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VÁCKISÚJFALU

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
a község településrendezési tervének megalapozására

Előzmények,
a településfejlesztési koncepció készítésének indokoltsága
Váckisújfalunak nincs érvényes településrendezési terve. 1989-ben elkészült ugyan egy
munkaanyag – az általános rendezési terv program munkarésze – de a
tervezésfinanszírozási problémák miatt félbeszakadt, és már nem készült el a jóváhagyásra
alkalmas tervi munkarész. A községben építkezni ezért még ma is csak az illeszkedési
szabályok figyelembevételével lehet.
A megváltozott makrogazdasági környezethez való alkalmazkodás, a Budapesti
Agglomerációban és annak szomszédságában, de gyakorlatilag az egész megyében
regisztrált újszerű - és Váckisújfalu helyzetét is befolyásoló - folyamatok, és az ennek
nyomán helyi szinten is megfogalmazódó településfejlesztési elképzelések új
településrendezési terv készítését igénylik.
Korszerű - helyi konszenzuson alapuló - terv nélkül a község felkészületlen a területi
folyamatok kezelésére, kisebb az esélye a fejlesztési támogatások megszerzésére, az itt élő
polgárok életminősége javítására, illetve a helyi gazdaság fejlesztésére.
A korábbi tervezési programban rögzítettek avulásához alapvetően hozzájárultak azok a
mélyreható társadalmi, gazdasági, politikai és az ezzel összefüggésben lévő jogszabályi
változások, amelyek az elmúlt években bekövetkeztek.
A településtervezés jogszabályi környezetének változását jelzi, hogy az utóbbi időszakban a
fejlesztést, rendezést befolyásoló szinte valamennyi törvény megváltozott (földtörvény,
erdőtörvény, környezetvédelmi törvény, természetvédelmi törvény, területfejlesztésről és
rendezésről szóló törvény), de kiemelten az 1998-tól hatályos - az épített környezet
alakításáról szóló - törvény, amely a területfelhasználás és az építés általános szabályait,
valamint a tervkészítés és jóváhagyás új szabályait rögzíti.
Fentiek figyelembevételével döntött úgy Váckisújfalu község Képviselő-testülete, hogy új
településrendezési tervet készíttet, amelynek jóváhagyásával megteremti a további
koordinált területfelhasználás, az építés és a környezethasználat helyi szabályait.
Nagyfokú előregondolkodás szükséges a település hosszú távú érdekeinek
meghatározásához. A fejlődési irány felvázolása, a távlati célok kijelölése, a prioritások
meghatározása képezheti alapját egy, a község érdekeit leginkább szolgáló, és
megvalósítható településrendezési tervnek.
Váckisújfalu településfejlesztési stratégiájának meghatározása a kistérségi összefüggések,
valamint a tágabb, megyei illetve budapesti és agglomerációs hatások figyelembevételével,
de alapvetően a helyi adottságokra, értékekre és érdekekre alapozottan kell, hogy történjen.
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Ennek megfelelően a fejlesztési irányok meghatározása során figyelembe vételre kerültek
mindazok az elemek, amelyek a Közép-Magyarországi Régió, Pest megye és a Gödöllői
kistérség fejlesztési, rendezési elképzelései Váckisújfalu és térsége vonatkozásában
tartalmaznak.
Ez, a településrendezési tervet megalapozó településfejlesztési koncepció a település
hosszú távú érdekeit figyelembe véve - a feladat jellegéből következően - csak azokra a
kérdésekre koncentrál, amelyekre a készülő településrendezési terv eszközkészletének
hatása lehet. Ebből következően nem - vagy csak érintőlegesen - foglalkozik azokkal a
szociális, oktatási, egészségügyi, településműködtetési és településfinanszírozási
kérdésekkel, amelyek alakításában a településrendezési tervnek nincs közvetlen ráhatása.
A rendezést megalapozó településfejlesztési koncepció célja és feladata a község
fejlesztésénél figyelembe vehető pozitív adottságok és előnyök, illetve a fejlesztést
megnehezítő, akadályozó negatív tényezők és konfliktusterületek feltárása, a fő
fejlesztési irányok, prioritások kijelölése, amelyek - területi vonatkozásaikat is
figyelembe véve - iránymutatásul szolgálnak majd a településszerkezeti terv és a
településrendezési szabályozás kidolgozásához.

