükség. Amennyiben egy településen létrejön a
lakosság belsı integrációja, akkor az ott élık is jobban érzik magukat és képesek, sıt
akarnak is tenni a településükért, hozzájárulva annak fejlıdéséhez.
Gyömrı mindezért a következı célokat tőzi ki:
•

A város befogadó, az itt lakókat és a beköltözıket egyaránt integráló értékeket
hordozó és közvetítı közösségeinek fejlesztése, erısítése
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•

A helyi identitás erısítése

•

A helyi közösségi kultúra támogatása

3.2.2

Városrészi célok

1. Városközpont: A városközpont váljon széles szolgáltatási kínálatot nyújtó
funkcionális városközponttá
Gyömrı egyközpontú, agglomerációs kisváros, amelynek központi területe jelenleg is a
városi funkciók győjtıhelye, a városi lét kifejezıdésének helyszíne. A város fejlıdésének, a
központi szerepkör betöltésének a központi területek fejlesztése a kulcsa. Mivel a város
központja egyértelmően a városi szerepkör meghatározója, a város fejlesztési céljai is
elsısorban ide kapcsolódnak.
A város prognosztizálható, számottevı lakosságnövekedése, mikrotérségi központi súlyának
erısödése

a

közszolgáltatások

és

kereskedelem

iránti

igények

megnövekedését

eredményezik, így a városközpont alapvetı célja ezek mennyiségi és minıségi javítása.
Mivel a város legfontosabb turisztikai attrakciói és ehhez kapcsolódó, a szabadidı hasznos
eltöltését szolgáló (kulturális, rekreációs és szabadidı-gazdasági) funkciói a város központi
területén koncentrálódnak, így ezen funkciók erısítése, az adottságok hatékonyabb
kihasználása is fontos feladat. Szükséges, hogy a fejlesztések hatására egységes
településkép alakuljon ki
Összességében a város központi területein olyan fejlesztési irányok meghatározása
célszerő, amelyek célja a meglévı funkciók megerısítése és minıségi fejlesztése, újabb
funkciók és tevékenységek létrehozása, e funkciók és a városi környezeti kontextus
összehangolása. Cél egy dinamikus kisváros funkcionális központjának kialakítása, ahol a
gazdasági és társadalmi dinamika a külsıségeken túl tartalomban is megnyilvánul.
A város központi területeire a következı operatív célok fogalmazhatók meg:
•

A központi szerepkör erısítése
-

A közcélú szolgáltatások és közigazgatás feltételeinek javítása, minıségi
fejlesztése

-

A kiskereskedelmi és szolgáltató szektor fejlıdésének elısegítése, kínálatának
szélesítése

•

A város vonzerejének növelése, hagyományainak, értékeinek tisztelete, a települési
imázs javítása
-

A kulturális hagyományok ápolása és méltó helyszínen történı bemutatása

-

A szabadidı kulturált eltöltésének elısegítése

-

A város turisztikai vonzerejének növelése

-

A települési imázs javítása
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Célcsoport: az egész város lakossága, illetve a környezı településekrıl a városközpontban
szolgáltatásokat igénybe vevık. Ehhez kapcsolódóan az esélyegyenlıség biztosítása a
közterületek és az intézmények fejlesztésében horizontális céljaként kell, hogy szerepeljen.
Tematikus célhoz való kapcsolódás:
1. tematikus célhoz: A városközpontban koncentrálódó meglévı turisztikai adottságok
hatékonyabb kihasználása, ismertségének javítása, a szabadidı hasznos eltöltését
szolgáló funkciók erısítése, a turizmus infrastruktúrájának megteremtése, a Tófürdı
kapcsolódó

szolgáltatásainak

fejlesztése,

hozzájárulva

Gyömrı

gazdasági

növekedéséhez és a vállalkozói szféra megerısítéséhez a második tematikus cél
tartalmának megfelelıen.
2. tematikus célhoz: A gazdaság dinamizálása, a képzett (fiatal) munkaerı számára a
helyi foglalkoztatási lehetıségek bıvítése, a kis- és középvállalkozások erısítése.
3. tematikus célhoz: A lakosság életminıségének javítása a települési infrastruktúra és
a közszolgáltatások hiányzó elemeinek kiépítésével, az alapellátás intézményi és
szolgáltatási színvonalának növelésével, kiemelten a közmővelıdés intézményi
szintő fejlesztése, valamint a rekreációs lehetıségek kínálatának bıvítése az elsı
tematikus cél tartalmának megfelelıen.
4. tematikus célhoz: A dinamikusan növekvı lakosságú Gyömrı városközpontjában a
helyi identitás fejlesztése, a közösségi kapcsolatok erısítése.
2. Ófalu városrész: A rekreációs potenciált hatékonyabban használja ki, a helyi
társadalom integrációja erısödjön
Az Ófalu a település legrégebbi része, hagyományos falusi településszerkezettel, építészeti
értékekkel és nagy zöldfelületekkel rendelkezik, melyek fenntartása, ismertségének javítása
fontos cél. A városrész a város potenciális rekreációs zónája. A gyors változáson és
kicserélıdésen átmenı helyi társadalom integrációját erısíteni kell.
Az Ófalura a következı operatív célok fogalmazhatók meg:
•

•

A városrész rekreációs és turisztikai vonzerejének növelése
-

A szabadidı kulturált eltöltésének elısegítése

-

A városrész turisztikai vonzerejének növelése

A helyi társadalom integrációjának erısítése
-

A helyi intézményekhez és zöldterületekhez kapcsolódó rendezvények bıvítése,
ismertségének javítása

A városrészhez kapcsolódó külterületen található gazdasági területek fejlesztése fontos cél,
részben a városrészben élık foglalkoztatása szempontjából.
Célcsoport: Elsısorban a városrész lakossága, valamint a városból és a városon kívülrıl a
városrész környezeti és építészeti értékeit látogatók. A városrészben található szociális
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intézmények nagy száma miatt jelentıs, speciális célcsoport a helyben lakó idıskorú
népesség.
Tematikus célhoz való kapcsolódás:
1. tematikus célhoz: A városrészben nagy területet elfoglaló zöldfelületi rendszer
hatékonyabb kihasználása, a turisztikai adottságok, rendezvények ismertségének
javítása, hozzájárulva a harmadik tematikus cél teljesüléséhez is.
2. tematikus célhoz: Az Ófaluhoz tartozó külterületi részen a gazdaság fejlesztése, a
helyi foglalkoztatási lehetıségek bıvítése.
3. tematikus célhoz: A lakosság életminıségének javítása a rekreációs potenciálok
magasabb színvonalú használatával, a települési infrastruktúra hiányzó elemeinek
kiépítésével.
4. tematikus célhoz: A városrész egyre heterogénebb lakosságának közösségépítése.
3. Központi lakóterület (Klotildtelep és Máriatelep) városrész: Kertvárosi jellegét
megtartva

váljék

kedvezı

lakáspiaci

helyzető

lakóterületté,

a

városközpont

fejlıdésének háttérterületévé
A városközpontot körbeölelı városrész kertvárosi lakóövezet, ahol csak alapfokú funkciók
találhatók. Általános cél a lakókörnyezet általános színvonalának fejlesztésén túl az alapfokú
funkciók megerısítése és bıvítése.
A vasútállomás jelenléte a városrész fejlıdésének egyik alapját jelentheti, mely hosszabb
távon a városközpont kiterjedésével intenzívebb szolgáltató-ellátó funkciót is betölthet.
Középtávon azonban csak a közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések megvalósulása
valószínősíthetı.
A Központi lakóterület (Klotildtelep és Máriatelep) városrészre a következı operatív cél
fogalmazhatók meg:
•

•

Lakókörnyezet minıségi fejlesztése
-

kertvárosi-kisvárosi településkép fenntartása

-

az alapfokú intézmények fejlesztése

-

közlekedés biztonság fejlesztése

Vasútállomás

környékének

fejlesztése,

a

városközponttal

való

intenzívebb

összekapcsolása
-

parkolási lehetıségek javítása

-

kereskedelmi egységek és szolgáltatók megjelenésének elısegítése

Célcsoport: Elsısorban a városrész és a városközpont (valamint az Ófalu) lakossága.
Tematikus célhoz való kapcsolódás:
1. tematikus célhoz: A városrész céljai nem kapcsolódnak a tematikus célhoz.
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2. tematikus célhoz: A vasútállomás környékén ill. a városközponthoz közeli területeken
a szolgáltatások fejlıdésének elısegítése.
3. tematikus célhoz: A lakosság életminıségének javítása az alapfokú ellátó
intézmények és szolgáltatások fejlesztése révén hozzájárulva a harmadik tematikus
cél teljesüléséhez is.
4. tematikus célhoz: Közösségépítés, a beköltözık és a helyben élık integrációja.
3. Erzsébettelep városrész: Minıségi lakókörnyezet jöjjön létre
A városrész Gyömrı északi részén található kertvárosi jellegő, ahol a lakófunkciót csak
néhány alapfokú ellátó funkció egészíti ki. Általános cél a lakókörnyezet általános
színvonalának fejlesztésén túl az alapfokú funkciók erısítése.
Az Erzsébettelep városrészre a következı operatív célok fogalmazhatók meg:
•

Lakókörnyezet minıségi fejlesztése
-

kertvárosi-kisvárosi településkép kialakítása

-

a gyorsan növekvı lakosság integrációjának elısegítése, közösségépítés

-

közlekedés biztonság fejlesztése

Célcsoport: A városrész lakossága.
Tematikus célhoz való kapcsolódás:
1. tematikus célhoz: A városrész céljai nem kapcsolódnak a tematikus célhoz.
2. tematikus célhoz: A városrész céljainak kapcsolódása a tematikus célhoz közvetett.
3. tematikus célhoz: A városrész népességének jobb életminıségére, közvetve tehát a
város népességmegtartó képességének javítására koncentrál.
4. tematikus célhoz: A gyorsan növekvı népességszámú városrész heterogén
lakosságának közösségépítése, a beköltözık és a helyben élıkkel való integrációja.
5. Kóczán és Petıfitelep városrész: Dinamikus szolgáltató, fiatalos lakóterület és új
alközpont fejlıdjön ki
A városrész általános célja, hogy dinamikusan bıvülı lakófunkciója mellett adottságainak
megfelelıen a új alközpont jöjjön létre, mely intézményeivel biztosítja a szükséges
közszolgáltatásokat, és élhetı városi környezett teremt.
A Kóczán városrészre a következı operatív célok fogalmazhatók meg:
•

Vonzó lakókörnyezet kialakítása
-

Különbözı

beépítési

jellegő

területek

kialakításával

kertvárosi-kisvárosi

településkép kialakítása, mely Gyömrı város valódi részeként funkcionál
-

A lakóterületi fejlesztésekhez kapcsolódó zöldfelületi és rekreációs célú területek
kiépítése

•

a gyorsan növekvı lakosság integrációjának elısegítése, közösségépítés

Új alközpont kialakítása
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-

A közcélú szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése

-

A kiskereskedelmi és szolgáltató szektor kialakítása

Ezen célok közül középtávon a város elsısorban a következı fejlesztési célokat tőzte maga
elé:
•

Kertvárosi-kisvárosi településkép kialakítása

•

A közcélú szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése

•

A kiskereskedelmi és szolgáltató szektor kialakítása

Célcsoportok: A városrész fejlesztéseinek célcsoportja elsısorban az ide újonnan
beköltözık, valamint a már itt élı lakosság.
Tematikus célhoz való kapcsolódás:
1.

tematikus célhoz: A városrész közvetlenül nem kapcsolódik a tematikus célhoz

2.

tematikus célhoz: A városrészben célul kitőzött új szolgáltató funkciók megjelenése
hosszabb távon munkalehetıségeket teremt és a vállalkozói aktivitást erısíti.

3.

tematikus célhoz: A városrész népességének folyamatosan javuló életminıségére
koncentrál.

4.

tematikus célhoz: A gyorsan növekvı népességszámú városrész heterogén
lakosságának közösségépítése, a beköltözık és a helyben élıkkel való integrációja.

3.2.3

Célokhoz kapcsolódó indikátorok

Cél

1. A város használja ki
idegenforgalmi és rekreációs
potenciálját

Közvetlen
célcsoport
A városba
látogatók,
turisták
A város
lakossága

2. Versenyképes, fenntartható,
több lábon álló, kis és
középvállalkozásokra
alapozott helyi gazdaság
alakuljon ki a lakosság
növekvı helyi
foglalkoztatásával

A város
lakossága
A környezı
települések
lakossága

3. A lakosság életminısége
javuljon

A város
lakossága

Közvetlenül
érintett
városrész

Indikátorok
A városba érkezı turisták számának
növekedése (%)
Városban töltött vendégéjszakák száma (db)
A fejlesztésekkel érintett rekreációs/turisztikai
objektumok száma (db)
Vállalkozások számának növekedése (%)
A kiskereskedelmi egységek számaránya az
összes vállalkozáson belül (%)
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
tevékenységet folytató vállalkozások számának
növekedése (%)
Helyben foglalkoztatottak számának
növekedése (%)
Fejlesztésekkel érintett, közfeladatot ellátó
épületek száma (db)
Bölcsıdék száma (db)
Óvodai intézmények száma (tag
intézményekkel) (db)
Fejlesztésekkel érintett, kulturális funkciójú
épületek száma (db)
Fejlesztésekkel érintett sportlétesítmények
száma (db)

1, 2

1, 2, 3

1,2,3,4,5
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Célérték
(2013)
20
4000
3
5
25
10
5
3
2
6
1
2

4. A város
népességnövekedése mellett
a helyi társadalom kohéziója
erısödjön

3.2.4

A város
lakossága
Az újonnan
beköltözık

Zöldfelületek minıségének növekedése (%)
Parkolók számának növekedése (db)
Kerékpárút teljes hossza (km)
Helyi társadalmi akciók számának növekedése
(%)
Rendezvényeken résztvevık számának
növekedése (%)

1,2, 5

50
150
5
10
20

Stratégia külsı és belsı összefüggései

3.2.4.1 A stratégia fıbb külsı összefüggései
Illeszkedés a városfejlesztési koncepcióval, településrendezési tervvel

A településfejlesztési koncepció helyzetértékelı megállapításaival az IVS helyzetértékelı
fejezeteiben megfogalmazottak összhangban vannak. A fejlesztési koncepcióban vázlatosan
bemutatott vizsgálati eredményeket az IVS helyzetértékelése részleteiben is elemzi. A város
településhálózatban elfoglalt helyének értelmezésében a településfejlesztési koncepció és
az IVS egymással összhangban áll. Az IVS részletezıbb városi szintő helyzetértékelése a
város térségi szerepköreit, településhálózati helyzetét több aspektusból vizsgálja, de az
összegzı megállapítások a két dokumentumban egybecsengenek.

Gyömrı településfejlesztési koncepciója a város településhálózatban elfoglalt helyét az
agglomerációs sajátosságok figyelembe vételével vizsgálja. Megállapítása szerint a város
fejlıdésében

az

kapcsolatrendszer

agglomerációs
egyik

lét

legfıbb

meghatározó,
jele

a

a

Budapesttel

szuburbanizációból

kialakult
adódó

szoros

dinamikus

népességnövekedés, legfıbb elınye pedig a fıvárosi munkaerıpiac és a nagyvárosi
intézményhálózat

igénybevételének

bıséges

lehetısége.

A

népességnövekedéssel

párhuzamosan az ingázók aránya is nı. Az IVS helyzetértékelı megállapításai hasonló
megállapításokra

jutnak

a

város

agglomerációs

helyzetének

részletes

jellemzése

vonatkozásában.

Gyömrı város önkormányzata 2009 elsı félévében készíttette el, majd 2009 nyarán hagyta
jóvá településfejlesztési koncepcióját. Ezt követıen kezdıdött meg az IVS kidolgozása. Ez a
kedvezı körülmény lehetıvé tette, hogy az IVS stratégiai fejezetei figyelembe vegyék, és
maximálisan támaszkodjanak a frissen elkészült városfejlesztési koncepció célkitőzéseire.
Ennek megfelelıen Gyömrı Integrált Városfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott
jövıkép, illetve az átfogó városi cél és a kitőzött tematikus célok szoros összhangban vannak
a város 2009-ben jóváhagyott településfejlesztési koncepciójával. Az IVS célrendszere
illeszkedik a városfejlesztési koncepcióban lefektetett koncepcionális alapelvekhez. Az IVS
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középtávra vonatkozó tematikus céljai megfelelnek ezen alapelveknek, a célrendszer külsı
koherenciája ennek értelmében biztosított. Az IVS jelenleg nem igényli Gyömrı
településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatát.

Gyömrı hatályos településrendezési terve az IVS kidolgozását több évvel megelızıen
készült. Az IVS-ben meghatározott városrészi célok, és az akcióterületi fejlesztések ebbıl
következıen nem állhatnak minden egyes fejlesztési területet érintıen teljes összhangban a
korábban készült településszerkezeti tervvel. Az összhang megteremtése, és az IVS-beli
célok településrendezési oldalról történı támogatása ennek ellenére biztosított, ugyanis a
város az IVS kidolgozásának idıszakában egyidejőleg megkezdte településrendezési
eszközeink felülvizsgálatát is. A tervek jelenleg az egyeztetési fázisban tartanak. Így a
Képviselıtestület által jóváhagyott IVS-ben meghatározott konkrét fejlesztési tevékenységek
megvalósításához szükséges településszerkezeti tervi módosítások a lehetı legrövidebb
idın belül elkészülnek.

Összhang Gyömrı Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójával

A Koncepciót 2009 februárjában hagyta jóvá a város Képviselı-testülete. Gyömrı Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójának (SzSzK) célja az alábbiakban határozható meg: a
szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében tett, azon célok és intézkedések
sorozata, mely a szociális szférában résztvevı alanyokra vonatkozóan történik, az
érvényben lévı jogszabályban meghatározott ellátások biztosításával.

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció tartalmazza:
-

Lakosságszám alakulását, korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket.

-

Az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások
biztosításáról.

-

A szolgáltatások mőködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges
együttmőködés kereteit.

-

Az egyes ellátotti csoportok, idısek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek,
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális
ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.

Az SzSzK a Város jelenlegi helyzetének bemutatásán belül a hátrányos helyzetben lévık, a
szociális ellátásokat igénybe vevık számának alakulására koncentrál és tesz javaslatokat.

117

Az SzSzK szerint az egyik legfontosabb feladat a lakás, lakhatási feltételek biztosítása. Nagy
jelentısége van a lakáskoncepciónak, mivel Gyömrı Város lakossága kismértékő, de
folyamatos lélekszám emelkedést mutat. A feltételek megteremtésével az ifjú házasok, a
környékbıl áttelepült családok számára kívánatosnak tartja a lakhatási lehetıségek
biztosítását,

továbbá

az

egészséges

feltételek

megteremtését

az

új

generáció

felneveltetéséhez. Ez a célkitőzés az IVS célrendszeréhez is illeszkedik, hiszen az IVS
közép távra szóló tematikus céljai között megfogalmazódik a népességnövekedés mellett a
helyi társadalom kohéziójának erısítése, valamint a lakosság általános életminıségének
javítása is. Az SzSzK célja, hogy a már kialakult lakóövezetekben ne mennyiségi, hanem
minıségi fejlıdést, ezáltal életminıség javulást segítsen elı. E célkitőzést az IVS is
maximálisan támogatja és erısíti. Az önkormányzat célul tőzi ki a bérlakások állományának
növelését is.

