DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Dunabogdány gazdaságfejlesztési stratégiája
2014-2019. időszakra vonatkozóan

Készítette: Vanin Kft.
2015.

Előszó

Tisztelt Olvasó!

Ön most Dunabogdány község hosszú távú gazdasági tervét tartja a kezében vagy
klikkelt rá. Minden önkormányzat feladata, hogy a választások után egy – a ciklusra
kiterjedő - gazdasági programot állítson össze. A képviselő-testület úgy döntött, hogy
a program kidolgozására több időt és összeget fordít. Civil szervezetek, vállalkozók,
intézmény- és faluvezetők és egy elemző cég bevonásával jött létre az a
dokumentum, amelyet Ön a következő hasábokon olvashat. Célunk, hogy az öt évet
felölelő időben folyamatosan, egymásra épülve tudjunk haladni, ezáltal jobban
hasznosítva az önkormányzat vagyonát. A célok a ciklust túllépik, de mindent
megteszünk annak érdekében, hogy a közösen megvitatott vágyakból a település
vezetése minél többet megvalósítson!

Köszönettel: Schuszter Gergely

Program
-

egyszerűsített kivonat -

● Ingatlanfejlesztések
○ Szabadtéri színpad megépítése √
○ Iskolaudvar-projekt
■ Iskolai sportpályaépítés √
■ Iskolaudvar kinyitása az Óvoda felé - folyamatban
■ Alsó iskolaudvar rekonstrukciója - folyamatban
■ Felső iskolaudvar rekonstrukciója - tervezett
■ Az iskolaudvar rekonstrukció a településközpont kialakításának része, amely a
volt Hajóállomás - Takarékszövetkezet – Posta - Önkormányzat - IskolaudvarKatolikus templomtér tengelyen helyezkedik el - tervezett
○ Iskola ingatlanok energia takarékossága (LED világítás, napelem) folyamatban
○ Óvoda bővítés tervezése √
○ Bölcsőde kialakítás vizsgálatának eredménye: családi napközis
gyermekek támogatása
○ Parkolóhely bővítés (Árpád tér)
○ Eurovelo6 kerékpárútba történő bekapcsolódás
○ Játszótérfejlesztés
○ Bogdányi híradóban helyi gazdasági hírek és felhívások a vállalkozók
részére.
● Iparterület fejlesztésről megvalósíthatósági tanulmány készítése:
Megfelelő méretű, árvízvédett, infrastruktúrával (út, áram, víz, gáz, csatorna,
távközlés) ellátott terület kialakíthatóságának megvalósíthatóságának
megvizsgálása, amelyen az Önkormányzat meghatározhatja, hogy milyen
típusú betelepülő cégekre számít. Az iparűzési adó növelése nagyban
tágítaná az Önkormányzat jövőbeni fejlesztési elehetőségeit. (Pl. a Benzinkút
mögötti részen, vagy a bányaút környékén.) Jövőbeni portfolió elkészítése
befektetőknek.
● Korlátozott belterület bővítés lehetőségének vizsgálata: Vizsgálat, hogy
van-e igény (akár a meglévő bogdányi lakosok között) új, sík területű építési
területek belterületbe vonására, és van-e olyan terület ahol ez igény esetén
megvalósítható lenne, a szükséges infrastrukturális fejlesztésekkel együtt.
● Út felújítások, csapadék elvezetés: a felsorolása, ahol felújításokat
tervezünk végrehajtani.