A településfejlesztési célok meghatározásánál figyelembe vehető helyi
értékek és erőforrások
•

A település földrajzi elhelyezkedéséből, fekvéséből adódó helyzeti előnyök
•

Váckisújfalu a Gödöllői-dombság központi térségében, az Aszód –Vác vasútvonal
mentén, dombokkal, völgyekkel tagolt, relatív magas erdősültségű, változatos
képet nyújtó dombsági tájon terül el. Táji környezete, környezetminősége
felértékelődő terület és településfejlesztési erőforrás.

•

A községet érinti a vasút és a 2105. számú Galgamácsa – Váchartyán közötti
mellékút – biztosítva a település megközelíthetőségét és elérhetőségét Váckisújfalu a nagyforgalmú főközlekedési útvonalak okozta környezeti
terhelésektől, a fő forgalmi irányok keltette legkülönfélébb zavaró és járulékos
hatásoktól távolabb helyezkedik el. Ennek köszönhetően a település Pest megyei
összehasonlításban csendes, nyugalmas lakókörnyezetet biztosít az itt élők
számára, ami várhatóan egyre inkább felértékelődő adottsággá válik.

•

Váckisújfalu annak ellenére, hogy az agglomerációs övezeten kívül helyezkedik
el, közlekedési kapcsolatai révén kapcsolódik a főváros körüli fejlődő,
dinamikusan urbanizálódó térhez.

•

A község Budapesthez, a dinamikusan fejlődő Veresegyházhoz, Aszódhoz és a
középfokú funkciókat betöltő, központi szerepkörű Váchoz való viszonylagos
közelsége révén jó néhány helyzeti előnyből részesedik (munkalehetőség,
szabadidős tevékenységek, közép- és felső szintű szolgáltatások), s a Budapesti
agglomerációhoz fűződő kapcsolata és közelsége számos további lehetőséget
hordoz magában.

•

A Főváros agglomerációs övezetének túlnépesedése, nagy funkciósűrűsége,
romló táji és környezeti jellemzői miatt, illetve a belső agglomerációs gyűrű és az
egész budai oldal telítődése, magas ingatlanárai nyomán egyre inkább
felértékelődnek a Gödöllői-dombvidék táji, természeti adottságai, a harmonikus
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táji környezet, a lakásra, rekreációra alkalmas (és még társadalmilag elfogadható
időn belül megközelíthető) területek. Mindez Váckisújfalu fejlesztése
szempontjából is kiaknázható fejlesztési potenciált jelent. A települési és a táji
környezet kedvező arányát jelzi az alacsony népsűrűség, (41,8 fő/km2) amely
mindössze negyede a megyei átlagnak.
•

•

Természeti értékek
•

A település külterületét tagoló erdőségek, kiterjedt és összefüggő hálózatot
képező patakmenti vizes élőhelyek mind tájképi, mind ökológiai értelemben
jelentős értéket képviselnek. A táji környezet változatossága meghatározó az
itteni életminőség szempontjából, és jó alapot szolgáltat a rekreációs célú
fejlesztésekhez is.

•

A község területén az ökológiai hálózat részét képező patakvölgyek mellett több
ökológiailag értékes természeti terület is található, túlnyomóan természetszerű
gyep- és erdőterületek.

•

A patakon kialakított víztározó értékes táji elem, amely környezetével együtt
fejleszthető és rekreációs célra hasznosítható.

Településszerkezet, műszaki és humán infrastruktúra
•

Váckisújfalun a domborzati viszonyokhoz alkalmazkodott településszerkezet jól
megőrződött, a természeti és az épített környezet harmóniája összességében
tetszetős faluképet eredményez.

•

A település viszonylag kis belterülettel rendelkezik, nem terjengős, a kialakult
településszerkezet kompaktnak tekinthető.

•

A település lakásállománya javuló minőségű. Bár a lakások 60%-a 1960 előtt
épült és csak 20%-a az elmúlt 20 évben, az egy lakásra jutó alapterület 87 m2,
ami 8%-al nagyobb érték, mint a megyei átlag. A lakások közül már csak 5% az
egyszobás, 26% kétszobás. A lakások közel fele (49%) háromszobás és 20%-a
négy vagy többszobás. Tekintettel arra, hogy egy lakásra 3 fő jut, fenti számok
kedvezőnek minősíthetők. Mivel a lakások 43%-a összkomfortos, 32%-a
komfortos, 9%-a félkomfortos, 12%-a komfort nélküli és 4%-a szükséglakás, a
lakásállomány háromnegyede elfogadható, illetve jó lakókörülményeket biztosít az
itt élők számára. A lakosság életfeltételei szempontjából kedvező, hogy idővel
növekszik a magasabb komfortfokozatú lakások aránya úgy a felszereltség, mint
a szobák száma, illetve a lakások alapterülete tekintetében.