Az

SzSzK

megfogalmazza

a

város

szociális

intézményrendszere

fejlesztésének

szükségességét. Ez a cél magába foglalja a gyermekek, hajléktalan emberek, fogyatékos
emberek napközbeni ellátását, a bölcsıdei férıhelyek számának növelését. A város tovább
kívánja mőködtetni Pedagógiai Szakszolgálatát. A felsorolt feladatok megvalósítása az IVS
céljainak elérését is elısegíti.
Összhang Gyömrı Város Esélyegyenlıségi Programjával

Az Esélyegyenlıségi Programot (EP) a város Képviselı-testülete 2009. szeptemberében
fogadta el. Az Esélyegyenlıségi Program célja a helyi viszonyokhoz igazodó, a hátrányos
helyzető csoportokat segítı, támogató, befogadó, az esélyegyenlıséget növelı feladatok
rendszerezése, ütemezése, az eddig jól bevált hagyományok megırzésével, megtartásával.
Az EP céljai az alábbi tématerületekre fókuszálnak:
-

Szociális biztonság és egészségügy

-

Lakhatás

-

Oktatás és képzés

A szociális biztonság és egészségügy, a lakhatás valamint az oktatás és képzés terén is
érvényesíteni kell az egyenlı bánásmód követelményét.
Az EP lényegében az IVS helyzetértékelésében megfogalmazottakkal egybecsengı
megállapításokat tesz a város közintézményrendszerére vonatkozólag. Az EP szerint
Gyömrı Város Önkormányzata közoktatási feladatellátási kötelezettségét teljesíti, és a
településen nem önkormányzati intézmények is részt vesznek a területet érintı (a települési
önkormányzat számára kötelezı, illetve nem kötelezı) feladatellátásban. A településen jó
arányban

biztosítottak

és

elérhetıek

helyben
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az

esélyegyenlıség

szempontjából

legfontosabb közszolgáltatások. Az IVS keretében elvégzett vizsgálat szerint is a város
intézményi kapacitásai megfelelıen képesek ellátni a város lakosságát, azonban a tervezett
számottevı népességnövekedés a közintézmények bıvítését igényli majd.

Az EP nagy teret szentel a HH és HHH gyermekek óvodai és iskolai ellátásának. Cél, minél
nagyobb százalékuk beíratása óvodába és beiskolázásuk. Az ehhez szükséges intézményi
fejlesztéseket, visszajelzırendszer megvalósítását, szegregációt megakadályozó feladatokat
részletesen tárgyalja a program. Az IVS antiszegregációs terve ezekkel a kérdésekkel
részletesen foglalkozik, a két dokumentum céljai és a meghatározásra került szükséges
intézkedések összhangban vannak, egymás megvalósulását elısegítik. Az EP-hez készített
akcióterv határidıt és felelıst megjelölve, indikátorok meghatározásával teszi ellenırizhetıvé
a végrehajtást. E feladatok elvégzése az IVS célrendszerének megvalósulását is elısegíti.
Összhang Gyömrı Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Tervével

A Város Közoktatási Intézkedési Tervét (KIT) a Képviselı-testület 2008-ban hagyta jóvá. A
helyzetértékelı fejezet részletes adatbázison alapul, a város oktatási intézményrendszerét
vizsgálja az oktatás-nevelésben résztvevık, az ellátási körzetek, az ellátás tárgyi feltételei, a
finanszírozás helyzete, az étkeztetés, a speciális oktatást igénylı gyermekek, és a roma
lakosság oktatásának-nevelésének sajátosságai kerülnek többek között vizsgálatra és
értékelésre. Az IVS vonatkozó fejezetei hasonló adatok elemzését végezték el, az abban az
oktatás-nevelés

gyömrıi helyzetérıl felvázolt kép megegyezik

a KIT

által adott

helyzetértékeléssel.

A KIT értelmében Gyömrı város biztosítja minden általános iskoláskorú gyermek
színvonalas oktatását. Korlátozott számban az iskolák bejáró tanulókat is fogadhatnak a
környezı településekrıl. A tanulók általános iskolai beiskolázásában a körzeti-területi elvet
továbbra is elsıdleges szempontnak kell tekinteni, ugyanakkor biztosítani kell a szabad
iskolaválasztás lehetıségét is. város iskola elıkészítı-fejlesztı csoportot mőködtet, az
iskolák napközi foglalkoztatást szerveznek. A tanulók esélyegyenlısége az önkormányzat
részérıl anyagilag biztosított. Alapfokú oktatás tekintetében a Terv az alábbi célokat
határozza meg a város iskolái számára: megfelelı képesítéső tanárok foglalkoztatása, az
osztályok átlagos létszáma minden iskolában azonos legyen, az iskolákban egységes elvek
szerint kerüljön megállapításra a tanári kar és a kisegítı személyzet létszáma
(feladatfinanszírozás), valamint egységes elvek alapján történjen az infrastrukturális háttér
biztosítására.

119

Fenti célok eléréséhez a KIT részletes feladatmeghatározást is ad, amelyben megjelöli az
egyes feladatok felelısét és határidejét is. Az ellátási és fejlesztési ütemtervben a 2008-2010
közötti idıszakra tanévekre lebontva határozza meg a feladatokat. E feladatok specifikusak,
amely részletezettsége meghaladja az IVS mélységét. Azonban a közoktatás terén kitőzött
elvégzendı önkormányzati feladatok jól illeszkednek az IVS felvázolta célok sorába. A
társadalmi kohézió erısítése IVS-célkitőzés elérését a város közoktatási programjában
foglaltak is elısegítik.
A város elkészíttette Közoktatási Minıségirányítási Programját is, amely 2007-ben került
elfogadásra. E program az oktatás-nevelés minıségbiztosítással összefüggı technikai
kédésekkel foglalkozik, amelyek az IVS szempontjából nem relevánsak.
Összhang a város környezetvédelmi programjával

A város nem rendelkezik környezetvédelmi programmal. Az Önkormányzat 2009-ben
megkezdte ugyan a város környezetvédelmi programjának kidolgozását, de a terv jelenleg is
kidolgozás alatt áll, a város jóváhagyott környezetvédelmi programmal nem rendelkezik.
Összhang a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Koncepciójával és a Monori
Kistérség Fejlesztési Stratégiájával

Gyömrı városfejlesztési elképzelései és középtávra készülı stratégiája sikeressége
szempontjából leglényegesebb az agglomerációs és a kistérségi területfejlesztési célokkal és
prioritásokkal való összhang. A Budapesti Agglomeráció hosszú távú Fejlesztési
Koncepciójának célkitőzései és a Programok Gyömrı vonatkozásában releváns elemei az
alábbiakban kerülnek röviden bemutatásra. Azok a kapcsolódási pontok is kiemelésre
kerülnek, amelyeken keresztül Gyömrı stratégiai céljai hozzájárulnak az agglomerációs
fejlesztési célok eléréséhez. Gyömrı IVS-ének a - fejlesztések szempontjából hozzá
legközelebb álló területi szintő - kistérségi stratégiával való összhangját az alábbiakban
mutatjuk be.

Gyömrı város fejlesztése hosszú távú célkitőzései megfogalmazásánál figyelembe kell venni
azt a fejlesztési környezetet, amely lehetıvé teszi, hogy a város - miközben saját
adottságaiból, lakóinak igényeire és érdekeire alapozza fejlesztési politikáját - a térségi
programokhoz is kapcsolódva maximálisan kihasználhassa agglomerációs helyzetébıl
adódó lehetıségeit.
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A 2005-ben elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) a budapesti
agglomeráció - illetve a budapesti-metropolisztérség céljait 2013-ig a következıképpen
határozza meg: „A fıváros és az elıvárosi győrő alkotta agglomeráció az ország
legversenyképesebb területe, legfontosabb kapcsolódási pontja, amely egyedülállóan
alkalmas arra, hogy rajta keresztül hazánk egésze bekapcsolódjon az európai, ill. a globális,
társadalmi, gazdasági vérkeringésbe.”

A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács - fentiek figyelembevételével - 2006-ban
hagyta jóvá a térség hosszú távú fejlesztési koncepcióját és programját. A Budapesti
Agglomeráció Fejlesztési Koncepciója megállapítja, hogy a fejlıdés egyik legfıbb gátját
továbbra is a kiegyensúlyozott térszerkezet hiánya jelenti. Ezért a koncepció a
területfejlesztésben kiemelkedı jelentıségő feladatnak tekinti a térszerkezet fejlesztését, egy
a térség adottságaival, értékeivel, potenciáljával és távlati jövıképével egyaránt harmonizáló
kiegyensúlyozott és strukturált térszerkezet kialakítását.

A kiegyensúlyozott térszerkezet fejlesztése az alábbi alapelvek szerint került kibontásra a
koncepcióban:

•

mennyiségében és minıségében is megfelelı területkínálat biztosítása a gazdaság, továbbá a
valós társadalmi igényeknek megfelelı lakóterületek, közösségi szolgáltatások, a rekreáció
számára,

•

a fejlesztések területi koncentrációja az urbanizált területekre, a fıvároson kívül fıként az
övezet

alközpontjaira,

illetve

a

kötöttpályás

tömegközlekedéssel

megközelíthetı

területrészekre, a fejlesztési csomópontokra, a természeti területek beépítetlenül hagyásával

•

a szabad területek megfelelı hasznosításának megtalálása és azok ilyen irányú fejlesztése, a
Zöldövezet filozófiája szerint.

A decentralizált koncentráció alapján egy új típusú munkamegosztást javasol a BAFT koncepció a
térség póluspontjai, (al) központjai között, amely:

•

az egész régión belül a policentrikus településrendszer kialakításában, a települések és
központok közötti munkamegosztásban érvényesül, a híd szerep erısítésére;

•

az Agglomeráción belül a térség területei között az alapvetı szolgáltatásokban meglévı - és

társadalmilag indokolhatatlan - különbségek felszámolásával párhuzamosan a teret szervezı
pólusok, kitüntetett helyek, intelligens terek, monumentumpontok fejlesztésében jut érvényre,
az egész térség, illetve az adott szektor életminıségének, életkörülményeinek javítása
érdekében.

Az ”azonos különbözıség”, azaz az elemek tartalmi differenciálásának és az azonos minıség
biztosításának kettıs elve, amelyben
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•

Az azonosság annyit jelent, hogy biztosítani kell a metropolisz-térség minden részében a
közel azonos minıséget, urbánus színvonalat. A homogén minıségre törekvés mellett
azonban megjelenik a sokszínőség, a különbözıség is, amely éppen a térséget alkotó
körzetek sajátos, speciális és eltérı adottságainak kihangsúlyozására építve alakítja
sokszínővé, változatossá a metropolisz térséget. Így mindenki megtalálhatja egy közel azonos
minıségen belül a számára vonzó másságot.

•

A helyszínek, kitüntetett helyek, pólusok fejlesztése, kiajánlása során ugyanakkor törekedni
kell a különbözıségek megırzésére a terek, helyek lokális karakterének kihasználására. A
differenciáknak a lokális karaktereknek, specialitásoknak megfelelı fejlesztésekkel egy
kaleidoszkópszerően sokszínő metropolisz térség alakulhat ki. Ezekkel a különbözıségekkel
érhetı el egy összetett, minden igényt kielégítı kínálat, és egyben azonosítható
helyszínjelleg.

A BAFT koncepció célkitőzéseihez kapcsolódóan a térszerkezet fejlesztésére kidolgozott programok
célja:

•

A térség sajátosságainak, karakterének megfelelı és a területfejlesztési koncepció céljainak
megvalósulását elısegítı térszerkezet kialakítása,

•

fenntartható és mőködıképes területi struktúra létrehozása,

•

a térség egésze, vagy szektora számára jelentıssé tehetı “kitüntetett” pontok helyszínné
válásának elısegítése,

•

az áramlást biztosító kapcsolati rendszerek fejlesztése

E fejlesztési programok között a BAFT dokumentum több olyan elemet (programot) határoz
meg, amelyeknek Gyömrı szempontjából is kiemelt szerepe lehet, amelyhez ezért Gyömrı
csatlakozni tud. Ilyen agglomerációs programok:
•

a fenntartható fejlıdés térbeli struktúráinak meghatározására, kialakítására,

•

az urbanizált centrumok, alközpontok rendszerének kialakítására,

•

turizmusfejlesztés

Gyömrı a Monori kistérség része. A Monori kistérség területfejlesztési koncepciója és
stratégiai programja 2001-ben készült el, amely a kistérség célstruktúráját és prioritásait
határozza meg. Az akkori kistérési lehatároláshoz képest mára módosult a kistérséghez
tartozó települések száma. Ezen túlmenıen is több olyan változás következett be a
térségben, amelyek miatt a 2001-ben készült területfejlesztési koncepció és program céljai
többsége ma is helytálló, ám egyes konkrétumok esetében a megváltozott körülmények
korrekciót tehetnek szükségessé. A kistérségi célrendszer és Gyömrı városfejlesztési
stratégiájának céljai által megszabott fejlıdési irányvonal egybecseng. Koncepcionális és
stratégiai szintő különbségek nem merülnek fel.
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A Monori kistérség célpiramisa:
1. Térségi intézményi rendszer kialakítása
1.1. A térségfejlesztést koordináló intézményrendszer bıvítése
2. A mezıgazdasági termelés feltételeinek javítása
2.1. A gazdálkodás feltételeinek javítása
2.2 Hagyományokkal rendelkezı termelés támogatása
2.3 Termékfeldolgozás szélesítése
3. A kistérség gazdaságfejlesztésének megalapozása
3.1. A gazdaságfejlesztés eszközrendszerének kidolgozása
3.2. Humán erıforrás fejlesztése
4. Környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás modernizálása
4.1. A hulladékgazdálkodás összehangolt, hosszú-távú fejlesztése
4.2. A természet értékeinek megóvása
5. A lakosság szociális, kulturális helyzetének javítása
5.1. A lakosság szociális helyzetének javítása
5.2. Sportolási, rekreációs lehetıségek növelése
5.3. A térség társadalmi aktivitásának növelése
5.4. A lakosság kulturális életének javítása
6. Az idegenforgalmi potenciál növelése
6.1. Idegenforgalmi célpontok számának összehangolt növelése
6.2. Idegenforgalmi létesítményhálózat fejlesztése

A város tematikus céljai, amelyek a rekreáció és idegenforgalom, a gazdaságfejlesztés, az
életminıség, és a társadalmi kohézió erısítése mellett támogatott népességnövekedés köré
szervezıdnek,

megfelelnek

a

kistérség

célpiramisában

meghatározott

specifikus

célkitőzéseknek. A kistérségi stratégiai célok városi szintre adaptálása több ponton
megtörtént, a városrészi és az akcióterületi fejlesztések részleteinek kidolgozásakor. Gyömrı
- e célokkal is egybehangzóan - tervezi a rekreáció és az idegenforgalom helyi
lehetıségeinek

kiaknázását,

a

lakosság

életminıségének

javítását

az

ellátó

közintézményrendszer és szolgáltatások fejlesztésével, lakóterületeinek fejlesztését és
gazdasági területeinek hasznosítását. Az IVS-ben meghatározott városi tematikus célok a 3.
gazdaságfejlesztési, az 5. szociális és kulturális helyzet javítását célul kitőzı, és a 6.
idegenforgalmi potenciál fejlesztését magába foglaló kistérségi célokhoz kapcsolódnak
elsıdlegesen.
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3.2.4.2 A stratégia fıbb belsı összefüggései
A célok logikai összefüggései és a stratégia megvalósíthatósága
Az IVS-ben meghatározott célok a helyzetértékelésben azonosított problémák megoldására
épülnek, illetve a város adottságainak, potenciáljainak hatékonyabb kihasználására
törekszenek. A város alvóvárosi szerepébıl való kitörés, a szabadidı-gazdaság és a
rekreációs, turisztikai fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakosság minél több idıt
tudjon hasznosan eltölteni Gyömrın, s ezeket a szolgáltatásokat ne Budapesten ill. más
településeken vegye igénybe. Az IVS-ben meghatározott célrendszerben a város a gyorsan
növekvı népesség igényeit, szükségleteit az ellátó és szolgáltató funkciók magasabb
színvonalra történı emelésével, munkalehetıségek bıvítésével igyekszik kielégíteni. A város
törekszik arra, hogy a kertvárosi lakókörnyezet nyugodt, élhetı terület maradjon, a
fejlesztéseket elsısorban a városközpontba koncentrálja, hogy ott egy – hangulatában,
látképében, funkciógazdagságában is fejlıdı – valódi kisvárosi központ alakuljon ki. A
belvárost körülvevı városrészek elsısorban kisvárosi-kertvárosi lakóövezetek, ahol az
alapellátás legfontosabb elemei mennyiségileg és minıségileg is fejlıdnek. Az újonnan
kiépülı lakóövezetek pedig alközpontfejlesztéssel e térségek kiszolgálóiként is megjelennek,
egymáshoz kapcsolva a szomszédos városrészeket.
A jövıképben megfogalmazott hosszú távú célt a négy tematikus céllal lehet elérni, melyhez
a területi, városrészi célok jól illeszkednek. A város tematikus céljai kiegészítik és némileg át
is fedik egymást. Egyaránt tartalmaznak a helyi lakosság életfeltételeit javító és az
idelátogatók számára a turisztikai szerepkör bıvítésére irányuló célokat. Ezzel biztosítható,
hogy a város központi szerepkörének erısítésére tett erıfeszítések nem mennek a helyi
lakosság életminıségét fejlesztı beavatkozások rovására. A területi szintő célok arra
irányulnak, hogy miközben a városrészek némiképpen specializálódnak, mindegyik egyaránt
biztosítsa lakossága számára az alapellátás legfontosabb elemeit. Ez a cél összhangban
van az esélyegyenlıség biztosításának általános céljával. A városrészek fejlesztési céljai
tekintettel vannak arra, hogy ne ütközzenek a szomszédos városrészek fejlesztési céljaival,
fölösleges kapacitások ne alakuljanak ki, ellenkezıleg, szükség esetén a városrészek
egymás ellátásáról is gondoskodjanak. Az új alközponti fejlesztéssel a városközpont
tehermentesítéséhez is hozzá tud járulni az IVS.
A városrészi célok minden tekintetben koherensen kiegészítik, illetve átfedik egymást. Adott
városrészen belül a célok megvalósulása csak olyan funkciók megerısödését, illetve
megjelenését szolgálják, amelyek jól kiegészítik egymást, és az esetek többségében
egymást

erısítve

megférnek

egymás

mellett

(pl.

a

kiskereskedelmi,

turisztikai,

közszolgáltatási, közigazgatási funkciók a város központi területein). Vagyis az egyes
városrészekre kitőzött célok megvalósulása nem eredményezi olyan funkciók keveredését,
melyek alapvetıen nem összeegyeztethetıek (pl. egy adott városrészben az ipari
tevékenység meghonosításával nem fér meg együtt a turisztikai fejlesztések megvalósítása).
Ugyanakkor az összefüggı célrendszer zárványok kialakulását sem eredményezi a
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településszerkezetben. A kitőzött célokban a funkciók tudatos tervezése, illetve a szükséges
átfedések mellett azok elosztása figyelhetı meg az egyes városrészek között, a szomszédos
városrészekre meghatározott

célok

illeszkednek

egymáshoz.