○
○
○
○
○
○
○
○
○

Bem utca
Svábhegy utca (vizsgálni kell a minőségi garanciát)
Petőfi Sándor utca
Patak utca (csapadékelvezetés)
Erzsébet királyné utca
Tömegközlekedés fejlesztése: buszforduló a kisoroszi révnél
Gyalogos átkelők
Bogonháti buszmegálló
sármentesítés: Kőkereszt dűlő, Pacsirta, Csapás dűlő, Bogonhát major
melletti út a patak felől, Svábhegy utca Fácános utca felőli szakasza
(2016)

● Településkép fejlesztése: egységesebb, rendezettebb településkép
kialakítása
○ Épülethomlokzatok kialakításához segédlet, minták kidolgozása
○ Falu bejárat rendezése (Bp felől)
○ Posta melletti kis tér rendezése
○ Fő út egységes kertészeti gondozása √
○ Épített emlékek védelme (pl. kőkapuk, kőpadok felújítási program)
○ Tiszta udvar, rendes ház mozgalom felelevenítése
○ A kerékpárút melletti új fasor hiányzó darabjainak pótlás
○ Virágosítás

● Turisztikai fejlesztések
○ Település marketing: Egy turisztikai prospektus elkészítése, amely
egységes keretbe foglalja a településen már meglévő turisztikai
szolgáltatásokat, mint például: szálláshelyek, éttermek, büfék, borház,
lovaglás, sétarepülés, stb.
○ Erdei gyalogos és kerékpáros turisztikai útvonalak népszerűsítése.
Bekapcsolódás a PilisBike programba.
○ Duna-átúszás támogatása
○ Hajóállomás visszaállításának megvizsgálása. (Az összes szomszédos
településen van kikötő, Leányfalu, Tahitótfalu, Visegrád, csak nálunk
nincs.)
○ Duna-parton tűzrakó helyek és szemetesek kialakítása
○ Csónakház funkció megvizsgálásának lehetősége a meglévő
szolgáltatások segítségével
○ Szálláshely-bővítés elősegítése.
○ Helyi termelők, gazdálkodók piaci megjelenése.
● Kulturális - és szemléletfejlesztések

○ A civil szervezetekkel és a vállalkozókkal a kapcsolat erősítése.
(Rendszeres évenkénti, vagy kétévenkénti fórumok tartása.)
○ A Művelődési Ház kultúrára fordítható keretének bővítése, amellyel
“külső” programokkal lehet tovább színesíteni a meglévő saját kínálatot.
Nyitás a szomszédos, illetve közeli települések felé, így bogdányi
produkciókat lehetne elvinni, és másokat idehozni.
○ A természetes egyensúly fenntartása a magyar és a német/sváb kultúra
helyi megjelenése között. (Jó példa erre a Bogdányi Híradó címoldala.)
○ Az általános iskola - különös tekintettel a felső tagozat - oktatási
színvonalának növelésének támogatása és az eredmények
kommunikálás a lakosság felé, ezzel csökkentve a gyerekek más
intézményekbe történő elvitelét, és növelve az iskola hosszú távú
megmaradásának esélyét. (Pl. szakkörök, tehetséggondozás, vagy
projekt-napok támogatásával.)
○ A lakosság különböző csoportjainak integrálása, az együttműködésük
fejlesztése, az esetleges ellentétek oldása. A település különböző
csoportjai
között
az
esetleges
ellentétek
feldolgozásának,
meghaladásának elősegítése. (Pl. sváb-felvidéki több évtizedes
ellentétek az utóbbi időben nagyon látványos, mintaszerű javuláson
mentek át.) Annak a helyi tudatnak az erősítése, hogy minden bogdányi
lakos egyenlő, függetlenül, vallástól, származástól, a lakóhely
elhelyezkedésétől, vagy az ideköltözés időpontjától, ezzel erősítve a
különböző csoportok közötti együttműködést.
○ A környezetvédelem és a zöldtudatosság növelése a lakosság körében.
Már eddig is komoly erőfeszítések történtek arra, hogy az égetés
irányából a komposztálás felé tolódjanak a lakossági szokások.
Napelemes fejlesztések.
○ A közösségi együttélés helyi szabályairól egy könnyen érthető, rövid,
lakosságbarát összefoglaló készítése. (Tűzgyújtás, csendrendelet,
településképi szabályok stb.)
○ A 25 éves leutenbachi partnerkapcsolat gondos ápolása és fejlesztése,
valamint egy esetleges felvidéki kapcsolat kiépítésének elősegítése. (Itt
éppen nemrég történt egy kapcsolatfelvétel a szlovákiai Szőgyén
magyar tannyelvű iskolája és a dunabogdányi iskola között.)
○ Bogdányi híradó színvonalának, minőségének fejlesztése.
○ Bogdányi honlap frissítése folyamatosan.