•

A lakások kétharmada be van kapcsolva a vezetékes gázszolgáltatásba, s ez
azon túl, hogy a megyei községek átlagos ellátottsági értékeit közelíti, a lakosság
komfortérzete, továbbá környezetvédelmi, levegőtisztasági szempontból is
kedvező.

•

Az új lakóterületi fejlesztési igényekhez rendelkezésre állnak – úgy belterületi,
mint külterületi besorolású - szabad területek, amelyek a meglévő beépített
területekhez szervesen kapcsolhatók.

•

Az elmúlt évtizedben a betelepedés felgyorsulásában tapasztalt kedvező folyamat
jelzi Váckisújfalu felértékelődését, népesség-vonzó képességének erősödését.
Miközben a korábbi évtizedekben nemcsak a népesség kedvezőtlen
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korstruktúrájából adódó elöregedés következtében csökkent a népesség, de a
vándorlási különbözet is negatív volt, ez a folyamat megfordult és az 1990 – 2001
közötti évtizedben már 40 fővel többen költöztek ide, mint amennyien elköltöztek
Váckisújfaluból.
•

A község - a szomszédos településekkel együtt - bekapcsolódott a Veresegyház
és Térsége Életmódprogram elnevezésű, térségileg összehangolt, integrált
egészségügyi ellátási és fejlesztési programba. Ez a program térségi
összehasonlításban kedvező és minőségi ellátást biztosít a község lakóinak.

•

A falu szellemiségének megújulását, illetve az infrastrukturális ellátottság
javulását jelzi a községházán kialakított teleház is, amely jelentős lépés az „e”
önkormányzat, az „e” kormányzat szolgáltatásainak, illetve az Internet nyújtotta
információknak és lehetőségeknek az elérése szempontjából.

A településfejlesztés problémái,
akadályozó és korlátozó tényezők
•

A falu mérete kicsi, évszázadokon keresztül stabilizálódott népességszáma (463 fő
a népszámlálási statisztika szerint) alatta marad annak a minimális
településméretnek, amelyben valamennyi alapfokú közszolgáltatás helyben
racionálisan biztosítható. Többek között ennek a következménye, hogy már második
évben nem folyik helyben általános iskolai oktatás, a gyerekek többsége a
galgamácsai iskolában tanul.

•

A pozitív vándorlási egyenleget kivéve kedvezőtlenek a népesedési mutatók.
Váckisújfalun 100 felnőttre kevesebb gyerek és több öreg jut, mint a megyei, vagy
akár a megyei községek átlagában. 100 gyerekkorúra itt 145 időskorú jut, a megye
községei átlagában ez a szám kiegyenlített (100/101). Ezek az adatok a népesség
elöregedésére utalnak. (Ez a kedvezőtlen tendencia csak aktív településfejlesztési
stratégiával állítható meg, illetve fordítható meg.)

•

Erőtlen a helyi gazdaság, nagyon kevés a helyi munkalehetőség, nagyfokú napi
ingázás (mértéke 88% körüli). A foglalkoztatottak száma összességében is csökkent
(12%-al) az elmúlt (a két népszámlálás közötti) évtizedben, az inaktívak száma
ugyanilyen arányban növekedett.
Ágazati megosztás szerint 9% a mezőgazdaságban, 36% az iparban, építőiparban,
55% pedig a különböző szolgáltatási ágazatokban foglalkoztatottak aránya.
A helyben lakó foglalkoztatottak közül 16% vezető értelmiségi, 11% egyéb szellemi,
19% a szolgáltatásban dolgozó, 36% az iparban, építőiparban, 18% pedig egyéb
ágazatokban foglalkoztatott.
A helyben foglalkoztatott 20 főből mindössze heten rendelkeznek legalább középfokú
végzettséggel. A 144 eljáró és a helyben dolgozók iskolai végzettsége megegyező
arányú (2/3-uk végzettsége érettséginél alacsonyabb). Ez az arány összességében
magasabb, mint a megye egésze, illetve a megyei községek átlaga.
A községből munkába eljárni kényszerülők döntően Aszód, Vác és Gödöllő térsége,
illetve Budapest munkaerőpiacán találnak megfelelő munkalehetőséget. Az ingázás
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a családok nagy többségének megélhetési alapja a településen, s ezt a tényt a
fejlesztések során is figyelembe kell venni.
•

Összességében kedvezőtlen az itt élők iskolázottsági foka, ebből adódóan
kevésbé
rugalmasan
képesek
reagálni
a
munkaerőpiac
változó
követelményeihez. A végzettségben kiugró különbség elsősorban a felsőfokú
végzettséggel rendelkezők arányában van. Ez mindössze harmada (3%), mint a
megyei átlag. A középiskolát végzettek aránya összességében azonos a megye
átlagával, de közöttük az érettségivel rendelkezők aránya itt 3%-al alacsonyabb. A 7
évesnél idősebb népességnek itt 21%-a nem rendelkezik befejezett általános iskolai
végzettséggel, (a megyei arány csak: 19,5%).