Mivel

a

városrészek

megjelenésében, elérhetıségükben karakterisztikusan elválnak egymástól, ezért a célok
meghatározásában elsıdleges szempontot jelentett az egyes városrészekre leginkább
jellemzı helyi adottságok kihasználása. A városrészekre kitőzött célok a legtöbb esetben
funkcióbıvülést eredményeznek, s nem járnak funkcióvesztéssel másik városrészben. Az
egyes célok településrész idegen funkció megjelenését nem irányozzák elı.
A stratégia kialakításakor a város számba vette a fejlesztések finanszírozásával kapcsolatos
lehetıségeket, s ezek alapján alakította ki, a realitást és a lehetıségeket alapul véve a
fejlesztési célrendszert. A stratégiában azonosított erıforrások a célok megvalósítását
szolgálják, de az Önkormányzat igyekszik új pályázati források bevonásával a finanszírozási
feltételeket javítani, bıvíteni
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A célok érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatásai
A városrészek céljainak hatása más városrészekre
Városrész

1. Városközpont

2. Ófalu

3. Központi
lakóterület

Városrészi cél

1. Városközpont

A városközpont váljon széles
szolgáltatási kínálatot nyújtó funkcionális
városközponttá
A rekreációs potenciált hatékonyabban Az Ófalu turisztikaihasználja ki, a helyi társadalom
rekreációs céljai kiegészítik
integrációja erısödjön
a városközponti célokat
Kertvárosi jellegét megtartva váljék
kedvezı lakáspiaci helyzető lakóterületté, A városközpont további
a városközpont fejlıdésének
fejlıdésének zónája
háttérterületévé

2. Ófalu

3. Központi lakóterület

3. Erzsébettelep

5. Kóczán és Petıfitelep

a szomszédos
városrészekre
meghatározott célok
illeszkednek egymáshoz

a szomszédos
városrészekre
meghatározott célok
illeszkednek egymáshoz
Az Ófalu a városrész
rekreációs igényeit
kielégítheti

Erzsébettelep lakosai a
szolgáltatásokat
Gyömrın vegyék
igénybe
Az Ófalu a városrész
rekreációs igényeit
kielégítheti
a szomszédos
városrészekre
meghatározott célok
illeszkednek egymáshoz

Kóczán városrész Gyömrı
valódi része legyen, lakosai
a szolgáltatásokat
Gyömrın vegyék igénybe
Az Ófalu a városrész
rekreációs igényeit
kielégítheti
Lakói részben az újonnan
kiépülı alközpontban
vegyék igénybe a
szolgáltatásokat
Lakói részben az újonnan
kiépülı alközpontban
vegyék igénybe a
szolgáltatásokat

Lakói rekreációs zónája
legyen az Ófalu, a helyi
társadalom pedig
integrálódjon

Lakói a városközpontban Lakói az Ófaluban
veszik igénybe a
veszik elégítik ki
szolgáltatásokat
rekreációs igényeiket

a szomszédos
városrészekre
meghatározott célok
illeszkednek egymáshoz

3. Erzsébettelep

Minıségi lakókörnyezet jöjjön létre

5. Kóczán és
Petıfitelep

Lakói részben a
városközpontban vegyék
Lakói részben az
Máriatelep egy részének Erzsébettelep egy
Dinamikus szolgáltató, fiatalos lakóterület igénybe a szolgáltatásokat,
Ófaluban veszik elégítik szolgáltató alközpontja részének szolgáltató
és új alközpont fejlıdjön ki
részben járuljon hozzá a
ki rekreációs igényeiket legyen
alközpontja legyen
funkciók városi szintő
megosztásához

Megjegyzés: A színek a hatások erısségét jelzik
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3.3 BEAVATKOZÁSOK – AZ AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE
Az akcióterületek koncentráltan tartalmaznak több szükséges és tervezett beavatkozást,
amelyek projektek formájában fejezıdnek ki. Fontos hangsúlyozni, hogy az akcióterületek
lehatárolása az azokon kívül esı területeket nem zárja ki a fejlesztésbıl. Az akcióterületek
kijelölése indikatív, pontosításuk a vonatkozó akcióterületi tervek elkészítése során válik
véglegessé.
A városban az IVS két akcióterületet határol le. Mindemellett, városrészenként további, nem
akcióterületekre esı beavatkozások is szerepelnek, mint pontszerő beavatkozások.
Városrészenkénti akcióterületek:
1. Városközpontban
Akcióterület 1: Funkcionális városközpont
2. Ófalu városrészben
Klasszikus értelemben vett akcióterület nincs, csak pontszerő beavatkozások történnek.
3. Klotildtelep városrészben
Klasszikus értelemben vett akcióterület nincs, csak pontszerő beavatkozások történnek..
4. Erzsébettelep városrészben
Klasszikus értelemben vett akcióterület nincs, csak pontszerő beavatkozások történnek..
5. Kóczán és Petıfitelep városrészben
Akcióterület 2: Kóczán új lakó- és intézményi terület fejlesztés

127

Az akcióterületek elhelyezkedését az alábbi térkép mutatja:

3.3.1

A Városrészek akcióterületenkénti és egyéb tervezett beavatkozásai

3.3.1.1 Városközpont
A Városközpont központi részén került kijelölésre az elsı akcióterület.
AKCIÓTERÜLET 1. (FUNKCIONÁLIS VÁROSKÖZPONT)
Gyömrı városközpont részét képezı akcióterület a városi funkciók hordozója, a városi
életminıség biztosításának helyszíne.

Az akcióterület fejlesztési célja megegyezik a

városközpontra vonatkozó céllal, hiszen az akcióterület e városrész magterületét jelenti:
A

városközpont

váljon

széles

szolgáltatási

városközponttá
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kínálatot

nyújtó

funkcionális

Az akcióterületi fejlesztések a város központi területeire megfogalmazott operatív célok közül
elsısorban a következıkhöz kapcsolódnak:
•

A közcélú szolgáltatások és közigazgatás feltételeinek javítása, minıségi fejlesztése

•

A kulturális hagyományok ápolása és méltó helyszínen történı bemutatása

•

A szabadidı kulturált eltöltésének elısegítése

Az akcióterület általános fejlesztési célja:
A városközpont közösségi-szolgáltató szerepkörének erısítése, mely az itt élık, és a
városba érkezık számára céloz meg egy élhetı, komfortosabb várost, ahol korszerő, a
hátrányos helyzetőek számára is egyenlı eséllyel használt terek, épületek szolgálják ki a
közösség igényeit. A városközpont legyen a városlakók találkozási helye, ahol a
közigazgatási, intézményi, kereskedelmi-szolgáltató funkciók igénybevétele mellett szívesen
töltik szabadidejüket. Gyömrı központja funkcióiban gazdagodjék és küllemében újuljon
meg, teljék meg élettel. Mindezt köszönhetıen a kulturális, rekreációs és közösségi
tevékenységeknek helyet adó épületek, valamint ápolt zöldfelületek jelenlétének. A városi és
térségi lakosok mellett az akcióterületi beavatkozás célja, hogy a városközpont a turisták
számára is nagyobb vonzerıt jelentsen.
A fıcélhoz kapcsolt alcélok:
•

Közösségi-kulturális intézmények fejlesztése

•

Aktív szabadidı-eltöltést és rekreációt szolgáló létesítmények kialakítása

•

A közintézmények városképbe illı megújítása

•

A közterületek minıségének javítása

•

A parkolási helyzet javítása

•

Infrastrukturális korszerősítések

•

Társadalmi kohézió erısítése

A fejlesztések területiségében kompakt, egységes, jól átlátható területet érintenek, ahol a
projektelemek egymással fizikailag közvetlen érintkeznek, funkcionálisan és a városi
környezetet illetıen egymás kiegészítı elemeiként is jelentkeznek.
Beavatkozások:
A

városközpontban

található

akcióterület

elsısorban

a

közigazgatási,

intézményi,

kereskedelmi, vendéglátó-ipari funkciók koncentrációját jelenti, jelentıs mérető zöld- és
vízfelületekkel. A lakófunkció aránya kisebb, de jelentıs.
Az akcióterületi fejlesztések középpontjában a kulturális funkció fejlesztése áll, az új
Mővelıdési Ház kialakításával, melyet kiegészít a Szabadság téri szabadtéri színpad.
A Mővelıdési Ház építése együtt jár az azzal egy komplexumot képezı Polgármesteri
Hivatal „B” épület homlokzati felújításával, ill. magastetıs beépítésével, így az épület
egységes kinézetének kialakításával.

129

Az akcióterületi fejlesztések másik fontos célja az aktív szabadidı-eltöltést és rekreáció
lehetıségeinek fejlesztése. A zöldfelületi fejlesztések mellett ennek fókuszában elsısorban a
Sportcsarnok új funkciókkal történı bıvítése áll, de bizonyos tevékenységek számára a
Mővelıdési Ház is teret biztosít (pl. akrobatikus rock and roll stb.).
A városközpont agóra (városközponti találkozási hely) funkcióját kívánja tovább erısíteni a
városközponti Szabadság tér zöldfelületi megújítása. A tér már megújított nyugati részéhez
kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal „A” épülete mögötti kiterjedt parkrész kerülne
rendezésre, felújításra, új funkciók kialakításával. Ehhez kapcsolódik az új Mővelıdési Ház
körüli terület rendezése, parkolók kialakításával, mely a város közlekedési gondjainak
megoldásában is fontos szerepet játszik.
A

beavatkozások

funkcióbıvítı

és

városképi

hozadéka

mellett

hatása

van

a

városközpontban mőködı vállalkozásokra is. A vállalkozói szféra jelenlétének erısödése a
kapcsolódó turisztikai fejlesztésekben érhetı tetten, elsısorban az új Szálloda és Welness
központ kialakítása kapcsán.
A városközpont akcióterület fejlesztésének célcsoportjai a városlakók, a térségi lakosok,
valamint az elsısorban turisztikai céllal a városba érkezık. Minden esetben szükséges, hogy
a központ használói komfortosan érezzék magukat, s olyan szolgáltatásokat tudjanak
igénybe venni, mely életminıségük javulásához, szabadidejük kulturált és értékelvő
felhasználásához hozzájáruljon.
Potenciális bevételek a megvalósításra: A fejlesztések megvalósítását az önkormányzat
elsısorban magánbefektetık bevonásával tervezi. A sport és rekreációs tevékenységek piaci
alapú mőködtetése a város egyik bevételi forrása lesz. Magánbefektetık mozgósítása a saját
tulajdonú kiskereskedelmi üzletek és vendéglátó ipari egységek fejlesztésénél lehetséges.
Az önkormányzat a fejlesztésekhez további régiós fejlesztési forrásokat is igénybe kíván
venni.

Beavatkozás típusok:

Tevékenységek:
Sportcsarnok bıvítése
jövedelemtermelı sportfunkciókkal

Funkcióerısítés és -bıvítés
(az akcióterület pályázandó
elemei 2010)

Mővelıdési Ház kialakítása a
Polgármesteri Hivatal "B" épületének
bıvítésével
Az új Mővelıdési Ház környezetének
rendezése

Becsült költség
(MFt):

városi
önkormányzat

58,5

városi
önkormányzat

336

Polgármesteri Hivatal "B" épületének
felújítása

városi
önkormányzat
városi
önkormányzat
városi
önkormányzat

Polgármesteri Hivatal "B" épületének
energiaracionalizálása

városi
önkormányzat

Szabadság tér parkosítása, felújítása

Pályázat folyamatban

Kompetencia:
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10,7
23,7
66,9
17

Szálloda és Wellness központ építése
Kerékpárút fejlesztése
Központi iskola étkezı építése
A Polgármesteri Hivatal informatikai
fejlesztése, elektronikus ügyfélkapcsolati
rendszer teljes körő kiépítése.
Városközpontban parkolási lehetıségek
bıvítése parkolóhelyek építésével
Az erdei iskola hálózat fejlesztése:
Stranderdı és Tızeges tó körüli
pihenıhelyek, bemutató helyek építése,
megközelítést szolgáló sétányrendszer és
közvilágítás kiépítése
Tızeges tó bıvítése, meder
rekonstrukciója, kotrási munkák elvégzése,
További rekonstrukciós és horgászati turizmus és idegenforgalom
funkció-bıvítési projektek az fejlesztése
akcióterületen
Tızeges tó és környezetének fejlesztése,
horgásztanya és vendégház építése az
önkormányzat tulajdonában lévı 198, 199,
214/1 hrsz-ú területen

magánbefektetı
városi
önkormányzat
városi
önkormányzat

3000
375
10

városi
önkormányzat

5

városi
önkormányzat

20

városi
önkormányzat

5

városi
önkormányzat
(pályázat)

40

városi
önkormányzat
(pályázat)

50

Kemping építése a két tó közötti, illetve a
tavak körüli területen, a Tızeges tavat
körülölelı, közvilágítással ellátott sétány
kiépítése tanösvény jelleggel, természetes
élıvilágot kreatív módon bemutató pontok
létesítésével

városi
önkormányzat
(pályázat)

100

Búcsú tér parkosítása természetes
élıhelybe illeszkedı fák telepítésével

városi
önkormányzat

20

A Szabadság téri parkot a Teleki kastéllyal
összekötı egybefüggı akadálymentes
sétány kiépítése

városi
önkormányzat

30

Az akcióterületen kívüli városközponti területen a lakófunkció mellett néhány oktatási
intézmény található, melyek fejlesztése középtávon nem jár funkcióbıvítéssel, vagy
erısítéssel. A Mővelıdési Házként mőködı jelenlegi egyházi ingatlan megújítására pályázati
források elnyerése esetén nyílhat lehetıség. Az egyházi létesítmények fejlesztéséhez az
egyház kezdeményezésére és partnerségére számít a város.
Akcióterületen kívül esı, pontszerő beavatkozások:
Beavatkozás
típusok:

Tevékenységek:

Kompetencia:

A jelenleg Mővelıdési Házként mőködı egyházi Római
ingatlan megújítása
Egyház

Becsült költség
(MFt):
Katolikus Nem becsülhetı

Potenciális bevételek a megvalósításra: A fejlesztések megvalósítására az egyház
elsısorban egyházi, régiós és ágazati fejlesztési források igénybevételével lát lehetıséget.
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3.3.1.2 Ófalu városrész
Az Ófalu városrész nem rendelkezik természetes alközpont kezdeménnyel. A városrész a
település ısi magja. Bár a körforgalom környékén koncentrálódik az egyházi funkció, valódi
központ nem alakult ki, illetve a történelmi központi mag az új, városi központ létrejöttével
összezsugorodott, s a városrész döntı mértékben lakófunkcióval bír. A városrészben
elszórva a szociális intézmények találhatók nagyobb számban. A kiemelt lakófunkció miatt
az akcióterület fogalomkörben nem értelmezhetı hálózati jellegő fejlesztések (elmaradt utcák
szennyvízcsatornázása, szennyvíztelep bıvítése) az életminıség javítása érdekében
fontossággal bírnak. A városrészhez földrajzilag közel fekvı, de egymástól távol lévı
külterületen gazdasági és sportfunkció fejlesztése tervezett. Ezek volumene azonban nem
indokolja akcióterület kijelölését, mivel pontszerő beavatkozást jelent. A sportpálya kiépítése
környezetrendezést is igényel: egyrészt közterület-fejlesztést, utak, parkolók kialakítását és a
látogatók és alapellátását szolgáló kiskereskedelmi egységek megjelenésének ösztönzését.
Akcióterületen kívül esı, pontszerő beavatkozások
Beavatkozás
típusok:

Tevékenységek:
Szennyvíztelep bıvítése 1000m3
Elmaradt utcák szennyvízcsatornázása
Gazdasági-kereskedelmi terület fejlesztése külterületen

Kompetencia:
Városi
önkormányzat
Városi
önkormányzat
Magánbefektetı

Becsült költség
(MFt):
350
150
500

Városi
Új sportpálya építése külterületen
önkormányzat
Puky út szilárd burkolattal való ellátása vízelvezetési Városi
önkormányzat
problémák rendezésével

150

Gyömrı és Térsége Víziközmő Kft. eszközparkjának Városi
önkormányzat
fejlesztése

20

30

*együttes költség a Központi lakóterületen történı szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztéssel

Potenciális bevételek a megvalósításra: A fejlesztések megvalósítására az önkormányzat
elsısorban régiós és ágazati fejlesztési források igénybevételével lát lehetıséget.
3.3.1.3 Központi lakóterület (Klotildtelep és Máriatelep) városrész
A Központi lakóterület városrész nem rendelkezik természetes alközpont kezdeménnyel,
mivel nyugatról, északról és keletrıl öleli körbe a városközpontot. A városrész gyakorlatilag
teljes egészében kertvárosi lakóövezetként funkcionál, elszórtan oktatási és egészségügyi
funkciók ugyan megjelennek, de ezek térben nem koncentrálódnak. A középtávú fejlesztési
elképzelések között nem szerepel olyan akcióterület, melynek kijelölése indokolt. A terület
nyugati részén szükséges a tér fizikai megújítása és közlekedésbiztonsági elemmel való
bıvítése, ezért forgalmi csomópont kialakítása tervezett, de ez csak közlekedésfejlesztési
beruházásként értelmezhetı.
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Hosszabb távon a vasútállomást a belvárossal összekötı Széchenyi utca szolgáltató
funkciókkal történı fejlesztése, a városközpont ilyen irányban történı meghosszabbítása
tervezett, középtávon azonban csak pontszerő beavatkozások tervezettek.
Akcióterületen kívül esı, pontszerő beavatkozások
Beavatkozás
típusok:

Tevékenységek:

Kompetencia:

Forgalmi csomópontépítés Táncsics u.-Dózsa Gy. Utca Városi
önkormányzat
keresztezıdésében
Városi
Csütörtöki játszótér felújítása
önkormányzat
Városi
P+R parkoló építése a vasútállomásnál
önkormányzat
Városi
Csokonai úti Iskola bıvítése 2 tanteremmel
önkormányzat
Városi
Ivóvízbázis fejlesztése
önkormányzat
Városi
Elmaradt utcák szennyvízcsatornázása
önkormányzat

Becsült költség
(MFt):
60
4
60
50
774
*150

*együttes költség az Ófaluban történı szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztéssel

Potenciális bevételek a megvalósításra: A fejlesztések megvalósítására az önkormányzat
elsısorban régiós és ágazati fejlesztési források igénybevételével lát lehetıséget.
3.3.1.4 Erzsébettelep városrész
Az Erzsébettelep városrész nem rendelkezik természetes alközpont kezdeménnyel, s a
városközponttól az elválasztó vasútvonal révén fizikailag is elkülönül. Kissé izolálódott, mivel
a vasúton csak két átkelési pont található. A városrész gyakorlatilag teljes egészében
kertvárosi lakóövezetként funkcionál, elszórtan oktatási és egészségügyi funkciók ugyan
megjelennek, de ezek térben nem koncentrálódnak. A középtávú fejlesztési elképzelések
között nem szerepel olyan akcióterület, melynek kijelölése indokolt. A terület keleti részén
szükséges a tér fizikai megújítása és közlekedésbiztonsági elemmel való bıvítése, ezért
forgalmi csomópont kialakítása tervezett, de ez csak közlekedésfejlesztési beruházásként
értelmezhetı.
Akcióterületen kívül esı, pontszerő beavatkozások
Beavatkozás
típusok:

Tevékenységek:

Kompetencia:

Forgalmi csomópontépítés Szent István - Szent Imre utca Városi
önkormányzat
keresztezıdésében

Becsült költség
(MFt):
40

Potenciális bevételek a megvalósításra: A fejlesztések megvalósítására az önkormányzat
elsısorban régiós és ágazati fejlesztési források igénybevételével lát lehetıséget.
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3.3.1.5 Kóczán és Petıfitelep városrész
AKCIÓTERÜLET 2. (KÓCZÁN ÚJ LAKÓ- ÉS INTÉZMÉNYI TERÜLET FEJLESZTÉS)
Gyömrı jövıbeli népességnövekedése a város északnyugati részén fog koncentrálódni, ahol
a lakófunkció mellett intézményi fejlesztések is zajlanak majd, s új alközpont kialakítására is
sor kerül, részben a beruházóval kötött tervalku eredményeként, döntı mértékben
zöldmezıs fejlesztés eredményeként.
Az akcióterület fejlesztési célja megegyezik a Kóczán városrészre vonatkozó céllal, hiszen
az akcióterület e városrész magterületét jelenti:
Dinamikus szolgáltató, fiatalos lakóterület és új alközpont fejlıdjön ki
A Kóczán városrészre a következı operatív célok fogalmazhatók meg:
•

Vonzó lakókörnyezet kialakítása
-

Különbözı

beépítési

jellegő

területek

kialakításával

kertvárosi-kisvárosi

településkép kialakítása, mely Gyömrı város valódi részeként funkcionál
-

A lakóterületi fejlesztésekhez kapcsolódó zöldfelületi és rekreációs célú területek
kiépít

•

Új alközpont kialakítása
-

A közcélú szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése

-

A kiskereskedelmi és szolgáltató szektor kialakítása

Ezen célok közül középtávon a város elsısorban a következı fejlesztési célokat tőzte maga
elé:
•

Kertvárosi-kisvárosi településkép kialakítása

•

A közcélú szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése

•

A kiskereskedelmi és szolgáltató szektor kialakítása

Az akcióterület általános fejlesztési célja:
A város peremén létrejövı új településrész infrastrukturális és intézményi fejlesztése,
mely fizikai és társadalmi tekintetben is Gyömrı város részeként mőködik.
Mivel a városrész lakosságának nagy részét várhatóan a Budapestrıl kiköltözık, illetve az
ország más részeirıl ideköltözık alkotják, ezért fontos cél, mely az IVS tematikus céljai
között is helyet kapott, hogy a város népességnövekedése mellett a helyi társadalom
kohéziója is erısödjön, s ne csak infrastrukturális, hanem azzal párhuzamosan közösségi
fejlesztések is történjenek. Az akcióterületen a növekvı számú fiatal, dinamikus népesség
igényeihez mérten szükséges végrehajtani a fejlesztési tervek elıkészítését. A cél egyenlı
esély biztosítása a helyi lakosság számára a színvonalas alapellátáshoz történı hozzájutás
terén, mind kereskedelmi, mind pedig a közfunkciók (oktatási és egészségügyi) tekintetében,
valamint

az

újonnan

megjelenı

igények

kielégítése.