Árvízvédelem
Szolgáltatásfejlesztés


bolt és parkoló létesítése

● Pénzügyi és gazdasági irányelvek
○ Kiszámítható, stabil, átlátható pénzügyek
○ Az Önkormányzat eladósodásának elkerülése
○ Beruházásonként minimum 3 árajánlat kérése
○ A fejlesztések során a helyi vállalkozók előnyben részesítése, de
kizárólag abban az esetben, ha az árajánlatuk egy településen kívüli
ajánlathoz képest nem több mint +5%.
○ Minden közpénzt érintő szerződés megjelenítése a honlapon.
(Csatlakozás a Száz százalékban Átlátható Önkormányzatok
Klubjához.)
○ Adókedvezményekkel motiválni a fejlesztéseket.

Melléklet: Vanin Kft. által készített szakmai anyag
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1. Vezetői összefoglaló
Jelen dokumentum Dunabogdány öt éves gazdasági stratégiáját (2014-2019)
tartalmazza, egységes keretbe foglalja mindazokat az intézkedéseket, javaslatokat,
amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a település megvalósíthassa jövőképét.
A

tanulmány

előkészítése

során

elemeztük

a

már

meglévő

stratégiai

dokumentumokat, a település költségvetését, belső szabályzatokat és rendeleteket.
Mindezeken

felül

interjúkat

folytattunk a

polgármesteri

hivatal

dolgozóival,

intézményvezetőkkel, valamint egy vállalkozói és egy civil workshopot is tartottunk.
Dunabogdánynak igen erős jövőképe van, a település vezetése elkötelezett, hogy
mind életminőség, mind az elérhető szolgáltatások terén mintaszerű települést
építsen. Két fontos célcsoportot azonosítottunk, amelyek számára más-más
intézkedések fontosak:
A település lakossága: a workshopok visszajelzése alapján a pozitív összkép
ellenére azonosítottunk néhány olyan területet, ahol a lakosság, a vállalkozások
fejlesztést

igényelnek.

A

legtöbb

igény

az

oktatással,

a

fiatal

felnőttek

Dunabogdányban tartásával, valamint az ipari park helyzetével kapcsolatban
érkezett. A lakosság számára a szolgáltatások fejlesztésén túl fontos a jövőkép
folyamatos kommunikálása, a helyi előnyök, sajátosságok hangsúlyozása.
Az aktív, rekreáció, szórakozás központú fejlesztések igényelnek egy külső
célcsoportot is, akik a szolgáltatásokat használva bevételhez juttatják a helyi
vállalkozókat, és így áttételesen a települési költségvetést is. A lehetőségek
áttekintése után úgy látjuk, hogy a fiatal budapesti családok igen jó célközönséget
adnának a megvalósuló fejlesztésekhez. A részletes indoklás, valamint a
kommunikációs terv alapjai az 5. fejezetben találhatóak.
Úgy véljük, hogy Dunabogdány már jelenleg is rengeteg értékkel rendelkezik.
Számos programot rendeznek civilek, illetve az önkormányzat a településen,
sokszínű a kulturális élet (zenekarok, tánccsoport, színjátszás). Sok a szabadidős
lehetőség, a sportközpont, a Duna és a Pilis közelsége pedig egyedülálló természeti
adottságokat biztosít. Mindezt már további bővítés, fejlesztés nélkül, egységes
keretbe

foglalva,

egységes

tematikát

választva

azonnal

hasznosíthatná

Dunabogdány. Ehhez csupán az szükséges, hogy az eddigieknél sokkal jobban és
fókuszáltabban mutassa meg a település a helyi kínálatot.