•

Váckisújfalun helyi munkalehetőség jobbára csak a község intézményeiben és
hivatalaiban, valamint a szolgáltatásban adódik. A mező- és kertgazdálkodás jelent
kiegészítő lehetőséget.

•

A gyenge helyi gazdaság, a befektetések hiánya következményeként kevés a helyi
adóbevétel, a település fejlesztésekre fordítható saját forrásai meglehetősen
szűkösek.

•

Az itt élők többségének ingázó életmódja nem kedvez a lakóhely közügyeivel való
foglalkozásnak, az ingázásra jellemző „időmérleg” pedig kedvezőtlen a lakókörnyezet
formálásához szükséges többletidő szempontjából.

•

A község nem rendelkezik közüzemi szennyvízcsatorna-hálózattal, ami nem
csak az itt élők komfortérzete, de a környezetvédelmi szempontból is kedvezőtlen.

A településfejlesztés célkitűzéseinek meghatározása,
a finanszírozás lehetőségei
A helyben keletkező fejlesztési források szűkössége, a község
alulfinanszírozottsága miatt a település fejlesztése nem nélkülözheti:

állami

szintű

•

a külső (országos, régiós, megyei, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terven keresztül
Európai Uniós támogatási alapok) források bevonását,

•

a településen (az önkormányzat számára többlet ellátási kötelezettséggel járó) új
funkciókat létrehozó, vagy a meglévő kapacitásokat bővítő jövőbeni fejlesztők
arányos hozzájárulását

a településfejlesztéshez annak érdekében, hogy a kitűzött célok a helyi lakosság terheinek
növekedése nélkül valósulhassanak meg.
Tekintettel arra, hogy az elkövetkező időszakban a magyar költségvetés jelentős hányadát
leköti majd az uniós fejlesztések társfinanszírozása, a településfejlesztés váckisújfalui
prioritásainak meghatározásánál is figyelembe kell venni, hogy az Európai Unió a
következő években, illetve a következő 2007-2013 közötti tervezési időszakban milyen
fejlesztési politikákat támogat. Váckisújfalu sajátos helyzete miatt előreláthatóan
részesedhet majd a nagyvárostérségek fenntartható fejlesztésére, illetve a vidékfejlesztésre
szolgáló programok finanszírozására tervezett forrásokból. Míg az előbbi tartalma kevéssé
körvonalazódott, a vidékfejlesztési politika fő irányaiban konszenzus látszik kialakulni. E két
típusú politika célkitűzései azonban találkozhatnak a fenntarthatóság biztosításában, az
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életminőség javításában, a tájgazdálkodás támogatásában a turizmus, a rekreáció
feltételeinek és vállalkozásainak támogatásában és a környezet állapotának javításában.
Az EU vidékfejlesztési politika tervezett alapelemei:
1. A vidéki térségek és területek versenyképességének növelése
Ennek keretében:
•

Az emberi erőforrások fejlesztése: szakképzés, fiatal vállalkozók induló támogatása,
korai nyugdíjazás, szaktanácsadás

•

A termelőeszközök modernizációja: beruházások a termelés, a feldolgozás és az
értékesítés fejlesztése érdekében.

•

A mezőgazdasági termékek és a termelés fejlesztése: az új EU előírásokhoz való
alkalmazkodás, részvétel az élelmiszer minőségi rendszerekben, a minőségi
termékek marketingje.

•

Átmeneti intézkedések a most csatlakozott országok számára 2008-ig: félig önálló
gazdaságok támogatása, a termelői csoportok felállításának támogatása.