A városrész

fejlesztésével közvetett cél a városközpont tehermentesítése is.
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alközpontjának

A Kóczán akcióterület fejlesztésének célcsoportjai a ideköltözık, illetve a környékbeli
városrészekben (Petıfitelep, Erzsébettelep nyugati része) lakók.
E területen az Önkormányzat alapvetıen a Településfejlesztési Szerzıdés intézménye révén
van befolyásoló pozícióban. Az Önkormányzat elsısorban a tervalku révén gyakorol hatást a
beruházóra. A beruházó által fizetett fejlesztési hozzájárulásból lesznek megvalósítva a
közösségi intézmények (bölcsıde, óvoda, iskola).
Elkészült, s elfogadásra került a terület szabályozási terve.

Mivel az akcióterületi fejlesztés zöme magánerıs beruházásként történik, a rendelkezésre
álló információk nem alkalmasak az akcióterületi fejlesztés költségeinek bemutatására. A
fejlesztés volumene 10 Mrd Ft-ra becsülhetı.
Konkrét tevékenységek és költségbecslés:
Beavatkozás
típusok:

Tevékenységek:

Becsült
költség
(MFt):
befektetı
Nem
becsülhetı
Városi önkormányzat és Nem
befektetı
becsülhetı
Városi önkormányzat és
860
befektetı
Kompetencia:

Lakóterületi fejlesztések
Új településrész Zöldfelület kialakítása
infrastrukturális
és intézményi Nevelési-oktatási
intézmények kialakítása
fejlesztése
Infrastrukturális
fejlesztések
Kóczán út szélesítése
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Városi önkormányzat és Nem
befektetı
becsülhetı
befektetı

30

Potenciális bevételek a megvalósításra: az akcióterületi fejlesztés nagy része magánerıs
beruházásként

történik

A

további

fejlesztések

megvalósítására

az

önkormányzat

magánbefektetık bevonását és az önkormányzati tulajdonú kiskereskedelmi hasznosítású
bérlemények bérbeadását tekinti bevételi forrásnak az akcióterület központjában
A városrészben vannak olyan fejlesztések, melyek az akcióterületen kívül, a Petıfitelepen
realizálódnak. A kertvárosi jellegő lakóterületen a következı években játszóteret alakítanak
ki, mely a szomszédos Kóczán lakói számára is rekreációs lehetıséget nyújt.
Akcióterületen kívül esı, pontszerő beavatkozások
Beavatkozás
típusok:

Tevékenységek:

Kompetencia:
Városi
önkormányzat

Petıfi telep játszótér építés

3.3.2

Becsült költség
(MFt):
10

Az akcióterületi fejlesztések priorizálása

Gyömrı középtávú városfejlesztési céljainak megvalósításához szükséges az egyes
beavatkozások megfelelı ütemezése. A város azoknak a nagyobb léptékő (pontszerő és az
egész várost érintı) projekteknek ad prioritást, amelyek lehetıvé teszik a jövıképben
meghatározott távlati célok megvalósulását, és ezzel megteremtik a további tevékenységek,
projektek megvalósulásának feltételrendszerét.
Gyömrı esetében ezek a hosszú távú célok megvalósulását megalapozó fejlesztések a
városközpont

központi

funkcióinak

erısítése

és

ehhez

a

méltó

környezet

megteremtése, valamint a gazdaság turisztikai és rekreációs ágazatának jelentıségét
növelı beavatkozások. Emellett az új városrész-mérető ingatlanberuházási tevékenységek
révén kialakuló új alközpont fejlesztése emelkedik ki.
E kulcsfontosságú beavatkozási területek mellett a város élhetıségét biztosító hálózati
(minden városrészt érintı) kommunális infrastruktúrát érintı fejlesztések élveznek
prioritást: elsısorban a kerékpárút hálózat, valamint az úthálózat fejlesztése, valamint az
elmaradt utcák szennyvízcsatornázása és az ivóvízigények kielégítésére a vízbázis
fejlesztése.
A városi szinten prioritást élvezı beavatkozások teremtik meg az alapot a további
beavatkozásokhoz, pl. szálláshelyek bıvítése, turisztikai szolgáltatások fejlesztése, amik a fı
projektek megvalósításával párhuzamosan, illetve azt követıen indulnak meg.
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Mivel az egyes városrészek funkcionális ellátottsága, társadalmi és épített környezeti
viszonyai eltérıek, így a priorizált fejlesztések is különböznek. A városrészi szinten
megfogalmazott fejlesztési igények a helyi sajátosságokon kívül természetesen magukban
hordozzák a városi szinten fontosnak tartott fejlesztési elemeket is (pl. alapintézmények,
közterületek fejlesztése), ezért azokat városi jelentısséggel kell kezelni.
A projektek logikai priorizálása az alábbi táblázatban feltőntetett függıségi viszonyra
alapozódik.

Városrész

Elsıdleges,
városi szinten
prioritást élvezı
beavatkozások

Elsıdleges, városrészi szinten
prioritást élvezı beavatkozások

Kapcsolódó, követı
fejlesztések és tevékenységek
Szolgáltatások fejlesztése

1. Városközpont

Központi funkciókhoz kapcsolódó
infrastruktúra fejlesztése

Városközpont rehabilitáció és funkcióbıvítés –
funkcióbıvítés és funkcionális központfejlesztés (KMOPpályázat tartalmaként)

Turisztikai vonzerık fejlesztése
Szálláshelyfejlesztések
Közterületek fejlesztése

2. Ófalu városrész
3. Központi
lakóterület
városrész

Forgalmi csomópontépítés
P+R funkciók fejlesztése a vasútállomás
környékén

4. Erzsébettelep
városrész

Forgalmi csomópontépítés

Szennyvíztelep, vízmő fejlesztése
Intézményi fejlesztések
Ivóvízbázis fejlesztése
Zöldfelületek fejlesztése (Eskü tér)
Kapcsolódó szolgáltató funkciók

5. Kóczán és
Petıfitelep
városrész
Minden városrészt
érintı
hálózatos
fejlesztések

Városi sportlétesítmény fejlesztése

Infrastrukturális fejlesztések

Forgalom technikai fejlesztések

Új lakóterület és alközpontfejlesztés

Járulékos kereskedelmi vendéglátó
szolgáltatások, közterület fejlesztés
Kerékpárút hálózat fejlesztés (belsı elérhetıség)
A szennyvízelvezetı hálózat fejlesztése

3.4 A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FİBB KOCKÁZATAI
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia Gyömrı jövıképét és stratégiai céljait fogalmazza
meg,

amelyek

elérését

várható események,

történések,

esetlegesen bekövetkezı

változások, folyamatok veszélyeztetik, kockáztatják. A stratégia megvalósítása a város
sikerének záloga, tehát nem szabad figyelmen kívül hagynunk a kockázati tényezıket és
már a tervezés során megoldást kell találni a kockázatok kezelésére, megelızni azok
kialakulását.
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3.4.1

Kockázatok feltárása

A kockázatok számbavételénél külön csoportba soroltuk a város „belsı” befolyásoló
tényezıit

(Önkormányzat,

lakosság,

természetes

és

épített

környezet,

gazdasági

versenyképesség) és a várostól függetlenül kialakuló „külsı” tényezıket (jogszabályi
környezet, gazdasági és társadalmi változások globális és regionális szinten), mivel a
különbözı kockázatok kezelésére eltérı megközelítésbıl kell megoldást találni.
A belsı és külsı tényezıket a kockázatelemzéshez szükséges két szempont szerint is
megvizsgáltuk. A bekövetkezés valószínősége és a hatásuk mértéke alapján külön tudjuk
választani a jelentıs és a kevésbé jelentıs tényezıket.
A stratégia megvalósításának sikere érdekében elızetesen lépéseket kell tenni annak
érdekében, hogy a kockázatot csökkenteni lehessen, valamint megoldást kell találni az
esetlegesen bekövetkezı eseményekre.
Kockázat leírása

Bekövetkezési
valószínősége

Hatás
mértéke

Kockázatok valószínőségének csökkentése

„BELSİ” KOCKÁZATOK
közepes

közepes

Az Önkormányzat nem pénzügyi ösztönzıkkel (adminisztrációs
eljárások egyszerősítése, üzleti környezet javítása stb.) igyekszik a
helyi vállalkozásokat támogatni, a beruházásokat ösztönözni (a
helyi vállalkozások preferálásával)

nagy

közepes

A stratégia egyik fı célja a munkahelyteremtés ösztönzése, a KKVk és befektetık számára vonzó lehetıségek kialakítása

kicsi

közepes

Az önkormányzat és a partnerek (helyi vállalkozások, civil
szervezetek, magánszféra fejlesztései) kapcsolata harmonikus,
köszönhetıen a többszöri részletes egyeztetésnek, fórumoknak.

közepes

A városvezetés nem kíván Ipari Parkot létrehozni, a
gazdaságfejlesztés elsısorban célzott gazdasági tevékenységek,
rekreációs fejlesztések megvalósulását támogatja és segíti elı. A
nagy volumenő ingatlanfejlesztések Településfejlesztési
Szerzıdéseken alapulnak.

nagy

A stratégia olyan szolgáltatás-bıvülést vetít elıre, amely
versenyképes kínálatot nyújt az itt lakóknak az alapszolgáltatások,
a kulturális és rekreációs területeken minıségben és
megfizethetıség szempontjából is.

kicsi

Közepes

A fejlesztésekkel párhuzamosan történnek az infrastrukturális
beruházások: kerékpárút-fejlesztés, -hálózat kiépítése, helyi
közlekedés javítása, a megépülı fıközlekedési utak (M4), elkerülı
utak

A lakosság fejlesztések iránti
érdektelensége

kicsi

Közepes

Az belsı (lakosok felé irányuló) városmarketingje, kellı
részletességő felvilágosítás, a fejlesztésekkel összehangolt PR
munka szükséges.

Források bizonytalanságából

kicsi

Vállalkozói aktivitás alacsony
marad, nem képes a
foglalkoztatottság növelésére
Az ingázók aránya a
népességnövekedéssel
tovább nı
A városfejlesztésben,
rehabilitációban részt vevı
partnerek felmondják a
szerzıdést, a vállalásokat
nem teljesítik
Egyes befektetıi szándékok
nem egyeznek a város
fejlesztési elképzeléseivel.
A fıváros sokrétő
szolgáltatásai nehezítik a
helyi kínálat
versenyképességét; a
lakosság Budapesten veszi
igénybe azokat
A közlekedési hálózat nem
képes biztonságosan ellátni,
kiszolgálni a megnövekvı
(átmenı)forgalmat,
idegenforgalmat.

kicsi

Közepes

„KÜLSİ” KOCKÁZATOK
nagy

A stratégia végrehajtását alapvetıen meghatározó támogatási
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eredı kockázatok
Az idegenforgalom
fellendülése elmarad a
várakozásoktól
Budapest vonzereje tovább
nı, Gyömrı alvóvárosi
jellege megmarad
Az M0 menti települések a
befektetık, vállalkozások
számára elıkészített
területekkel rendelkeznek,
így a gyömrıi
gazdaságfejlıdés
lehetıségei korlátozottak
Az országos politikai
irányítás és döntéshozás
változása befolyásolja a
stratégia megvalósítását.

3.4.2

kicsi

közepes

Közepes

közepes

kicsi

közepes

rendszerek, pályázati lehetıségek, jogszabályi környezet
naprakész ismerete a menedzsment feladata és felelıssége.
A kiszolgáló infrastruktúra bıvítése öngerjesztı folyamat: még több
látogatót eredményez, az így keletkezı több bevétel pedig
lehetıvé teszi még jobb kiszolgálásukat.
A fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy a lakosság egyre növekvı
mértékben helyben vegye igénybe a kereskedelmi, kulturális,
rekreációs szolgáltatásokat, az oktatási, egészségügyi ellátást.
Ezek elérésével csökken az alvóvárosi jelleg.
Középtávon Gyömrı nem kíván beszállni az ipari, logisztikai
beruházásokért való agglomerációs versenybe, célja elsısorban a
speciális tevékenységek vonzása, a helyi lakosságot kiszolgáló
létesítmények preferálása

kicsi

közepes

A jelenlegi városvezetés független képviselıkbıl áll, akik a
lakosság körében bizalmat élveznek. Gyömrı olyan funkciók
fejlesztését ösztönzi, amelyeket a makrogazdasági és politikai
döntések kevésbé befolyásolnak.

Kockázatok elemzése, súlyponti kérdések

A kockázatok elemzése során kiemeltük azokat a tényezıket, amelyek bekövetkezési
valószínősége és hatásának mértéke nagy, azaz kiemelten szükséges kezelni, megoldást
kell találni a kockázat elkerülésére. A szőrés támpontot ad az Önkormányzatnak, hogy az
adott kockázatkezelési intézkedéseket idıben hogyan tervezze az éves költségvetésében.
A jelentısnek ítélt kockázatok:


Források bizonytalanságából eredı kockázatok;



A fıváros sokrétő szolgáltatásai nehezítik a helyi kínálat versenyképességét; a lakosság
Budapesten veszi igénybe azokat;



Az ingázók aránya a népességnövekedéssel tovább nı.

Fontos megemlíteni, hogy a legnagyobb kockázata annak van, ha a stratégia által felvázolt
fejlesztések elmaradnak!
A városfejlesztési akciók megvalósításának társadalmi-gazdasági eredményeit a stratégia
nyomonkövetése (monitoring) során mutatószámok jelzik. Ebben a folyamatban ki kell térni a
kockázatok idıszakonkénti értékelésére is, amennyiben szükséges, változtatást eszközölni.
3.4.3

Kockázatkezelés

Kockázatkezelésre akkor van szükség, amikor az adott kockázati tényezı felmerül, a
csökkentésére hozott intézkedések nem hozták meg a várt eredményt.
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A „belsı” kockázatok kezelése az önkormányzat saját hatáskörben hozott szabályozásával
lehetséges, míg a „külsı” kockázatokat – mint komplex folyamatok hatását – hosszú távú
beavatkozásokkal, a társadalom szemléletformáló eszközeivel, helyi média segítségével
lehet ellensúlyozni.
A kockázatok kezelése már elkezdıdik a bekövetkezésük valószínőségének csökkentésére
hozott intézkedésekkel, de további eszközöket kell bevetni annak érdekében, hogy az
esetleges történések, események minimálisan befolyásolják a fejlesztések eredményeit,
elvárt pozitív hatásokat.
A

kockázatkezelı

formájában,

intézkedések

szervezetek

megjelenhetnek

közötti

önkormányzati

együttmőködésként,

rendelet,

oktatási-képzési

határozat

programban,

városmarketing kiadványban.
A konkrét intézkedési csomagok az Akcióterületi Tervben a projektekhez kapcsolódóan
részletesen kifejtésre kerülnek.

4

A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI

4.1 A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŐ ÖNKORMÁNYZATI
TEVÉKENYSÉGEK

A fejlesztéshez kapcsolódó nem beruházási jellegő önkormányzati tevékenységek szintén
elısegítik, illetve támogatják a rehabilitációs célok elérését.
Ezek körébe tartoznak a szabályozási tevékenységek, a „tervalku”, a városmarketing célú
tevékenységek, valamint a helyi adókedvezmények (magántıke mobilizálása érdekében),
mint lehetséges eszközök.
Gyömrı Város Önkormányzata a település rehabilitációs és fejlesztési tevékenységében
alkalmazandó módszerekrıl nem alakított ki stratégiai mélységő tervet, azonban vannak már
sikeresen alkalmazott módszerek, amelyekkel a jövıben is élni kíván.
Az

IVS

végrehajtásánál

legcélszerőbb

minden

egyes

beavatkozást

megelızıen

megvizsgálni, hogy az egyedi szituációban, mely módszer alkalmazása a legoptimálisabb.
4.1.1

Szabályozási tevékenységek

Az önkormányzatokról és az épített környezetrıl szóló törvények értelmében a területek
felhasználásának, illetve a területeken az építés szabályainak meghatározása a települési
önkormányzat joga.
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Gyömrı rendelkezik mindazokkal a településrendezési eszközökkel, amelyek szükségesek a
város fejlıdéséhez. Mégsem mondható el, hogy a város vezetése az elmúlt évtizedben
kihasználta volna a településrendezésben illetve a szabályozásban lévı lehetıségeket. Ezt
felismerve döntött úgy 2008-ban a Képviselıtestület, hogy minden vonatkozásában
felülvizsgálja a hatályos településrendezési eszközöket, illetve kiegészíti azokat a
városfejlesztés középtávú céljait szolgáló Integrált Városfejlesztési Stratégiával és a
városközpont fejlesztését elıkészítı akcióterületi tervvel.

A város fejlesztése szempontjából a Képviselıtestület által kiemelten fontosnak minısített
kérdésekben - a teljes település területére vonatkozó tervezésekbıl kiemelt – a jogszerőség
határai

közötti,

de

gyors

módosító

eljárásokra

került

sor.

Ennek

keretében

a

Képviselıtestület megszüntette azt a szabályozást, amely Gyömrı családi házas
övezeteiben lehetıvé tette egy telken 4-6 lakás építését, ezzel a családi házas karakter
megszüntetését. Tekintettel arra, hogy erre a sőrő beépítésre a város összes kertvárosias
lakóterületén volt lehetıség, ezek a vállalkozói lakásépítések (a környezetüktıl sokszor
idegen, sőrő beépítések) véletlenszerően jelentek meg a várostestben. A Képviselıtestület
módosított döntése szerint az ilyen sőrőségő beépítések csak az új fejlesztéső lakóterületen,
illetve a városközpont átépülésre, funkcióbıvítésre és megújításra tervezett (elsısorban
településközponti vegyes besorolású) területein lehetségesek. A város gazdaságának
erısítése, illetve új vállalkozások letelepedése lehetıségének biztosítása érdekében sor
került új közlekedési és gazdasági területek kijelölésére, illetve az építési jogokat biztosító
szabályozási tervek kidolgozására.

A megújított településrendezési dokumentumok közül elkészült és elfogadásra került az új
településfejlesztési koncepció, amely alapját képezi a településszerkezeti terv (folyamatban
lévı) módosításának. (A módosított településszerkezeti terv széleskörő egyeztetése is
megkezdıdött 2009 decemberében, elfogadása 2010 elsı negyedévében várható.)

A felülvizsgálatot településszerkezet vonatkozásában két tényezı tette szükségessé:
•

egyrészt a korábban készült és jóváhagyott településrendezési eszközök nem
biztosították a város további fejlesztéséhez szükséges területeket kellı mértékben sem a
lakó, sem az intézményi, sem a rekreációs területek vonatkozásában. A korábbi terv nem
tartalmazta a városközpont további – középtávon túli – településközponti vegyes
besorolású területeket, amelyek a városközpont és a vasútállomás közötti tengely
funkcióbıvítését lehetıvé tennék.