2. Környezet-gazdálkodás, a termőföld termőképességének fenntartása
Ennek keretében:
•

A mezőgazdasági földterület fenntartható használatát célzó intézkedések: hegy- és
dombvidéki
területek,
hátrányos
területek,
NATURA
2000
területek,
agrárkörnyezetvédelem, a nem termelő beruházások támogatása

•

Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések: erdősítés,
mezőgazdasági erdészeti rendszerek bevezetése, erdészeti környezetvédelem

3. Vidékfejlesztés, diverzifikáció és az életminőség javítása:
Ennek keretében:
•

A vidéki gazdaság diverzifikációját célzó intézkedések: a mezőgazdaságon kívüli
jövedelem-források támogatása, mikrovállalkozások támogatása, turizmus, a nemzeti
örökség védelme és fenntartása

•

Az életminőség javítását szolgáló intézkedések: a műszaki infrastruktúra még
hiányzó elemeinek kiépítése.

(Az EU által is támogatott fejlesztési politikák figyelembe vétele célszerű és indokolt a helyi
fejlesztési célkitűzések és prioritások meghatározásánál annak érdekében, hogy azok
megvalósítására valós esély teremtődjön.)
A településfejlesztés általános célkitűzései
•

A településfejlesztés alapvető célja az itt élők életminőségének javítása. Ennek
egyik eszköze a térségi Életmódprogram nyújtotta lehetőségek teljes körű kihasználása.

•

A fejlesztés - ezen belül a területekkel való gazdálkodás is - elsősorban a váckisújfalui
polgárok érdekeit kell, hogy szolgálja. Ez részben a meglévő területek jobbá tételével,
továbbá a hiányzó funkciók, illetve a térségben tervezett Veresegyház És Térsége
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Életmódprogrammal összefüggésben, illetve önállóan megvalósuló rekreációs
fejlesztések számára indokolt új területek bevonásával és igényes kialakításával
történjen.
•

A község fejlesztése során törekedni kell az adottságok és lehetőségek optimális
kihasználására olyan módon, hogy az ne veszélyeztesse a környezeti elemek kedvező
állapota megőrzésének lehetőségét, se a települési környezetminőség javításának
esélyét, se a helyi társadalom integritásának fenntarthatóságát, ugyanakkor
gazdaságilag is biztosítsa a település fenntartható fejlesztésének lehetőségét. A
településfejlesztésben az ökológiai, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság
egyensúlyát, és megfelelő arányait kell biztosítani.

•

Az új lakó és munkahelyi célú és a rekreációs fejlesztési területeken a fejlesztések olyan
módon és olyan színvonalon kell megvalósítani, hogy az ne jelentsen többletterhet a
településnek (az önkormányzatnak).

•

A mennyiségi és a minőségi fejlődés gazdaságilag fenntartható, a helyi társadalom
számára elfogadható arányainak biztosítása, a község olyan volumenű óvatos és
ütemezett bővítése, amely nem veszélyezteti sem a helyi társadalom, sem a környezet
fenntarthatóságát.

•

A települési komfortérzet javítása, az élhetőbb község kialakítása.

•

A természeti, táji környezetét megóvó, békés kistelepülési imázst nyújtó helyi
karakter megőrzése és továbbfejlesztése.