•

másrészt a településszerkezeti terv nem tartalmazta azokat az új közlekedési
kapcsolatokat, amelyek a közelmúltban átadott MO autópálya ecseri csomópontjának
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elérését biztosítanák, illetve azokat a települési elkerülı szakaszokat, amelyek a város
lakóterületeinek átmenı forgalomtól való tehermentesítését lehetıvé teszik.

Szabályozás vonatkozásában is jelentıs változtatásokra van szükség a településrendezési
eszközök megújítása keretében. Bár a hatályos szabályozási terv és a helyi építési
szabályzat biztosítja a Képviselıtestület számára prioritást jelentı városközponti területek
funkcióbıvítı fejlesztését, a szabályozási elıírások pontosítása szükségessé válik a
pályázati támogatással megvalósítani tervezett mővelıdési központ és sportcsarnok bıvítés
vonatkozásában. A szabályozási terv módosítása is folyamatban van, azt a Képviselıtestület
a településszerkezeti terv módosítását követıen (2010. második negyedévében) tervezi
megtárgyalni és elfogadni. A módosított szabályozási paraméterek minden vonatkozásban
lehetıvé

fogják

tenni

a

tervezett

fejlesztések

és

beruházások

építéshatósági

engedélyezését.

A város további területein a jelenleg hatályos szabályozás túlbonyolított. A különbözı
területek egyediségét minden vonatkozásban kezelni akaró építésszabályozás eredménye
az volt, hogy nem biztosított az azonos funkciójú és azonos helyzető területek
(telekcsoportok) azonos szabályozására vonatkozó jogos elvárásokat. Ezért a helyi építési
szabályzat egésze a településrendezési eszközök megújítása keretében átdolgozásra,
egyszerősítésre kerül.

A város egészére vonatkozó településrendezési eszközök megújításával párhuzamosan
folyik a „Rákos mezeje” Zrt érdekeltségébe tartozó fejlesztési területek (Kóczán lakóterület,
Golfpark, illetve a hatályos településszerkezeti tervben már szereplı, de nem szabályozott
ipari-, gazdasági terület) szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának kidolgozása.
Tekintettel arra, hogy ezek a tervezett területfelhasználások alapvetıen befolyásolják a város
további fejlıdését, a Képviselıtestület csak akkor fogja jóváhagyni ezeket a terveket (és
keletkeztet e területeken építési jogokat), ha aláírásra kerül az a „településrendezési
szerzıdés”, amely a vállalkozói érdekek érvényesülése mellett biztosítja a közösségi
érdekek érvényesülését. E szerzıdésben meghatározásra kerül, hogy a népességtöbblet
fogadásához szükséges mőszaki és intézményi infrastruktúrafejlesztés milyen módon
(paraméterekkel) és kinek a költségén valósul majd meg.

További

településrendezési

Agglomeráció

feladatot

Területrendezési

jelent

Tervérıl

Gyömrı
szóló

vonatkozásában

törvény

hatályos

a

Budapesti
elıírásainak

figyelembevétele, illetve a törvény folyamatban lévı módosítása során a város speciális
érdekeinek és szempontjainak érvényesítése. Gyömrıt ugyanis sajátos helyzetben érte ez a
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térségi területfelhasználás szabályait és korlátait meghatározó törvény. Míg a térség
településeinek döntı többsége (Ecsertıl Üllın, Maglódon át Vecsésig) már e törvény
hatálybalépése elıtt hosszú és nagy távra is biztosította fejlıdésének területi kereteit,
Gyömrı ebben az idıszakban készített (jelenleg még hatályos, de módosítás alatt álló)
településszerkezeti tervében több terület és több funkció vonatkozásban (akkor jól átgondolt
hosszútávú településfejlesztési koncepció nélkül) területi bıvítés helyett visszaminısítéseket
alkalmazott

a

korábban

hatályos

településszerkezeti

tervekben

rögzített

terület-

felhasználásokhoz képest.

A Ferihegyi repülıtér és az MO keleti szektora melletti települések területfelhasználási
jellemzıinek összehasonlítása

Készült az agglomerációs törvényben rögzített területfelhasználás területi mérlege szerint
Vizsgált települések

Ecser

Összes terület az agglomerációs terv
területi mérlege szerint (ha)

Gyömrı

Üllı

Vecsés

Maglód

1316

2658

4849

3583

2207

450

779

1052

1254

944

A „különleges” térség kiterjedése az
agglomerációs törvény szerint (ha)

456

0

47

768

0

A települési és a különleges (jellemzıen
beépítésre szánt) területekkel igénybe
vehetı) térségek összes kiterjedése az
agglomerációs törvény szerint (ha)

906

779

1099

2022

944

A település lakónépessége
(2008-ban)

3.534 fı

15.290 fı

10.631 fı

20.136 fı

11.062 fı

1 fıre jutó beépítésre szánt terület

2840 m2

590 m2

1030 m2

1000 m2

850 m2

Erdıgazdasági térség kiterjedése az
agglomerációs törvény szerint (ha)

87

305

1132

137

191

Mezıgazdasági
és
zöldövezeti
mezıgazdasági térség összesen az
agglomerációs törvény szerint (ha)

323

1574

2619

1423

1071

A települési térség kiterjedése
agglomerációs törvény szerint (ha)

az

Fenti táblázatból is szembetőnı, hogy a közel hasonló helyzetben levı települések közül
Gyömrın az 1 fıre jutó beépítésre szánt terület a legnagyobb értéket mutató Ecser község
értékének az 1/5-e, a vizsgált települési körben legkisebb értéket mutató Maglód értékének
is csak 70%-a.

Tekintettel

arra,

hogy

az

agglomerációs

törvény

a

hatálybalépésekor

érvényes

településszerkezeti tervekben beépítésre szánt területek nagyságát tekintette mércének a
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(különbözı lakó, intézményi és gazdasági célra) beépítésre szánt területek további
kiterjesztése vonatkozásában, Gyömrı hátrányba került a térség településeihez képest. A
3%-os fejlesztési (bıvítési) lehetıség jelenleg csak a lecsökkentett területre vonatkoztatható.
A Gyömrı számára törvényben rendelkezésre álló 24,5 ha területi bıvítési lehetıség csak
kb. tizede annak a területnek, amelyet a szomszédos települések egyenként az
agglomerációs

törvény

elfogadása

elıtti

idıszakban

településszerkezeti

terveikben

különbözı célra jogszerően átminısítettek.

E korlátozás miatt elsısorban a helyi gazdaság fejlesztésére nincsenek biztosítva azok a
területek, amelyek lehetıvé tennék a város kiváló földrajzi elhelyezkedésébıl adódó (és az
elmúlt években tovább növekvı) fejlesztési potenciál kihasználását. (Az M0 autópálya keleti
szektorának kiépítése, a Ferihegyi repülıtér közelsége (annak fejlesztése), a 4-es fıút
Vecsést, Üllıt elkerülı szakaszának átadása olyan új helyzetet teremtett Gyömrı
helyzetében és kapcsolatrendszerében, amely agglomerációs összehasonlítási rendszerben
is jelentısen felértékelte a város fejlesztésre potenciálisan alkalmas területeit. E területek
településszerkezeti tervben való kijelölését jelenleg az agglomerációs törvény szabályai
akadályozzák. Mindezek indokolják, hogy Gyömrı városa felmutassa sajátos helyzetét a
Budapesti agglomeráció területrendezési tervérıl szóló törvény felülvizsgálatának elıkészítı
fázisában és kérje a kialakult sajátos helyzet kezelését.

Ezért döntött úgy a város képviselıtestülete, hogy a településszerkezeti terv módosítása
mőleírásába illesztve felvázol egy olyan hosszú távú, az agglomerációs korlátozó
szabályozást követı idıszakra szóló településszerkezetet és területfelhasználást, ami
összhangban van a jóváhagyott településfejlesztési koncepció elfogadott célkitőzéseivel.

Bár a város önkormányzata az idıközben elfogadott településfejlesztési koncepcióban
kinyilvánította, hogy nem kíván versenybe szállni az újabb és újabb területek (elsısorban
gazdasági célú) átminısítésében (amelynek eredményeképpen a Ferihegyi térségben több
mint 1500 hektár új fejlesztési terület került kijelölésre) a jelenleg hatályos indokolatlanul
erıteljes korlátozás elfogadhatatlan számára, mert ezekkel a megkötésekkel nem képes
kihasználni valós területi és gazdasági potenciáljait.

A

nagytávú

településszerkezeti

terv

célja

annak

a

településszerkezetnek

és

területfelhasználásnak a felvázolása, amely egy hosszabb távra úgy szolgálja a
városfejlesztés érdekeit, hogy közben nem veszélyezteti a közigazgatási terület egésze
biológiai aktivitásértékének szinten tartását.
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A hosszú távú településszerkezeti módosítás az alábbi elemekre terjed ki:
•

új gazdasági területek kijelölése a belterülettıl délnyugatra,

•

a belterülettıl keletre, délre illetve nyugatra erdıterületek kijelölése a

biológiai

aktivitásérték kompenzálása céljából,
•

a belterületi lakóterületek kismértékő növelése az ”Ófalu” területétıl nyugatra,

•

a tervezett golf-parktól délre és a Teleki k astélytól délre további rekreációs célú területek
kijelölése,

•

tervezett vasúti korrekció valamint új vasúti megálló kialakítása a Kóczán lakóterület
mellett.

Fenti területfelhasználások mindaddig nem lehetnek szerves részei a jóváhagyásra kerülı
módosított településszerkezeti tervnek, amíg a Budapesti Agglomeráció Területrendezési
Tervérıl

szóló

törvény

jelen

formában

van

hatályban.

A

kidolgozott

nagytávú

településszerkezeti terv éppen arra alkalmas, hogy az agglomerációs törvény folyamatban
lévı módosítása során megjelenítse a város nagytávú érdekeit és olyan területszabályozást
kezdeményezzen, ami nem akadályozza e nagytávú célok elérését.

Fentiek bizonyítják, hogy Gyömrı város Képviselıtestülete úgy közép-, mint hosszú és nagy
távra átgondolt területi fejlesztési politikát folytat, a településrendezési eszközöket pedig – a
mindenkori törvényi keretek figyelembevételével - tudatosan alkalmazza településfejlesztési
céljai elérése érdekében

4.1.2
A

A „tervalku”

város

alapvetı

érdeke,

hogy

támogassa

mindazokat

a

magánfejlesztéseket,

ingatlanfejlesztéseket, amelyek a fejlesztési koncepció céljaival összhangban vannak, és
elısegítik

a

megfogalmazott

célok

teljesítését.

Ezzel

megvalósul

a

magántıke

szerepvállalása a város fejlesztésében. E fejlesztések támogatása során meg kell ırizni a
Képviselıtestület törvényben biztosított kontrollját, de partnerséget célszerő kialakítani a
város és a területfejlesztık között.

A hatályos törvények értelmében a város közigazgatási területén fekvı területek
felhasználásáról, fejlesztésének lehetıségérıl az Önkormányzat dönt. E döntés, amely
lehetıvé teszi egy-egy terület besorolásának megváltoztatását, az ingatlan értékének
változásával (többnyire emelkedésével) jár.
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Adott földterület fejlesztési (lakó-, gazdasági-, vagy rekreációs) területté válása többlépcsıs
folyamat keretében érhetı el, miközben a földterület elnevezése, jogi státusza, és - nem
utolsó sorban - piaci értéke is megváltozik. A Kóczán út melletti terület mezıgazdasági
beépítésre nem szánt területként szerepel a korábbi – jelenleg még hatályban lévı településrendezési tervben, így tehát elsı lépésként beépítésre szánt településszerkezeti
tervi - OTÉK szerinti - kategóriába kellett sorolni a településszerkezeti terv jelenleg zajló
felülvizsgálata során.
A mezıgazdasági terület beépítésre szánt lakóterületi kategóriába sorolásával a terület más
– lakó - célú felhasználásának elvi lehetısége teremtıdik meg, amint a város
Képviselıtestülete jóváhagyja a településszerkezeti terv módosítását. A terület tényleges
igénybevételéhez szükség van a területre vonatkozó - azon építési jogokat keletkezetı és
rendezı - szabályozási terv és helyi építési szabályzat elkészítésére. E terv keretein belül
történik a beépítés konkrét feltételeinek, paramétereinek, a kiszolgáló létesítmények
elhelyezésének és kapacitásainak, a zöldfelületek elhelyezésének, a közmővesítés elvárt
fokának és számos további szabálynak a meghatározása. A szabályozási terv módosítása a
közeljövıben történik meg.

A két

legjelentısebb gyömrıi terület fejlesztése során az Önkormányzat

és

a

területtulajdonos között létrejött a tervalku. Településrendezési szerzıdés keretében az
ingatlanfejlesztı Rákosmezeje Zrt a területek elıkészítésével és tényleges igénybevételének
feltételei megteremtésével kapcsolatos feladatok egy részét átvállalta az önkormányzattól. A
településszerkezeti terv módosítása a tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében a
Kóczán út melletti lakóterületen, illetve a várostól Ny-ra tervezett rekreációs fejlesztés
(golfpark és üdülıfalu) területén van folyamatban. Megkezdıdött a két terület szabályozási
tervének kidolgozása is, jelenleg a tervek egyeztetése zajlik.

A Képviselıtestület által majdan jóváhagyott szabályozási tervben rögzített szabályok keretei
között kaphatja meg a terület tulajdonosa (fejlesztıje) az építési engedélyt. Amennyiben a
tervezett – lakó és intézményi, illetve rekreációs - funkciókhoz elıírt és az ott folytatni kívánt
tevékenységekhez szükséges közmő feltételek biztosítottak, illetve kiépítésre kerülnek, akkor
válik a terület ténylegesen beépíthetıvé.

Az önkormányzati döntéseket követı ingatlanérték növekedés jelentıs. Ennek fejében az
Önkormányzat és a fejlesztı (területtulajdonos) között ezidáig megkötött és a jövıben
hasonló módon kötendı „településrendezési szerzıdésben” minden átminısítésre kerülı
terület vonatkozásában szabályozni kell mindazokat a feltételeket, amelyeket a szerzıdı
felek vállalnak a kitőzött cél megvalósítása érdekében. A településrendezési szerzıdés a
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város és a fejlesztık közötti megállapodás eszköze. A város hosszú távú érdekeinek
megfelelıen biztosítani kell, hogy a fejlesztés haszna rovására a fejlesztı állja mindazokat a
költségeket, amelyek fedezik az alábbiakat:
-

a terület elıkészítése,

-

tervezése,

-

megközelítése,

-

közmővesítése vonatkozásában felmerülı költségek,

-

illetve mindazok a járulékos költségek, amelyek a növekvı népesség humán
infrastrukturális

ellátása

biztosításához

nélkülözhetetlenek

(kiemelten

oktatás-,

egészségügy)

Fenti költségek fejlesztıre való áthárításán túlmenıen célszerő, ha a város fejlesztéséhez
nyújtott hozzájárulás a terület átminısítésébıl származó értéktöbblettel arányos. A fejlesztési
hozzájárulás csak a jelenleg mezıgazdasági, de a folyamatban lévı tervmódosítás során a
fejlesztıi szándékoknak megfelelıen átminısítésre kerülı területekre alkalmazható. (Az
eljárás visszamenılegesen nem érvényesíthetı, mivel a már megtörtént átminısítésekbıl
korábban keletkezett építési jogok és értéktöbblet kérdése utólag nem vizsgálható felül.)

Lényeges kérdés, hogy a város és a vállalkozók a területek fejlesztésének folyamán mikor
kötik meg a „településrendezési szerzıdést”. Az önkormányzat érdeke az, hogy erre
legkorábban a településszerkezeti terv elfogadása, és legkésıbb a területen építési jogokat
keletkeztetı szabályozási terv képviselıtestületi elfogadása elıtt kerüljön sor.

A fizetési kötelezettségek és a kötelezettségvállalások teljesítésének idıpontjánál célszerő
figyelembe venni azt a tényt, hogy a fejlesztınek mikor keletkezik elıször haszna a
fejlesztésbıl. Célszerő, ha még mielıtt a vállalkozó tovább értékesíthetné egy harmadik cég
vagy vállalkozó részére a fejlesztésre ténylegesen alkalmassá vált területet, megszülessen a
megállapodás. Ezáltal kivédhetıvé válik az a helyzet, hogy az eredeti befektetı az
átminısítéssel és a közmővesítéssel jelentıs értéktöbbletre tesz szert, de a teljes vállalkozás
értékesítésével vagy egy újabb vállalkozó résztulajdon-szerzésével a vállalkozásban, a
terület és az abból származó értéktöbblet eltőnik az önkormányzat látóterébıl.

4.1.3

Városmarketing célú tevékenységek

Gyömrı jelenleg nem rendelkezik általános városmarketing stratégiával, pedig megjelenése
a térség településeinek sorában kedvezıbb, rendezettebb, egységesebb arculatú.
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Az IVS-ben kijelölt városfejlesztési célok elérése és a konkrét beavatkozások sikere
érdekében szükséges a város egységes marketing stratégiájának kidolgozása.
A marketingstratégia kidolgozásának alapja Gyömrı imázsának megteremtése kell, hogy
legyen, mely a kiváló táji környezetben lévı, nyugodt kertvárosi lakókörnyezetet nyújtó,
környezetbarát gazdasággal bíró, és értékes természeti környezetét a fenntartható turizmus
szolgálatába állító kertváros képére kell, hogy épüljön.
A választott eszközök segítségével az IVS tartalmának vonatkozó információit, a szándékolt
fejlesztésekrıl és az azokhoz kapcsolódó befektetési lehetıségekrıl szükséges nemcsak a
belsı, hanem a külsı célcsoportokhoz is eljuttatni. A városnak a meghatározott általános
marketing stratégiai iránynak megfelelıen nyilvánosságot kell biztosítania az IVS-ben foglalt
fejlesztésekrıl a lakosság és a civil szervezetek körében, valamint a megvalósításban való
vállalkozói részvétel lehetıségét illetıen egyaránt. Ismertté kell tenni Gyömrı meglévı és
fejlesztendı vonzerıit a potenciális látogatók, érdeklıdık számára is.
Az általános városmarketing jellemzı eszköze lehet a város honlapja, valamint a havonta
megjelenı helyi lap, melyek alkalmasak arra, hogy a helyi közérdekő, valamint a kifejezetten
turisztikai, illetve befektetıi érdeklıdésre számot tartó információkat széles körben közölje.
A városmarketing stratégiának több pilléren kell nyugodnia, mivel maga a város fejlesztése
sem egy téren valósul meg.
Gyömrı minıségi kertvárosi lakókörnyezetet nyújtó Fıváros-közeli településként jelenik meg
a térségben a lakótelket, lakást keresı népesség körében a megfelelı fórumokon.
A város gyors megközelíthetısége, kedvezı helyzete révén Budapest közelében erısíteni
tudná a helyi gazdaságot, mely érdekében felkutatja a potenciális befektetıi célcsoportokat.
Harmadrészt pedig ismertté teszi a pihenésre és kikapcsolódásra kiválóan alkalmas
környezetét, továbbá a városban elérhetı és a jövıben bıvülı kulturális szórakozási
lehetıségeket.
Az Önkormányzat a város területén tevékenykedı és az új lakóterületek mielıbbi
kialakításában

érdekelt

ingatlanfejlesztıkkel

kölcsönösen

elınyös

megállapodások

megkötésére törekszik. Ezen egyezségek célja, hogy a Képviselıtestület építési jogokat
keletkeztetı - településszerkezeti tervi, szabályozási tervi jóváhagyásáról szóló - döntései
nyomán felértékelıdı területek ingatlan-érték különbözetének egy része az Önkormányzat
közcélú fejlesztéseire legyen fordítható. Az ilyenfajta Önkormányzat és magánbefektetık
között létrejövı megállapodások megfelelı formáját jelenti a településrendezési szerzıdés. A
megegyezések eredményeképp a város közcélra - pl. játszótér, zöldfelület, óvoda létesítése
céljára - felhasználható telkekhez, ingatlanokhoz jut, esetleg a vállalkozó konkrét fejlesztést
ajánl fel.

148

A város kijelölt gazdasági fejlesztési területei a város szélén kedvezı elérhetıségőek, mely a
területek felértékelıdését gyorsíthatja. A környezı településeknél (Vecsés, Üllı) azonban
jelentıs elıkészített területi túlkínálat van kialakulóban. Gyömrı ezért a települések közötti
versenyben jobb pozícióba csak azáltal tud kerülni, ha más tevékenységet folytató
befektetıket céloz meg, mint riválisai.
A városfejlesztés esetében lényeges elem az IVS-ben kijelölt Akcióterület fejlesztése, ahol
prioritást kapnak a kulturális és sportcélú fejlesztések, valamint a környezetrendezés.
Mindezek eredményeként javul Gyömrı városközpontjának imázsa, turisztikai és kulturális
termékkínálata. Ezek az elemek hozzájárulnak a város fejlıdéséhez, azonban fontos ezek
„hirdetése”, azaz a meglevı potenciálok kiaknázása és a városmarketing révén ezek
megismertetése.
A város az IVS megvalósítása során különös figyelmet fordít lehetıségeit és
feltételrendszerét tekintve a városmarketing adta eszközök figyelembevételére és
felhasználására.
4.1.4

Helyi adókedvezmények

Helyi adókedvezmény, építésiilleték-kedvezmény nincs a városban. Amennyiben a
késıbbiekben mégis alkalmazásra kerül, akkor fontos, hogy ezen szabályozók világosak,
következetesek

és

egyértelmőek

legyenek.

Amennyiben

lehetséges

a

különbözı

szabályozások megalkotásánál az önkormányzat figyelembe fogja venni a fejlesztési
stratégiában meghatározott prioritásokat, célrendszert és az ahhoz rendelt feladatokat.

4.2 STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERVEZETI ELVÁRÁSOK
A városrehabilitációs fejlesztések összehangolt, tervszerő végrehajtásához az Integrált
Városfejlesztési Stratégia (IVS) adja meg az alapot. Az IVS megvalósítása kétszintő
menedzsmentszervezet feladata.
Annak érdekében, hogy a feladatok és jogosultságok tisztán és világosan szétválaszthatóak
legyenek, az IVS megvalósításához stratégiai (döntéshozó) és operatív (végrehajtó,
adminisztratív) szervezet kialakítása szükséges. A stratégiai menedzsment a „hatások”
érvényesüléséért, míg az operatív menedzsment a tényleges eredményekért visel
felelısséget. A stratégia eredményességét a kitőzött indikátorok alakulása és a várható
hatások folyamatos megfigyelése, monitoringja biztosítja.
Stratégiai (döntéshozó) szint
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Az önkormányzaton belül a stratégiai menedzsment szint biztosítja a stratégia egészének
folyamatos karbantartását, az elért eredmények visszacsatolását a stratégia tervezési
folyamatába és felelısséget vállal a „hatások” érvényesüléséért. Az eredmények
visszacsatolása a program nyomonkövetésébıl (monitoring) származó adatok alapján
történik.
A stratégiai döntéseket a képviselıtestület, illetve felhatalmazás esetén a Polgármester
hozza meg. A döntési szinten meghatározásra kerülnek az irányadó stratégiák, a fı
célkitőzések, elfogadásra kerül az operatív menedzsmentet végzı Városfejlesztı Társaság
terve és éves beszámolója. A stratégiai döntéshozók évente néhány alkalommal ülnek össze
képviselıtestületi ülés keretében.
A stratégiai menedzsment tagjai:
•

Polgármester,

•

Alpolgármesterek,

•

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke,

•

Mőszaki és Építéshatósági Iroda vezetıje.

A stratégiai döntések elıterjesztése a település polgármesterének illetve a Polgármesteri
Hivatal Mőszaki és Építéshatósági Iroda vezetıjének a feladata. Az elıterjesztéseket a város
képviselıtestülete vitatja meg és szavaz róla. A döntés után a képviselıtestület ad
felhatalmazást a Városfejlesztı Társaságnak a fejlesztés operatív feladatainak elvégzésére.
Az

IVS

megvalósítását

koordináló

szervezet

kapcsolódik

a

település

irányítását,

mőködtetését, fejlesztését ellátó meglévı szervezeti rendszerhez. A városfejlesztési irányok
meghatározása, célok kitőzése a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe rendelt
feladat.
A bizottság feladata mérlegelni, hogy az IVS tartalmi elemei közül az ütemterv alapján melyik
beruházást szükséges megvalósítani a belsı szükségletek és a külsı lehetıségek
(pályázatok)

függvényében.

Természetesen

a

bizottságok

közötti

kommunikáció

elengedhetetlen, ezért a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság legalább negyedévente
kezdeményezi a bizottságok közötti egyeztetések lefolytatását. Ennek során egyeztetik az
egyes bizottságokhoz tartozó ágazatok legsürgetıbb beavatkozási igényeit.
A stratégiai menedzsment fı feladatai:
•

A fejlesztések megvalósulásának folyamatos nyomonkövetése, az IVS által kitőzött célok
teljesülése és a fejlesztések elvárt eredményeinek és hatásainak értékelése,
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•

A városfejlesztés társadalmi, gazdasági és szabályozási környezete változásának
figyelemmel kísérése, a külsı feltételrendszer változásainak a stratégiai célokra és
eszközökre gyakorolt hatásainak elemzése, értékelése

•

A városi társadalom és gazdaság igényeinek és lehetıségeinek feltárása, azok
változásainak beépítése az IVS cél- és eszközrendszerébe.

•

Az operatív menedzsment céljainak meghatározása és eredményeinek értékelése a
stratégiai menedzsment feladatok körébe tartozik.

•

Kapcsolattartás a megvalósításban részt vállaló partnerekkel,

•

Naprakész információk az érintett szakpolitikai változások tekintetében (városi és
országos szinten), és a finanszírozhatóságot meghatározó pályázati feltételrendszereket

•

A stratégia által érintettek véleményének megismerése, az IVS készítése során kialakított
partneri együttmőködések továbbvitele, új partnerek bevonása

Operatív (végrehajtó) szint
Az operatív menedzsment szint biztosítja a stratégia által kijelölt akcióterületi alapú
fejlesztések hatékony megvalósítását, és felelısséget visel az eredményekért, mind a
közvetlen

„outputok”,

városrehabilitációs

mind

projekt

és

a

tényleges

eredmények

a stratégiai döntéshozók

tekintetében.

Felelıs

által felállított

a

üzleti terv

megvalósításáért, valamint beszámolási kötelezettséggel tartozik a feladat végrehajtásával
kapcsolatban. Az operatív menedzsmentet a Városfejlesztı Társaság látja el.
A Városfejlesztı Társaság feladata az Integrált Városfejlesztési Stratégiában, valamint a
kapcsolódó akcióterületi tervekben meghatározott városrehabilitációs és fejlesztési feladatok
megvalósítása. Az Önkormányzat és a Városfejlesztı Társaság viszonylatában az elıbbi
megbízóként, utóbbi pedig megbízott végrehajtó szervezetként mőködik, mely elkülönül az
Önkormányzat politikai és igazgatási szervezetétıl. A társaság tulajdonosi felügyeletét
Gyömrı Város Önkormányzatának képviselıtestülete látja el. A társaság az akcióterületi
tervek minden egyes éves szakaszának teljesítésérıl beszámolót készít az Önkormányzat
számára, aminek elfogadásáról az Önkormányzat képviselıtestülete hoz határozatot. Ezzel
párhuzamosan és összehangolva, minden évben aktualizálásra kerül a városfejlesztési
akciótervek következı évre esı része.
Gyömrı Város korábban nem rendelkezett városfejlesztı társasággal. A városfejlesztı
társaság

operatív

mőködése

–

az

elıre

meghatározott

irányelvek

–

szerint

a

városrehabilitációs program végrehajtásával indul. A társaság a hatékony piaci mőködés
biztosítása érdekében a fejlesztés operatív irányítása terén önálló mozgástérrel és döntési
kompetenciával rendelkezik. A városfejlesztı társaság létrehozását több szempont is
indokolja:
•

Piaci logikával mőködı, rugalmas szervezeti rendszer, amely gyorsabb döntési
mechanizmusai segítségével gyorsabban tud reagálni a külsı környezet változására,
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mint az Önkormányzat testülete vagy hivatala, ezért hatékony, fejlesztı és piaci
szemlélető menedzsmentet biztosít;
•

A fejlesztı társaság az önkormányzati költségvetést tehermentesíti;

•

Középtávon olyan forrás- és tervezési koordinációt valósít meg, amely révén a város
városrehabilitációs tevékenységei tervezhetık lesznek, finanszírozásuk kiszámíthatóbbá
válik;

•

Az önkormányzati, kormányzati és EU források pénzügyi és szakmai szempontból
hatékonyabb (multiplikátor hatást biztosító) felhasználását teszi lehetıvé;

•

Alkalmassá válhat JESSICA konstrukció igénybe vételére;

•

Magántıke bevonására alkalmas
városfejlesztés

és

szervezet

városrehabilitáció

jön létre,

terheinek

ezzel lehetıvé válik

megosztása

a

közszféra

és

a
a

magánszféra között;

STRATÉGIAI MENEDZSMENT
Képviselıtestület

OPERATÍV MENEDZSMENT
Városfejlesztı Társaság
Vezetı menedzser

Mőszaki menedzser

Közbeszerzési,
jogi szakértı
(alkalmi
megbízással)

Pénzügyi menedzser
Könyvvizsgáló
(rendszeres
megbízással)

A társaság feladatát az Önkormányzat és a társaság közötti szerzıdés határozza meg. A
szerzıdés az alábbiakat tartalmazza:
•

A Városfejlesztı Társaság az Önkormányzat nevében valósítja meg a fejlesztést a kijelölt
akcióterületen;
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•

Az

akcióterületi

fejlesztések

során

keletkezı

közvetlen

fejlesztési

bevételek

visszaforgatásra kerülnek fejlesztési célokra;
•

Az éves beszámolás, és az akcióterületi tervek évenkénti aktualizálásának rendje;

•

A társaság díjazása;

•

A vagyonkezelıvel történı együttmőködés;

•

Munkamegosztás az Önkormányzat és a Városfejlesztı Társaság között felelısségi
körök szerinti megosztásban.

Az Önkormányzat az akcióterületek fejlesztési céljainak rendeli alá az akcióterületen lévı
ingatlanok értékesítését, felújítását, bérbeadását, vásárlását, funkcióval való megtöltését,
ezzel érvényesítve a fejlesztési szemlélető vagyongazdálkodás célját.
A városfejlesztı társaság az alábbi feladatok ellátását végzi:
•

A városfejlesztı társaság üzleti tervének kidolgozása

•

Stratégiai projektkövetés biztosítása

•

A többi városrész akcióterületi tervének elıkészítése

•

Városfejlesztési koordináció – egyeztetési fórum az önkormányzat és a menedzsment
szervezet között

•

További források felkutatása (pályázati, befektetıi)

•

Partnerek koordinációja (civil, közigazgatási, államigazgatási partnerek, lakosság
bevonása)

•

Önkormányzati határozattal kijelölt akcióterületek teljes körő fejlesztése

•

Közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervkészíttetés, kivitelezés pályáztatása)

•

Adminisztratív és információs feladatok ellátása

•

Értékesítésbıl, bérbeadásból származó bevételek akcióterületi fejlesztésekre való
visszaforgatása

•

Befektetıkkel való tárgyalás, szerzıdéskötés az akcióterületi rehabilitáció érdekében

•

Közszféra és vállalakozók által létrehozandó projekttársaságban való részvétel

•

Városfejlesztési rehabilitáció operatív irányítása

•

Gazdaságfejlesztési elemek integrációja

•

Kiegészítı tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan, vagy partnerrel)

•

Megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (tárgyalások, szerzıdések elıkészítése,
megkötése)

•

Terület elıkészítési munkák irányítása (bontás, közmőépítés)

•

Önkormányzati beruházásban megvalósuló létesítményeknél beruházói feladatok
ellátása

•

Magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása

•

Fenntartás koordinációja

•

Akciók pénzügyi egyensúlyának biztosítása.
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Városfejlesztı társaság humán erıforrás állománya
A Városfejlesztı társaság legfontosabb szakemberei a következık:
•

Projektmenedzsment szervezet vezetıje

•

Mőszaki szakember

•

Pénzügyi szakember

•

Könyvvizsgáló

•

Közbeszerzési, jogi szakértı
Szakember

Feladat

Projektmenedzsment
vezetı

Mőszaki szakember

Pénzügyi szakember

Könyvvizsgáló

Közbeszerzési, jogi
szakértı

Koordináció, kapcsolattartás az Önkormányzattal. A hatáskörébe
tartozó irányító, ellenırzı lebonyolító, és beszámolási kötelezettség
teljesítésére vonatkozó feladatok koordinálása. Közvetlen és közvetett
kapcsolattartás az önkormányzat felelıs munkatársaival, a
kivitelezıkkel, a külsıs szakértıkkel és a város vezetésével.
A beruházási jellegő tevékenységekre vonatkozóan a megvalósítás
szakmai koordinálása, a tevékenységek összehangolása, az egyes
feladatok indítása, végrehajtás nyomon követése, az ütemezés
tarthatóságának biztosítása, biztonságot érintı követelmények
betartatása, szakmai kapcsolattartás a fıépítésszel és a mőszaki
ellenırrel.

A végrehajtása során a pénzügyi egyensúly biztosítása. A kivételezési
és egyéb számlák ellenırzése, a kifizetési kérelmek elkészítése,
benyújtása. A pályázat közbensı és végsı pénzügyi elszámolásainak
elkészítése. Kapcsolattartás az önkormányzat pénzügyi referensével
és a könyvvizsgálóval.
A projekt pénzügyi gazdálkodásának teljes körő vizsgálata;
ellenırzése; beszámolók, könyvvizsgálói jelentések készítése,
szakmai felügyelet a projekt elszámolásával, könyvelésével és
dokumentációjával kapcsolatban.
A közbeszereztetés folyamatához szükséges közbeszereztetési
dokumentáció elıkészítése a közbeszerzési eljárások lefolytatásához
szakmai tanácsadás. A projektmegvalósítás jogi vonatkozású
kérdéseinek (szerzıdések, megvalósítás során kialakult esetlegesen
jogi útra terelıdı konfliktusok alakulása) menedzselése,
kapcsolattartás a város jegyzıjével.

Kompetencia
5 éves vezetıi
tapasztalat vagy
hasonló nagyságú
projekt
menedzselésében
szerzett tapasztalat
Mőszaki végzettség,
legalább 2 éves
szakmai tapasztalat
Pénzügyi végzettség,
legalább 3 éves
szakmai tapasztalat
vagy hasonló
nagyságú projekt
menedzselésében
szerzett tapasztalat
Pénzügyi végzettség,
legalább 2 éves
szakmai tapasztalat

Jogi végzettség,
legalább 2 éves
szakmai tapasztalat

Partnerek
A

stratégiai

és

operatív

menedzsment

munkáját

az

önkormányzati

Mőszaki

és

Építéshatósági Iroda segíti, mint adminisztratív szervezeti egység, mivel az IVS
beavatkozásainak legjelentısebb része mőszaki, építészeti jellegő tevékenységeket takar. A
projektek kivitelezhetıségére a megvalósíthatóság feltételeire vonatkozóan ez az egység
rendelkezik a legfontosabb ismeretanyaggal.
A Mőszaki és Építéshatósági Iroda mellett, más adminisztratív csoportok is szerepet
játszanak,

akikkel

egyrészt

a

kapcsolódó
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bizottságaik,

másrészt

a

Mőszaki

és

Építéshatósági Iroda is kapcsolatot tart, a fejlesztések hangsúlyát meghatározó igények és
szakpolitikai változások követése érdekében.
Az IVS elkészítése során kialakított partneri együttmőködések továbbvitele, a stratégia által
érintettek (civil, vállalkozói csoportok) véleményének megismerése továbbra is fontos
szempont. Az egyes akcióterületi fejlesztések során a fenntartó, mőködtetı szervezetek
képviselıinek bevonása is megtörténik a döntéshozó folyamatba.

4.3 TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI
A települési koordináció célja az IVS településközi egyeztetése, melynek jellege a város
térségi szerepkörétıl függ.
A város térségi szerepét az alábbi intézmények erısítik:
-

Polgármesteri Hivatal intézményei: Okmányiroda, Gyámhivatal, Építéshatóság

-

Nevelési oktatási intézmények: Teleki László Gimnázium és Informatikai,
Szakközépiskola Weöres Sándor Általános iskola, Fekete István Általános Iskola,
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Arany Óvoda, Bóbita Óvoda, Mesevár Óvoda,
Városi Bölcsıde

-

Egészségügyi intézmények: szakorvosi rendelı, mentıállomás, központi orvosi
ügyelet,

gyermek-szakorvosi

rendelı

és

védınıi

hálózat,

gyermek-

és

iskolafogászat, idıskorúak otthona, megyei gyógypedagógiai intézet
-

Pénzügyi intézmények: OTP, Monor és Vidéke Takarékszövetkezet

-

Egyéb: Rendırırs, Sportcsarnok, sportpálya

A város térségi szerepköre a jövıbeni fejlesztési célok és elképzelések miatt mindenképpen
tovább nı, azok városhatáron túlra is kiterjednek.
Gyömrı IVS-e alapvetıen a város rehabilitációját és fejlesztését alapozza meg, mely
közvetve több vonatkozásban is hatással van a térség más településeire. A város céljai a
környezı települések céljaival összhangban kerültek kialakításra. Gyömrı a környezı
településekkel egyeztette, hogy az IVS céljainak megvalósulásával milyen típusú
fejlesztések veszik kezdetüket a városban, mivel azok a közigazgatási határon túl is éreztetik
hatásukat. (az egyeztetéseket a 8.5. melléklet mutatja be).

A környezı településeket is érintı városi célok
Gyömrı kertvárosi környezetének bıvülése térségi érdeklıdésre is számot tart, mivel az
újonnan épülı lakóparkok megépülésével az új telkek és lakások túlnyomó részét a
Budapestrıl kiköltözık, valamint a szomszédos településekrıl érkezık vásárolják meg. E
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téren Gyömrı Önkormányzatának feladata és érdeke minél szélesebb körő tájékoztatás
nyújtása a város potenciális új lakóit adó települések, illetve a fıvárosi kerületek irányába.
A helyi gazdaság dinamizálása gazdasági területek fejlesztésével szintén településhatáron
túlmutató jelentıségő, hiszen a létrejövı új munkahelyek – természetesen a helyi lakosság
mellett – a térség több, hagyományosan magas ingázó lakossággal rendelkezı települései
vonatkozásában is hozzájárulnak a munkaerıpiac bıvüléséhez, a napi munkába járás
távolságának csökkentéséhez.
Az IVS-ben megfogalmazott harmadik fejlesztési irány, a turisztikai-rekreációs potenciál
növelése, valamint a kultúra szerepének erısítése a városban, szintén kapcsolódik a
környezı települések fejlıdési irányvonalához. A kedvezı települési környezet, a zöldfelület
és a két tó környezetének rendezésével a város hozzájárul a pozitív városképhez, a
kulturális élet javításával pedig a helyi identitást is növelheti.
A térség településeivel való további egyeztetés a jövıben is javasolt. Gyömrı az egyetlen
település a térségben, amely ilyen integrált városfejlesztési stratégiával rendelkezik, s
fejlıdése nagy erıvel hat a környezı településekre.