A településen a lehetséges fejlesztési lépések között mindig azoknak a megoldásoknak kell
prioritást kapniuk, és olyan feltételek megteremtésén kell dolgozni, amelyek hozzájárulnak
közvetlenül vagy közvetett módon a település élhetőségének fokozásához, a helyi
életminőség jobbításához. A lakosság, azon belül is különösen a fiatal korosztály érezze,
hogy lehet és érdemes Váckisújfalun élni, boldogulni hosszú távon is.
A megye északkeleti részén, Váckisújfalu tágabb környezetében nem tervezettek sem olyan
közúthálózatfejlesztési, sem pedig új vasúti fejlesztési elképzelések, amelyek jelentős
forgalomnövekedést, illetve általános értelemben vett olyan élénkülést hoznának a térségbe,
amely a mai viszonyokat alapjaiban megváltoztatná. Váckisújfalu szomszédos települések
viszonyában kialakult közúti kapcsolataiban – a Püspökszilággyal kapcsolatot teremtő
jelenlegi földút burkolt útként való kiépítésén túlmenően - nem tervezett olyan úthálózati
fejlesztés, amely jelentős többlet-átmenőforgalmat gerjesztene a község területén. Mindezek
a külső keretfeltételek jelentik a biztosítékát annak, hogy Váckisújfalu a jövőben is
megmaradhat az agglomeráció szomszédságában egy nyugodt, környezetileg csak kis
mértékben terhelt kistelepülésnek, amely kellemes életteret képes nyújtani az itt élők
számára.
A településfejlesztési politikának, és a fejlesztés során alkalmazott megoldásoknak az itt élők
általános komfortérzetének javítását kell szolgálniuk, mind a saját egyéni lakókörnyezet,
mind a településen elérhető közszolgáltatások és az általános szolgáltatási színvonal
terén.
Az egyéni lakókörnyezet minőségének javítása terén kiemelt feladat a lakások
komfortfokozatának további növelése. Az új lakások építésénél ösztönözni kell a minél
magasabb komfortfokozatú lakások kivitelezésére. E tekintetben települési szinten a
közműhálózatok további kiépítése a legfontosabb fejlesztési feladat. Törekedni kell arra,
hogy a lakások csaknem teljes körűen bekapcsoltak legyenek a vezetékes ivóvízhálózatba.
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A község területén kiépült vízellátó hálózat kapacitása tekintetében ennek nincs akadálya,
ugyanakkor a lakosság ellátottsági színvonala, és a község lakásállományának
felértékelődése tekintetében is kedvező volna a vízellátás kiterjesztése.
A községnek - a többi érintett településsel összefogva - elő kell segítenie a
közcsatornahálózat megvalósulását. A későbbiekben pedig a lakossági rákötöttség mind
teljesebbé tételét elősegítő, támogató önkormányzati tevékenységre van szükség.
Az általános települési komfortérzet javításához elengedhetetlen a településen elérhető
szolgáltatási kínálat szélesítése. Különös jelentősége van, hogy a fiatalok helyben
maradását is elősegítő szolgáltatások, szórakozási, művelődési lehetőségek – illetve e
lehetőségekhez való hozzáférés feltételei - bővüljenek.
A csendes, nyugodt kistelepülési élettér megőrzése érdekében távlatban sem kívánatos
nagyarányú népességnövekedést elősegíteni, a község ne váljék a Főváros körüli
agglomerációs
övezetbe
kitelepülők
jelentős
befogadójává,
annak
negatív
következményeivel együtt.
Ugyanakkor cél, hogy a község fokozatos fejlesztéssel érje el azt a nagyságrendet, amely a
lehető legtöbb alapfokú szolgáltatás helyben való biztosításához minimálisan szükséges. A
település tudatos ingatlanpolitikával legyen képes szabályozni a betelepülések mértékét,
illetve a betelepülni szándékozók körét. A településrendezési terv időtávjában
Váckisújfalun a lakónépesség haladja meg a 600 főt. A településrendezési tervben az új
lakó célú területek ezen elvek figyelembe vételével és e szempontok érvényesülését
elősegítő mértékben kerüljenek kijelölésre.
A minőségi települési élettér fenntartásához hozzá tartozik a település külterületén az
értékes természeti környezetnek, (NATURA 2000 területeknek, ökológiailag értékes
területeknek) az erdőborította domboldalak látványának és magának a ma még jelentősebb
művi beavatkozásoktól mentes településkörnyezetnek a megőrzése, hiszen mindezek
együttesen Váckisújfalu fontos potenciálját is jelentik egyben. A táji, domborzati
adottságokhoz jól alkalmazkodott településszerkezet mértéktartó fejlesztése szükséges a
vonzó településkép megőrzéséhez.
A település területén tervezett rekreációs fejlesztések a víztározó környezetében
lehetségesek a fejlesztés és az értékes területek megőrzése ellentétes érdekeinek
összehangolásával. A fejlesztés során kerülni kell a korábbi évtizedekre jellemző kistelkes
formák kialakulását. A környezet értékét igényes fejlesztéssel lehet méltóan kihasználni.
Váckisújfalun az értékes természeti környezettel rendelkező, csendes, nyugalmas
kistelepülési karakter megőrzése, mint fejlesztési prioritás a helyi gazdaság fejlesztése
számára is iránymutatásul kell, hogy szolgáljon, amelyből több, a gazdaságélénkítés
lehetséges eszközei során érvényesítendő szempont is következik.
Az értékes természeti környezettel való gazdálkodás, az ökológiai fenntarthatóság
szempontjai, továbbá a táj és a környezeti elemek mai állapota megőrzésének igénye akkor
érvényesülhet igazán, ha a település külterületén nem kerülnek kijelölésre a környezetet
terhelő új ipari, gazdasági területek.
A környezetkímélő befektetések megvalósulása érdekében lényeges, hogy a település
ismert és vonzó legyen a lehetséges vállalkozók számára, ennek érdekében hatékony
településmarketing szükséges. A gazdasági célú területeket - lehetőség szerint - minél
kedvezőbb feltételekkel kell kínálni az érdeklődő vállalkozók számára.
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Azoknak a befektetéseknek kell prioritást élvezniük, amelyek hosszabb távon mind több helyi
polgárnak nyújtanak majd megélhetést, illetve a községet tartós, kiszámítható és egyenletes
bevételekhez juttatják. Így a gyorsan megtérülő befektetések, és a realizált hasznot a
településből kivivő vállalkozások helyett a helyi gazdaságba hosszú távra szervesen
integrálódó, minél több embert foglalkoztató vállalkozások letelepedését kívánatos
támogatni Váckisújfalun.
A helyben foglalkoztatottság növelésének fontos eszköze lehet a távmunka programokhoz
való kapcsolódás, az ehhez szükséges képzés és továbbképzés kistérségi szintű
biztosítása.
Váckisújfalu településfejlesztési koncepciójának alapelvei:
Váckisújfalu kedvező lakóhelyi adottságainak kihasználása, a helyi ingatlanérték
növelése
A megközelíthetőség javulásával és a távmunka feltételeinek kiépülésével párhuzamosan
előre jelezhető, hogy növekedni fog az olyan – egy órán belül megközelíthető – kedvező
lakókörnyezetet biztosító, áttekinthető, biztonságos települések lakóterületei iránti igény, mint
Váckisújfalu. A kedvező adottságok tudatában az ingatlanértéket olyan szinten célszerű
stabilizálni, hogy az vonzó – ugyanakkor elérhető - legyen azon rétegek számára, akik
betelepülésükkel hozzájárulhatnak a helyi társadalom erőforrásainak bővítéséhez, a helyi
gazdaság erősítéséhez.
Váckisújfalu Képviselő-testülete már a fejlesztési koncepció elkészülte előtt szükségesnek
látta megvizsgálni a lakóterület bővítésének lehetőségeit a községben.
A lakóterületek bővítésének két oka van:
Egyrészt a község intézményeinek hosszú távú fenntartásához – a helyi társadalom
elöregedésének megakadályozásához - szükséges a lakónépesség számának növelése, a
letelepedés lehetőségének biztosítása. A lakóterületek mértéktartó – a falu léptékének
megfelelő – ütemezett bővítése így a településfejlesztés és rendezés egyik prioritása kell,
hogy legyen.
Másrészt az elmúlt időszakban megnövekedett a váckisújfalusi lakótelkek iránti érdeklődés.
A Budapesti Agglomeráció településeiben beépült lakóterületek sűrűsége a kitelepült rétegek
egy részének nem nyújtja azt a harmonikus környezetet, amiért annak idején elhagyták
fővárosi lakásaikat. Ezek a rétegek - vállalva a nagyobb távolságból való bejárást - keresik a
tágas, kertes családi házak építésére alkalmas minőségi területeket. Váckisújfalu földrajzi
fekvése, kiemelkedően előnyös és vonzó táji-, természeti környezete alkalmassá teszi a
községet arra, hogy minőségi lakóterületeket kínáljon.
Annak érdekében, hogy a községbe betelepülők többségükben magukat és családjukat
ellátni képes polgárok közül kerüljenek ki. Nem érdek:
•