4.4 INGATLANGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ
Az integrált városfejlesztési stratégia keretén belül kidolgozandó ingatlangazdálkodási terv
alapján lehet bemutatni Gyömrı fejlesztési akcióterületeihez illetve városrészeihez
kapcsolódó, önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanvagyont és annak hasznosítását. A
város

stratégiai

ingatlangazdálkodása

meghatározza,

hogy

az

önkormányzat

ingatlantulajdonát milyen módon kívánja bekapcsolni a rehabilitációs és funkcióbıvítı
tevékenységébe, mi az értékesíthetı, illetve hosszú távon önkormányzati tulajdonban és
kezelésben maradó önkormányzati vagyon.
Gyömrı Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2 akcióterületet jelöl ki és nevesít. Az
Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok nagyobb része a Városközpont akcióterületen
helyezkedik el. Ezek szinte mindegyike valamilyen közintézmény. A város másik – Kóczán
úti – akcióterületén nincsen önkormányzati tulajdonú ingatlan. A város többi részén az
önkormányzati ingatlanvagyon csupán egy-egy intézményre korlátozódik (bölcsıde, óvoda),
illetıleg egyáltalán nincs. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok városrészenként sem
egyenletesen oszlanak el. A város egy kivételével (5. városrész) az összes városrészben
rendelkezik ugyan valamilyen típusú ingatlannal, azonban ezek többsége az 1. városrészben
található.
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1. Önkormányzati tulajdonban lévı bérlakások: A város tulajdonában álló bérlakások száma
feltőnıen kevés. 2009-ben 6 lakóépületben mindössze 10 bérlakást tartanak nyilván. A
lakások jellemzıen kis alapterületőek és hiányos komfortfokozatúak.

A bérlakások elhelyezkedése városrészenként az alábbi:
1. Városrész:
2. Városrész:
3. Városrész:
4. Városrész:
5. Városrész:

Bérlakások száma (db)
4
–
4
2
–

A város az IVS-ben kijelölt két akcióterület egyikén sem rendelkezik bérlakással. A város
tulajdonában álló bérbe adott lakások az alábbiak szerint oszlanak meg az egyes
városrészek között:
Az 1. városrészben 4 önkormányzati bérlakás található:
Dózsa György u. 147. alatt található lakóépületben (hrsz. 1010/3, terület: 1126 m2) 3 bérbe
adott lakás.
Petıfi Sándor u. 31. alatt található lakóépületben (hrsz. 11181, terület 1432 m2) 1 bérbe adott
lakás.
A lakások hasznosítását hosszabb távon is bérbeadással kívánja biztosítani az
önkormányzat.
A 3. városrészben 5 bérlakás található, amelyek a következık:
Klapka u. 26. alatt található lakóépületben (hrsz. 1338, terület: 1049 m2) 1 bérbe adott lakás.
Klapka u. 28. alatt található lakóépületben (hrsz. 1339, terület: 1474 m2) 2 bérbe adott lakás.
Tulipán utca 13. alatt található lakóépület (hrsz. 2862, terület 1103 m2)
A lakások hasznosítását hosszabb távon is bérbeadással kívánja biztosítani az
önkormányzat.
A 4. városrészében található bérlakások száma 2, amely a következı:
Szent Imre u. 71. alatt található lakóépületben (hrsz. 2956/1, terület: 994 m2) 2 bérbe adott
lakás.
Az önkormányzat a lakóépület bontását tervezi.

2. Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok, bérlemények: Az önkormányzat
tulajdonában 31 ilyen ingatlan van. Ezek szinte kivétel nélkül az önkormányzat saját maga,
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illetve az önkormányzati fenntartású közintézmények használják. A város jelenleg nem ad
bérbe ingatlanokat különbözı szolgáltatásokat nyújtó irodák, üzletek, stb. céljára.

Az önkormányzat a kijelölt akcióterületek közül csak a Városközpont fejlesztéseit magába
foglaló 1. számú akcióterületen rendelkezik saját tulajdonú ingatlanokkal.
•

Önkormányzati ingatlanon lévı közintézmények:

-

Polgármesteri Hivatal

-

4.sz. Általános iskola (több telephely)

-

1. sz. Általános Iskola (több telephely)

-

3. sz. Mesevár Óvoda

-

Óvoda

-

2. sz. Bóbita Óvoda

-

Falusi Óvoda

-

Mentıállomás, orvosi rendelı

-

Orvosi rendelı

-

Házasságkötı terem

-

Gyámhivatal

-

Idısek napközi otthona

-

Telek és épület

Az 1. Akcióterületen található közintézmények, illetve további hasznosítható ingatlanok:
Megnevezés
Polgármesteri
Hivatal

Hrsz.
1;
5

Weöres Sándor
13
általános iskola
Mesevár Falusi
tagóvoda
Mentıállomás,
orvosi rend.
Orvosi rendelı
Házasságkötı
terem
Városi Könyvtár
TV stúdió
Gyömrıi
TÜF
nonprofit kft
Telek és épület

Pontos cím
Szabadság tér 1.
Szabadság tér 4.

Jelenlegi funkció
Tervezett funkció
Gyömrı
Város
Változatlan funkció
Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

Szabadság tér 2/b.

Általános iskola

Változatlan funkció

115

Dózsa Gy. u.1.

Óvoda

Változatlan funkció

1145

Szt. István u. 12.

64/1

Szent István u. 1.

Mentıállomás és
rendelı
Háziorvosi rendelı

1214

Szt. István u. 26.

Házasságkötı terem

Változatlan funkció

2299/1
2299/1

Táncsics Mihály u. 43.
Táncsics Mihály u. 43.

Könyvtár
TV stúdió

Változatlan funkció
Változatlan funkció

2299/1

Táncsics Mihály u. 43.

Településüzemeltetési kft

Változatlan funkció

1136

Dózsa Gy. u. 71.

Üres telek és épület

Eladásra szánt
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orvosi

Változatlan funkció
Változatlan funkció

Az IVS-ben kijelölt másik összefüggı akcióterületen, a Kóczán út melletti lakó- és intézmény
fejlesztés akcióterületén nem találhatók önkormányzati közintézmények
•

Kereskedelmi, szolgáltató funkciót szolgálnak a következı önkormányzati tulajdonú
ingatlanok:
-

Strandfürdı

-

Sporttelep

-

Irodaház

Az 1. Akcióterületen található kereskedelmi, szolgáltató funkciójú ingatlanok:
Megnevezés
Strandtó

Hrsz.
23/3

Irodaház

Sporttelep

Pontos cím

Táncsics M. u. 43.

21

Táncsics M. u.

Jelenlegi funkció
Tervezett funkció
Strandfürdı
Változatlan funkció
Osztatlan közös tulajdonú
(önkormányzati és magán) Változatlan funkció
irodaépület
Az
új
sporttelep
Sporttelep
megvalósulásáig továbbra is
változatlan funkció

Fentiek szerint a város saját tulajdonában lévı közintézmények esetében bıvítést,
korszerősítést, illetve állagmegóvást tervez. Közintézményeket érintı ingatlanértékesítés
nem tervezett, és közintézmény céljára ingatlanvásárlás sem szükséges. A lakóterületi
fejlesztések nyomán megnövekvı népességszám közintézményekkel történı ellátását az
önkormányzat a fejlesztıkkel kötött településrendezési szerzıdések alapján kívánja
megoldani. Az önkormányzat a tulajdonában lévı ingatlanok közül egyes bérlakások, illetve
az egyéb - alulhasznosított, jelenlegi formájukban forgalomképtelen - ingatlanjai, valamint jó
adottságú, potenciálisan fejleszthetı ingatlanjai esetében számol azok hasznosításának
újragondolásával abból a megfontolásból, hogy az ingatlanokból származó bevételeket a
városfejlesztés kitőzött céljai szolgálatába állíthassa.

3. Önkormányzati tulajdonú földterület: Az önkormányzat külterületen csak kevés beépítetlen
földterülettel rendelkezik. A saját tulajdonú külterületi földrészletek többsége elaprózott,
elınytelen elhelyezkedéső. Ez azt is jelenti egyben, hogy az önkormányzat nem vagy csak
korlátozott mértékben tud felmutatni összefüggı, jövıbeni beruházások alapjául szolgáló
földterületet.

Az önkormányzat tulajdonában 10,3 hektár olyan külterületi szántó van, amely eladása
tervezett. A tervezett hasznosítás célja közlekedési terület. 1,1 hektáros területen tervezett a
szennyvíztisztító telep bıvítése. A város tulajdonában összességében 4,9 hektárnyi jelenleg
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szántó besorolású külterületi földrészlet van, az Öreg-szılık településrészen. Ezek távlati
hasznosítására az önkormányzatnak még nincs elképzelése.

4. Magántulajdonú ingatlanok bevonása a fejlesztésbe: Az IVS-ben meghatározott
városfejlesztési folyamat célkitőzései és végrehajtása során a város - saját ingatlanjainak
hasznosítása és fejlesztése mellett - jelentıs szerepet szán a magántulajdonban lévı
ingatlanok fejlesztésének, azok fejlesztésbe való bevonásának is. A városban a legnagyobb
kiterjedéső területekkel a Rákosmezeje Zrt rendelkezik. Az önkormányzat támogatja a
Rákosmezeje

Zrt

ingatlanhasznosítási

szándékait.

Ennek

megfelelıen

jelentıs

lakóterületfejlesztés valósul meg magántulajdonban lévı földterületeken a Kóczán út melletti
településrészen. A magánfejlesztések másik iránya a rekreációs terület kialakítása,
amelynek központi eleme lesz a golfpark, a várostól nyugatra, a maglódi közigazgatási határ
mellett. A város és a fejlesztı Rákosmezeje Zrt között településrendezési szerzıdések
keretei között rögzítette az önkormányzat által az ingatlanfejlesztıtıl elvárt hozzájárulás
formáját és irányszámait a városfejlesztés egyéb – jellemzıen intézményfejlesztési feladatainak megvalósításához.
A magántulajdonban lévı földterületek fejlesztés alá vonása legerıteljesebben a lakó- és
rekreációs területek fejlesztését magába foglaló Kóczán út melletti településrészt érintı
akcióterületen valósul meg. A terület új elnevezése Új Városkapu lesz. A magántulajdonú és
fejlesztésbe vonni szándékolt földterületek összesített nagysága eléri a több mint 94 hektárt.
A rekreációs terület (golfpark) 230-240 hektár kiterjedéső.

Az önkormányzat a fejlesztésekhez szükséges ingatlanok megszerzésére, illetve fejlesztési
források

biztosítására az alábbi stratégiát követi. Településrendezési szerzıdések

megkötésével új beépítésre szánt területek - akár lakó, akár gazdasági, akár rekreációs célra
történı - kijelölésekor az ingatlanok bizonyos százalékának önkormányzat részére történı
átadásáról,

vagy

a

beruházók

közfeladatok

ellátásához

nyújtott

anyagi

kötelezettségvállalásáról állapodik meg a fejlesztıvel. Ezen kívül a város törekszik egyenlı
értékő területek cseréjével fejlesztési céljaihoz jobban illeszkedı ingatlanokhoz is hozzájutni,
és csak legutolsó sorban szándékozik ingatlanvásárlást kezdeményezni.

5. Megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok: Az önkormányzat az IVS idıtartama alatt a
város területén lévı, Pest Megye Önkormányzatának tulajdonában lévı ingatlan fejlesztését
nem tervezi. A legjelentısebb ilyen ingatlan a kastély épülete, de ennek a fejlesztése sem
tervezett.
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6. Egyházi tulajdonban lévı ingatlanok: A város területén lévı egyházi ingatlanok
többségének fejlesztése az IVS idıtávjában nem tervezett. A városban mőködı egyházak
ingatlanjaik zavartalan mőködtetését és az állagmegóvást tőzik ki célul. Kivételt képez a
Szent István úton a jelenlegi kultúrháznak helyt adó egyházi ingatlan. A mára
életveszélyessé váló épületbıl szükségszerővé vált a mővelıdési ház kiköltöztetése. Az
akcióterületi tervben tervezett fejlesztések igényfelmérését megalapozó kérdıíves felmérés
eredményei is alátámasztják a mővelıdési ház kiköltöztetését jelenlegi helyérıl. A
válaszadók 75%-a jelölte meg a jelenlegi épület fizikai és esztétikai állapotát, a második
legtöbbet megjelölt ok az épület mérete, befogadó képessége, azaz az igényeket nem
kielégítı kapacitása volt. Néhányan megemlítették a központtól való távolságot is. Az
akcióterületen tervezett projektelemek legfontosabbika az új Mővelıdési ház megépítése a
városközpontban. A Római Katolikus egyház tulajdonában lévı ingatlan ezáltal felszabadul.
Az egyház az épület felújítását tervezi.

7. Állami tulajdon: A Rendırség épülete a Szent István úton található. Az épület elavult. A
Kóczán úti lakóterületi és intézményi fejlesztés részeként modern rendırörs kialakítása
tervezett. Ha ez megvalósul, a mostani épületbıl a Rendırség áttelepülése megtörténhet. A
városközpont területén szintén a Szent István úton (hrsz. 9.) található még állami tulajdon.
Az ingatlanon egészségügyi raktárak találhatók kiürített állapotban. Az állam egyelıre nem
tervezi eladását az Önkormányzat részére.

8. Állami vállalati tulajdon: A Szent István utca és a Táncsics utca sarkán álló Posta épülete
a Magyar Posta Zrt tulajdona. A postahivatal bıvítésére égetı szükség lenne. Az ingatlan
hátsó, kihasználatlan részén az önkormányzat bérbe kíván venni egy területet és a
szomszédos élelmiszeráruházzal együtt mintegy 22 parkolóhely kialakítását tervezik.

4.5 PARTNERSÉG
Az IVS az önkormányzat megbízásából, a város szereplıi bevonásával készülı program,
mely minél szélesebb lakossági csoport közremőködésével valósul meg. Az IVS csak abban
az esetben tudja küldetését teljesíteni, ha szakmai és társadalmi egyetértés és a
végrehajtáshoz szükséges partneri együttmőködések állnak mögötte.
A programkészítést és végrehajtást koordinálók folyamatosan kapcsolatot tartanak azon
csoportokkal, akiknek érdekében készült a program. Ez a kommunikáció számos csatornán
keresztül folyhat Gyömrı esetében is: az egyik a városban rendszeresen megjelenı
nyomtatott sajtó, a Gyömrı Közéleti és Információs Magazin, ami minden háztartásba eljut, a
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másik a városi honlap (www.gyomro.hu), mely interaktív módon biztosít lehetıséget a
tájékozódásra.
A lakosok mindemellett az évente legalább egy alkalommal megrendezésre kerülı lakossági
meghallgatáson is tájékoztatást kapnak valamint kérdéseket tehetnek fel, javaslatokat
tehetnek a stratégia végrehajtásának állásával kapcsolatban.
A folyamatos kommunikáció célja a felelıs hozzáállás kialakítása a lakosság és egyéb városi
szereplık részérıl, illetve annak tudatosítása, hogy a város életének alakulásában az
egyéneknek, a jelenlévı vállalkozásoknak is felelıssége és beavatkozási lehetısége van.
A továbbiakban az egyes meghatározó csoportok IVS készítésében való részvétele és
annak megvalósításában lehetséges partneri szerepe kerül elemzésre:



Lakossági részvétel: Az IVS-hez kapcsolódóan a lakossági részvétel módját
érdemes két csoportra bontani. Az egyik az IVS készítése, a másik annak
végrehajtása. A lakosság közvetlen bevonása sokkal inkább az IVS készítésénél
lehetséges. A városvezetés lakossággal való folyamatos kapcsolattartása a
különbözı lakossági egyeztetéseken feltárta azokat a lakosok számára fontos
problémákat, amelyek orvoslásának lehetıségei bekerültek az egyes városrészekre
vonatkozó fejlesztési tevékenységek közé.
A lakosság részvétele és bevonása az IVS végrehajtásába – partneri együttmőködés
esetében – történhet a civil szervezeteken keresztül is, melynek keretei jóval
tisztábbak. A feladatok a civil szervezetek speciális tevékenységi körének
megfelelıen hatékonyabban határozhatók meg. A lakosság civil kezdeményezésen
keresztül részt vállalhat közterület rekonstrukció, karbantartás és tisztán tartás
feladatában. Ezek jól szervezhetı, szaktudást kevésbé igénylı tevékenységek,
amelyek eredménye látványos. Hasonló lehet az új és hagyományos kulturális
funkciójú objektumok tartalommal történı megtöltése is.
A város és az IVS végrehajtását koordináló szervezet a „soft” tevékenységcsoport
végrehajtásában is nagyban számít a lakossággal való partnerkapcsolatra.



Vállalkozói magánszféra részvétele: Az IVS készítése során annak elkészítésében
kapcsolattartóként

az

önkormányzat

felvette

a

kapcsolatot

a

gyömrıi

vállalkozásokkal. Személyes beszélgetésen alapuló, valamint kérdıív kitöltésén
keresztül mérték fel a városi hiányosságokról véleményüket, valamint részvételi
hajlandóságukat annak készítésében és végrehajtásában. A felmérések tanúsága
szerint a helyi vállalkozások jelentıs része fontosnak tartja a városrehabilitációs
beavatkozásokat, a városközpontban tervezett fejlesztéseket, ugyanakkor kevésbé
mutatkoztak késznek az akcióterületi beavatkozások részeként szerepelni, azokban
esetlegesen anyagi áldozatot, hozzájárulást vállalni.
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Szakpolitikai területek képviselıinek részvétele: A IVS készítés során a Gyömrıi
Polgármesteri Hivatal szakági csoportjaival tartott egyeztetések során került sor az
adott szakterület (oktatás, egészségügy, szociális, stb.) helyzetének, problémáinak
és tennivalóinak megvitatásra. A szakmapolitikai egyeztetések során a városi hiányok
feltárása és annak mérséklése során cél volt minden lakos számára elérhetıvé tenni
a legfontosabb alapellátási és szolgáltatási formákat.
Az egyes szakpolitikák képviselıinek bevonása a késıbbiekben a megvalósítás
szakaszában is kívánatos a változások követése, az egyes konkrét beavatkozások
szakmai kontrollja miatt.

5

FENNTARTHATÓ KÖRNYEZETI FEJLİDÉS PROGRAMJA

Jelen dokumentum egésze a fenntarthatóság elvének figyelembevételével és ahhoz való
illeszkedésre törekvéssel készült. A Városfejlesztési Kézikönyv második, javított kiadásában
elıírtaknak és meghatározott tartalomnak megfelelıen mutatja be az IVS jelen fejezete a
fenntartható környezeti fejlıdés programját.
A helyzetértékelı fejezetekben a kézikönyv fenntarthatósági szempont-rendszerre tett
ajánlásait figyelembe véve bemutatásra kerültek azon fıbb elemek, amelyek a települési
környezet minıségét alapvetıen befolyásolják mind rövid, mind középtávon. A 3.1.2.
célrendszert bemutató fejezetben erre épülve kerültek meghatározásra a különbözı szintő
stratégiai célok és horizontális célkitőzések.
A fenntartható környezeti fejlıdés tehát mind az IVS helyzetértékelı, mind a stratégiai
fejezetében konzekvensen megjelenik.
A következıkben a helyzetértékelés során feltárt környezeti fenntarthatóságot negatívan
befolyásoló tényezık és azokra tett lépések rövid bemutatására kerül sor a fenntarthatóságvizsgálati szempontokra ajánlott bontásban:
a.) közlekedés
Környezeti fenntarthatóságot negatívan befolyásolja:
A lakóterületi fejlesztések miatti újabb betelepülık és az amúgy is magas ingázási arány a
közlekedésbıl eredı környezeti terhelést tovább növeli. A város forgalmi terhelése nagy
(Ófalu, központi része), melyben az átmenı forgalomnak nagy a szerepe.
Intézkedések:
Cél a helyzetértékelés alapján jónak minısített helyi és helyközi tömegközlekedés további
fejlesztése az új betelepülık tömegközlekedéssel való kiszolgálásának segítése, saját
gépjármővel

szemben

a

környezetileg

kedvezıbb

tömegközlekedés

használatának

ösztönzése. A helyi tömegközlekedés fejlesztésére 2009-ben ütemes menetrend került
bevezetésre és a vasúti közlekedés kiszolgálására a vasútállomáson és környékén is
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parkolófejlesztés történik. Tervezett ágazati fejlesztés (M4 megépülése és az M4 és a Tápiómenti

fıút

közötti

átkötés

kiépítése)

várhatóan

a

történeti

részekre

nehezedı

többletforgalmat kezelni fogja.
b.) környezeti minıség
Környezeti fenntarthatóságot negatívan befolyásolja:
A környezeti minıséget, Gyömrı esetében az alapvetıen kedvezı adottságokat (pl. nagy
összefüggı zöldfelületek) leginkább a helyzetértékelés hulladékgazdálkodással, víz és
csatornahálózat bemutatásával foglalkozó részeiben (1.2.5. fejezet) feltártak veszélyeztetik
(Illegális hulladéklerakások, egykori PEVDI Kft telephelyén lévı veszélyes hulladékok
ártalmatlanítása,

elavult

vízhálózati

fenntartásának

problémája,

szakaszok,

szennyvíztisztító

környezetszennyezı

üzemelésének

szennyvízszikkasztók

és

jelenléte,

csapadékvíz elvezetı hálózat minıségi és mennyiségi hiánya). Az elızıeken kívül a
környezeti minıséget átmenetileg rontja a lakóterületi fejlesztéseknél a földmunkával,
építkezéssel járó zaj- és porszennyezések is.
Intézkedések:
A fenti területeken a feltárt gondok megoldásában az önkormányzat a szolgáltatás
javításával, jogalkotással (szabályozási eszközök felhasználásával: csendrendelet, bírságok
kiszabása stb.) tett intézkedéseket. Az egykori PEVDI Kft telephelyén lévı veszélyes
hulladékok

ártalmatlanításának

ügyében

és

a

szennyvíztisztító

üzemelésének

és

fenntartásának problémája kapcsán a kompetenciaszint más tulajdonost, önkormányzatokat,
szolgáltatókat, intézményeket is érint, ahol a város tárgyaló partnerként tudja csak érdekeit –
melyben benne vannak a környezeti szempontok is – érvényesíteni.
c.) területhasználat
Környezeti fenntarthatóságot negatívan befolyásolja:
A területhasználat változásában környezeti szempontból legmarkánsabb hatása a beépített
területek növekedésének, az új lakóterületi fejlesztéseknek van.
Intézkedések:
A város a gazdasági érdekeit és a környezeti fenntarthatóságot is figyelembe véve a helyi
szabályozási rendszerrel (HÉSZ, Településszerkezeti terv) törekszik arra, hogy a negatív
hatásokat minimalizálja, valamint a területi növekedés élhetı és fenntartható mederben
maradjon.
d.) zöldfelület-gazdálkodás
Környezeti fenntarthatóságot negatívan befolyásolja:
Országosan védett Tızeges-tó környezetére a használók (horgászok és Tófürdı látogatói,
kirándulók) és az infrastrukturális, környezı beépítésbıl származó környezeti terhelés jelenti
az egyik veszélyt. A másikat az, hogy a település növekedése a zöldfelületek rovására, a
jelenlegi városi sajátosságokat figyelmen kívül hagyva (háttérbe szorítva) megy végbe.
Intézkedések:
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Fontos városvezetıi törekvés a környezet megóvása és a környezetkímélı rekreációs
használat, környezettudatos magatartás terjesztése, továbbá a zöldterületek állapotának
fejlesztésével a környezeti minıség növelése. A zöldfelület-gazdálkodásra veszélyt jelentı
egyéb tényezıket a következetes szemlélet és ehhez igazodó helyi intézkedések, és azok
betartatása tudja biztosítani. A zöldterületek megújítása az akcióterületi tervekben is kiemelt
szerepet kap.
e.) városfejlesztés, rehabilitáció
Környezeti fenntarthatóságot negatívan befolyásolja:
A településfejlıdés a második világháborúig tervszerő és igényes volt, szervezett
parcellázásokkal és házhelykiosztással, valamint intézményi és rekreációs területek
kialakításával. Ezt követı idıszakban a fejlıdést az új politikai berendezkedés határozta
meg. A település lakosságára a dinamikus növekedés, a beépítésre a belterületen belüli
építkezések (telek-aprózódás, nyeles telkek kialakulása) voltak jellemzık az 1970-es
években. A lakossági növekedés máig megmaradt, az infrastruktúra hiányait és
elmaradottságát a kilencvenes évektıl fokozatosan felszámolták.
Intézkedések:
A település fejlesztésénél a sokáig alkalmazott tervszerő és igényes fejlıdési utat kívánja a
város folytatni. A történelem során értékként megmaradt építészeti emlékeit, ezen belül helyi
és országos védelem alatt álló értékeit meg kívánja ırizni azok fejlesztésével, újjáépítésével,
adott esetben új funkciókkal történı ellátásával.
A városrészi, akcióterületi vagy ágazati szinten középtávon tervezett fejlesztések várható
környezeti hatása
Összességében megállapítható, hogy az elvégzett elemzés eredménye figyelembe veszi a
Fenntartható Fejlıdés Nemzeti Stratégia és a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
klímaváltozás megelızésére és hatásainak mérséklésére elıirányzott feladatait. A város a
meglévı problémákra tett intézkedései és a felmerülı fejlesztések esetleges kedvezıtlen
környezeti hatásainak enyhítésére kidolgozott stratégiai javaslatai Gyömrı város fenntartható
környezeti fejlıdését célozzák.

6

ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM

A ”Szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területek helyzetértékelése” címő 2.4-es
fejezetben vizsgált szempontok alapján nincs Gyömrı Városában szegregátum, így
esetében anti-szegregációs program készítése nem releváns.
Anti szegregációs program elkészítését a fentiek alapján nem kell elvégezni, de a település
törekvését, hogy szegregálódó területek a jövıben se alakuljanak ki a városban számos, a
témával közvetve vagy közvetlenül kapcsolatos stratégiai program és terv segíti. Ezek közül
a legfontosabbak a következık:
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•

Gyömrı Város Önkormányzat Esélyegyenlıségi Programja (2009. szeptember)

•

Gyömrı Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója (2009.
február)

•

Gyömrı Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve (felülvizsgálat: 2008.
június)
Gyömrı Város Önkormányzat Közoktatási Minıségirányítási Programja 2007-2012
(2007. február)

7

MONITORING

A városról készülı IVS az elkövetkezı években történı fejlesztések vonatkozásában ad
iránymutatást, a 2007-2013-i tervezési idıszakra a városon belül területi szempontból is
meghatározza a javasolt fejlesztéseket.
Az IVS-t a képviselıtestület hagyja jóvá, így elsısorban az ı ellenırzése alá kell, hogy
tartozzon a megvalósulás nyomon követése is.
Fontos figyelembe venni, hogy az IVS az elsı olyan dokumentum a város életében, amely
ilyen struktúrában vette számba a szükséges beavatkozásokat, tehát elıfordulhat, hogy az
elsı „leltár” a teljesíthetıséghez képest több elemet tartalmaz, vagy a külsı és belsı
adottságok átértékelıdésével a stratégia tartalma és tevékenységének priorizálása
megváltozhat. Az IVS tehát rugalmas rendszer, azaz a végrehajtásakor és eredményeinek
áttekintésekor tekintetbe kell venni azokat a körülményeket, amelyek között a megvalósulás
zajlott.
Az IVS végrehatásának menetét és eredményességét a rendszeren belül érdemes és
javasolt felülvizsgálni. Célszerő az IVS évenkénti „áttekintése” valamint 3-5 évenként történı
„aktualizálása”.
Az IVS évenkénti áttekintése kizárólag kisebb korrekciók végrehajtására szolgál, de célszerő
a célrendszerhez és az egyes akcióterületi fejlesztések értékeléséhez figyelemmel kísérni a
számszerősített mutatók (output- és eredményindikátor) értékeinek alakulását, mely az
elırehaladást jelzi. A számszerősített mutatók mérése az „operatív menedzsment” feladata.
A korrekciókat – beleértve a kiváltó okokat, megfontolásokat – rögzíteni kell, valamint
szükséges nyilvánossá is tenni, az „IVS Partnerségi Fórum” keretében egyeztetni, majd ezt
követıen az Önkormányzat döntési rendszerében (Bizottság ill. Közgyőlés) elfogadtatni.
Az áttekintés teljesebb körővé válik azáltal, hogy az önkormányzat az „IVS fórumok”
visszajelzéseit, a szabályozási és gazdálkodási környezet változását, az elkészült stratégiák,
tervek hatásait, is figyelembe veszik.
Az önkormányzat szükség esetén így – a stratégiai menedzsment funkciójában korrigálhatja a stratégiát az elért eredmények és a külsı környezet esetleges változásainak
megfelelıen.
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Az IVS 3-5 évenkénti áttekintése során célszerő az IVS „hatás” jellegő indikátor értékének
figyelembe vétele, az elért eredmények ezek alapján történı értékelése.
A

monitoring

feladata

tehát

nyomon

követni

azoknak

a

stratégia

fontosságú

beavatkozásoknak a megvalósulási ütemét, amelyek kapcsolatban vannak a többi elemmel
és így dinamizálják a várost. A stratégiai fejlesztési elemek sikere döntı, ezek nélkül több
tervezett beavatkozás nem áll meg a saját lábán.
A belsı monitoringot a polgármester utasítására végzi a város, melyet a képviselı testület
választott képviselıibıl választott eseti bizottság tagjai hajtanak végre a hivatal
adminisztratív apparátusából kijelölt személyek segítségével. Feladatuk két szinten zajlik:
megvalósítás monitoringja (pénzügyi és mőszaki) valamint a projekt hatásainak monitoringja
A monitoring tevékenységet javasolt rövid idı alatt (max. két hét)elvégezni, melynek
eredménye egy jelentés, amelyben feltárásra kerülnek a hiányosságok és az azok
hátterében álló belsı és külsı tényezık. Az eseti bizottság jelentést tesz a Mőszaki és
Városfejlesztési Bizottság felé, majd a jelentés áttekintése után, ahol döntés születik az
esetlegesen szükségessé váló korrekciókról.
A rövid távú monitoring tevékenység célja, hogy a kisebb korrekciók elvégezhetık legyenek,
mielıtt a lemaradás vagy a céloktól való eltérés jelentısebb nagyságrendet ölt. Ezen túl a
kétéves akciótervi idıszak végén nagyobb korrekciók avagy teljesen új forgatókönyv
szükségességét állapítja meg.
Monitoring idıszak és feladatok
Az IVS átfogó monitoringja a 2013-as évet követıen kerül rá sor, amikor a következı EU
tervezési és költségvetési idıszakra kezd felkészülni a város. Ebben a fázisban már nincs
mód korrekcióra, a dokumentumban lefektetett célok, indikátorok megvalósultak vagy nem. A
monitoring célja ebben a stádiumban az IVS sikerességének áttekintése és az új tervezési
idıszak feladatainak meghatározása, annak érdekében, hogy ne ebben a stádiumban
szembesüljön a város esetleges lemaradásaival, köztes idıtávok beiktatása javasolt.
Akciótervi periódusonként, azaz kétévente elvégzett monitoring (2009, 2011, és 2013): amíg
az IVS középtávon határozza meg a beavatkozásokat, az akciótervi idıszakok kétéves
bontásban újabb lehetıségeket nyitnak meg a város elıtt. A kétéves periódus lezártával
áttekinthetık az elvégzett feladatok a stratégia szintjén. A monitoring célja, felhívni a
döntéshozók és a megvalósításért felelıs szervezet figyelmét a céloktól való esetleges
eltérésre, és összegezni az operatív szinten elvégzett feladatokat.
Féléves, illetve egyéves monitoringok feladata sokkal inkább azaz operatív feladatok
végrehajtásának ellenırzésére koncentrálódik. A rövid távú monitoring számot vet azzal,
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hogy éppen milyen projektek megvalósítása van folyamatban, azok milyen stratégiai célt
szolgálnak (stratégiai, avagy másodlagos vagy áttételes fontosságúak) milyen stádiumban
vannak a tervezett ütemezéshez képest, mi az esetleges lemaradás oka, és a lemaradás
hogyan orvosolható.
A rövid távú felülvizsgálat célja, hogy a kisebb korrekciók elvégezhetık legyenek mielıtt a
lemaradás vagy a céloktól való eltérés jelentısebb nagyságrendet ölt. Így a kétéves
akciótervi idıszak végén elkerülhetıek a nagyobb javítások, esetlegesen egy teljesen új
forgatókönyv készítése.
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8

MELLÉKLETEK

8.1 MELLÉKLET: KSH ANTI-SZEGREGÁCIÓS LEVÉL

Tisztelt Partnerünk!
Az integrált Város Fejlesztési Stratégia részeként el kell készíteni az anti-szegregációs
tervét, melynek keretében le kell határolnia a város leromlott részeit, szegregátumait. A
lehatárolás a Városrehabilitációs Kézikönyvben meghatározott un. szegregációs mutató
alapján

történik.

A

Kézikönyvben

foglaltak

szerint

azon

területek

nyilvánulnak

szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık, és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktív korúakon belül eléri,
illetve meghaladja az 50%-ot. (A szegregációs mutató a 2001-es népszámlálási adatokból
állítható elı)
Munkájuk megkönnyítésére megküldünk Önöknek egy kartogramot, mely jelzi, hogy mely
területek tesznek eleget a szegregátum kritériumainak (vagyis ahol a szegregációs mutató
50%, illetve a fölötti értéket vesz fel). A térkép azt is mutatja, hogy melyek azok a területek,
ahol a szegregációs mutató 40 % feletti, tehát még nem éri el a szegregációs mutató
küszöbértékét, de erısen leromlott területnek számít. (Jelmagyarázat: a szegregációs
mutató térképen jelzett értékeit a következı színek jelölik: 0-39% = türkizkék, 4049%=fekete, 50-100%=pink)

A kartogram olyan területeket is megjelöl, melyek eleget tesznek ugyan a szegregációs
mutató kritériumának, de az alacsony népességszámuk miatt mégsem tekinthetık valódi
szegregátumoknak.
Adataink szerint az Önök településén nem található olyan terület, mely a szegregációs
mutató alapján megfelelne a tényleges szegregátum feltételeinek.
Az elkészített térképvázlat megküldésre kerül az anti-szegregációs mentor számára is, hogy
munkája során kellı információval rendelkezzen.
Üdvözlettel
Központi Statisztikai Hivatal
Népességstatisztikai fıosztály
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8.2 MELLÉKLET: KSH ANTI-SZEGREGÁCIÓS TÉRKÉPE
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8.3 MELLÉKLET: 2009. ÉVI ANTI-SZEGREGÁCIÓS VISZONYOKAT BEMUTATÓ
TÉRKÉPEK
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8.4 MELLÉKLET
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8.5 MELLÉKLET TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ
Emlékeztetı
Gyömrı IVS és Akcióterületi Tervvel való egyezetésrıl
Alulírott önkormányzat képviselıje (polgármestere) azzal a céllal találkozott, Gyömrı város
polgármesterével, hogy egyeztetést folytassanak a térség településeinek fejlesztési elképzeléseirıl,
valamint hogy megismerjék Gyömrı középtávú céljait, mely az IVS részét képezik és a
városrehabilitációs program beavatkozásait, melyet az Akcióterületi Terv tartalmaz.

Helyzetelemzés
Az elıvárosi közlekedés fejlıdése, a fıvárosi körgyőrő kiépülése, a növekvı mobilitás, és ezekbıl
következıen az eljutási idık csökkenése várhatóan az elkövetkezendı években is szinten tartja a
Budapestrıl az agglomerációba költözés folyamatát. A fıvárostól északra lévı települések már
erısen telítıdnek, ez lehetıséget kínál más területek, így az agglomeráció keleti része számára is
a Budapest-közeli helyzetbıl fakadó elınyök fokozott kiaknázására.
A stratégiai lehetıség az itt lévı települések számára: a népszerő északi városokhoz és községekhez
hasonlóan,
•

fokozott agglomerációs kertvárosi szerep: a „fıvárosi munka – vidéki élet” lehetıségének
biztosítása,

•

helyi gazdaság és szolgáltatások fejlesztés: a magas ingázási arány csökkentése és a helyben
foglalkoztatás növelése

•

turisztikai potenciál kiaknázása: a fıváros által le nem fedhetı szegmensek (elsısorban
természet-közeli turizmus) kínálata.

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az „alvóvárosok” ma már nem igazán versenyképesek a fıvárossal
(és más hasonló térségekkel) szemben. A lakók egyre inkább csak a fıvároshoz való közelség
elınyeit szeretnék realizálni, elvárva a hátrányok minimálisra csökkentését.
A ma embere nem akar naponta és mindenért Budapestre járni; csak ritkábban menne oda, akkor, ha
az tényleg elkerülhetetlen.
Szükséges ezért középtávon olyan városi funkciók biztosítása, melyek alternatívát nyújtanak a
vállalkozások és az állampolgárok számára a fıvárosba való ingázással szemben, amelyek elıször
mérlegelésre késztetik a helyieket és a környékbelieket, majd folyamatosan növekvı csoportokat
tartóztatnak föl az agglomerációban.
Az egyeztetésen résztvevı település egyetért abban, hogy a térségben elhelyezkedı települések
közös célja, hogy az itt lakók számára kedvezıbb lehetıségeket nyújtsanak és ezen belül:

•

javítsák a vállalkozások esélyeit, ezzel növelve a helyben dolgozók arányát,

•

javítsák a települések kulturális, sport és közösségi funkcióellátottságát, alternatívát nyújtva
fıvárossal szemben a szabadidı kulturált eltöltésére,

•

segítsék a helyi közösségek megerısítését, a helyi identitás kialakulását és a hagyományok,
értékek megırzését.
A közös célok elérése érdekében a résztvevı települések, egymással együttmőködve, illetve saját
hatáskörükben igyekeznek minél többet tenni, és vállalják, hogy ennek eredményeirıl rendszeresen
tájékoztatják egymást.

Jövıkép
Mindezek alapján Gyömrı város jövıképe középtávon: Gyömrı vonzó kisvárossá fejlıdik, megtartva
kertvárosi karakterét, fenntartható magas életminıséget, lakó- és munkahelyet nyújt a helyi és
térségi lakosság számára, erısíti központi szerepkörét, Budapest délkeleti elıterében kedvelt
turisztikai célponttá válik.
Városrehabilitációs projekt célja
A KMOP vonatkozó pályázati kiírása nyújtotta lehetıségekkel összhangban a fejlesztendı városrész
(a városrehabilitációs terminológia szerint akcióterület) a belváros.

178

A projekt célja: a városközpont komplex fejlesztése elsısorban a kulturális és sportolási lehetıségek
fejlesztése, valamint zöldfelületi fejlesztés a belvárosi parkban, mindezzel hozzájárulva a turizmus
lehetıségeinek javításához, valamint a helyi szolgáltatások körének bıvítéséhez.
Akcióterület és az egyes projektek

Tervezett fejlesztések
•

A polgármesteri Hivatal "B" épületének kibıvítése a kibıvített épületben mővelıdési házi funkciók
kialakítása

•

A Városi Tornacsarnok épületének kibıvítése: squash pálya, konditerem, szauna, szolárium
funkciókkal

•

Szabadság tér parkosítása, felújítása

•

Városmarketing akciók

•

Helyi környezettudatosság elterjesztését segítı tájékoztatási, szemléletformálási akciók

•

Közösségépítést és szabadidı hasznos eltöltését segítı szolgáltatások, tanfolyamok, képzési
programok kialakítása (hagyományırzı közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató
házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása)

A fentiek alapján az egyeztetés résztvevıi örömmel üdvözlik és támogatják Gyömrı város fejlesztési
elképzeléseit.
Gyömrı, 2009. december

Dr. Gyenes Levente
Gyömrı polgármestere

………....…………………….
Környezı település (..…………) polgármestere
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