sem a lakóterületek túl gyors és nagy telekkínálatot eredményező kialakítása,

•

sem a helyi kialakult ingatlanértékhez képest olcsó, a községtől idegen beépítést
eredményező túl apró telkekből álló telekstruktúra kialakítása (ezzel a falutól
társadalmilag és szociálisan egyaránt elkülönülő „telep” létrehozása,
(A helyi születésű fiatalok számára speciális, eseti kedvezmények biztosíthatók.)
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Lakóterületi hasznosításra kijelölendő területek ezért addig ne kerülhessenek beépítésre,
amíg a teljes körű infrastruktúra kiépítése ott nem biztosított.
A fokozatos és mértéktartó területi bővülés során a település addig ne támogassa újabb
lakóterületek fejlesztését és értékesítését, amíg az aktuálisan fejlesztés és beépítés alatt álló
területeken hasonló adottságú eladatlan és beépítetlen telkek állnak a potenciális vevők
rendelkezésére.
Az új lakóterületeket úgy kell kialakítani, hogy az oda települő polgároknak kedvező
lehetősége legyen a helyi társadalomba való beintegrálódásra.
A község fekvése, domborzata, a beépített lakóterületekhez kapcsolódó területek
lejtésviszonyai, kitettsége beszűkíti a fejlesztésre alkalmas területeket.
A falu hagyományos kompaktságának megőrzése, az új területek elláthatósága érdekében
csak a jelenlegi belterülethez kapcsolódó területek kerülhetnek felhasználásra, a
belterülethez szervetlenül kapcsolódó területek fejlesztése – pld a vasúttól és a pataktól
délre fekvő területek - nem kívánatos.
A fokozatosság érdekében az első ütemben mintegy 30 lakótelek kialakítására alkalmas
területet célszerű kijelölni.
Lehetséges fejlesztési területek:
1. A község keleti bejáratához kapcsolódó terület a Szilágyi patak és a belterületi határ
közötti területen. (kialakítható: 20-22 lakótelek)
A terület előnyei:
• A potenciális fejlesztési terület belterület, amelynek igénybevételét nem terhelik a
művelésből való kivonás költségei,
•

A terület jól kapcsolódik a község központjához, az intézmények könnyen elérhetőek.

•

A terület az Aszód (Budapest) felüli bejárathoz kapcsolódik, így a forgalomnövekedés
nem zavarja a falut.

A terület hátrányai:
• A teljes terület telekvégekből álló kertségekből áll. A telekszélességek nem
elegendőek az igényelt színvonalú lakótelkek kialakításához. A telekrendezést (majd
a terület egységes előközművesítését) nehezíti a sok tulajdonos eltérő érdekeltsége.
• A kialakítható telkek – illetve az ott építhető lakások tájolása nem ideális. Kedvező
tájolási irányban a telekvégek gazdasági épületcsoportjaira van rálátás.
• A kialakítható telkek hosszúak, a megfelelő telekszélesség esetén túl nagyok.
2. A község nyugati határában a belterülethez kapcsolódó domboldal és fennsík (a
kialakítható telekszám az igénybe vett terület nagyságától függ)
A terület előnyei:
• Déli fekvés, rendkívüli panoráma, kedvező táji környezet, exkluzív kialakítás
lehetősége, amely – nagy telkek és a táji környezeti adottságok érvényesülését
segítő igényes kialakítás esetén – igényes vevőkör számára is vonzóvá tehető.
•

Kevés ingatlantulajdonos, amely esélyt ad az önkormányzati tervek megfelelő
megvalósulásának.
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A terület hátrányai:
• A potenciális fejlesztési terület nem belterület, igénybevételét a művelésből való
kivonás költségei terhelik,
•

A jelenlegi belterületet lezáró teleksor és beépítés nem teszi lehetővé a terület
kedvező feltárását (pld a Tavasz utca meghosszabbítását), a megközelítés a vasúttal
párhuzamosan, illetve a domb gerincvonalán lehetséges. Ezért e terület kevéssé
szervesen kapcsolódik a településközponthoz.

A településszerkezeti tervbe akár mindkét terület is betervezhető, de időközben a Képviselőtestületnek dönteni kell arról, melyik terület előkészítését kezdi meg, mert a területek eltérő
adottságai eltérő tervműveleteket igényelnek.

Váckisújfalu – az eddigi hagyományokhoz hűen – legyen térségével és környezetével
együttműködő település
Az együttműködés célja: Váckisújfalu lakossága ellátásának javítása, a helyi sajátosságok
és érdekek elismertetése és elfogadtatása, a területi munkamegosztásból származó előnyök
kihasználása, az együttműködés nélkül elérhetetlen fejlesztési források megszerzése, a
térségi és nemzetközi tapasztalatok megismerése.
Az együttműködés célterületei: alap-, közép és felsőfokú ellátás, az infrastruktúra további
fejlesztése, közlekedésfejlesztés, gazdaságfejlesztés, környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, környezetfejlesztés, természet és tájvédelem.
Az együttműködés fejlesztése érdekében megfogalmazható feladatok:
•

Jelenlegi társulási kapcsolatok fenntartása és erősítése, a kistérségi szintű
együttműködés gazdagítása, felkészülés a közigazgatás átalakulásából várható
hatásokra.

•

Együttműködés a Közép-Magyarországi Régió keretei között a közös érdekek mentén
olyan térségi és regionális programok kidolgozásában, (programokhoz való
csatlakozásban) amelyek esélyesek a támogatásra akár a Nemzeti Fejlesztési Terv
megvalósulását szolgáló pénzalapokból, akár az EU közvetlen támogatási alapjaiból.

•

E forrásokhoz való hozzájutás esélyeit segíti – ezért is szükséges - az állami, az
önkormányzati, a vállalkozói (gazdálkodói) és a civil szféra sokoldalú együttműködése, a
fejlesztési célokkal való egyetértés deklarálása, a fejlesztésben érdekelt szereplők
forrásainak egyesítése, vagy azok felhasználásának összehangolása.

•

Együttműködés a gazdaság térségi és regionális szervezeteivel.

Váckisújfalu, 2006. december 15.
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