A felsorolt fejlesztésekhez, a jövőkép eléréséhez szükséges a stabil anyagi háttér, a
fejlesztési források. Dunabogdány kiegyensúlyozott gazdálkodása lehetővé teszi,
hogy önerőből is létrejöjjenek fejlesztések, azonban az igazán látványos fejlődéshez
többletforrások bevonása szükséges. A település adóterhelés szempontjából a
környező településekkel összehasonlítva igen kedvező a lakosság számára, így itt
mutatkozik némi tér a bevételek emelésére. Mindezeken felül a túlzott eladósodás
veszélye, valamint a stabilitási törvény megsértése nélkül is megvalósulhat fejlesztés
hitel felvételével. Mindezeken felül középtávon az igazán célravezető megoldás az
aktív gazdaságfejlesztés, a helyi vállalkozások támogatása, valamint az új
vállalkozások fejlesztési partnerként történő megjelenése. Ehhez szükséges az
alapvető feltételek biztosításán és az esetleges betelepedési kedvezményeken felül
egy

olyan

érvrendszer

összeállítása,

kommunikálja Dunabogdány előnyeit.

amely

a

potenciális

befektetők

felé

2. A gazdasági program megalkotása során alkalmazott
módszertan
2.1. A gazdasági program célja, a primer és szekunder adatgyűjtés
módszertana
Jelen projekt célja Dunabogdány Önkormányzata számára a 2014-2019-es
önkormányzati ciklusban a főbb stratégiai irányok rögzítése, a gazdasági program
elkészítése.
A gazdasági program megalkotását a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország
helyi önkormányzatairól szabályozza, meghatároz néhány kötelező elemet.
116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági
programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat
felelős.
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési
lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok
átfogó

figyelembevételével a

helyi önkormányzat

által

nyújtandó

feladatok

biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel
összhangban

-

tartalmazza,

különösen:

az

egyes

közszolgáltatások

biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
Jelen gazdasági program megalkotásakor az önkormányzat által kitűzött cél a
lakosságnak

a

korábbi

gyakorlathoz

képest

nagyobb

fokú

bevonása

a

stratégiaalkotás folyamatába. A lakossági igények felmérése és az állampolgári
szempontok beépítése már rövidtávon is a közszolgáltatások színvonalának
emelkedéséhez

vezethet.

Fontos,

hogy

az

állampolgárokkal

történő

együttműködésére megfelelő stratégiával rendelkezzen az önkormányzat, ami
biztosítja a tapasztalatok tényleges beépülését az önkormányzati működésbe.
Javaslatainkat úgy állítottuk össze, hogy lehetőség szerint a lakosság és az
önkormányzat közötti interakciók jelentős csatornáinak mindegyikét lefedjék,

egységes koncepciót alkotva.
A lakosság és a helyi vállalkozások bevonása primer információgyűjtés
segítségével történik:
-

Vállalkozói workshop 2015. április

-

Civil workshop 2015. május

A workshopok a gazdasági program megalkotásához igen gazdag és széleskörű
inputot szolgáltattak. A részletes eredményeket jelen dokumentum 4. fejezetében
ismertetjük.
A primer kutatás része volt a választott képviselők egy részével és az
önkormányzat

munkatársaival,

valamint

az

intézményvezetőkkel

folytatott

interjúsorozat.
A primer adatgyűjtést szekunder információk feldolgozása is támogatta, munkánk
során elemeztük:
● Dunabogdány Önkormányzat 2015-ös költségvetését
● A korábbi ciklusok gazdasági és fejlesztési programjait
● A gazdaságfejlesztés témában

rendelkezésre

álló

széles nemzetközi

szakirodalmat, benchmarkokat.
Az elemzések után következett a gazdaságfejlesztési stratégia irányainak kijelölése.
A lakossági szegmensek elemzése után azonosítottuk a
● települési szintű fejlesztési konszenzusokat,
● a fejlesztések kedvezményezett célcsoportjait.
A gazdasági koncepció elkészítése során a fejlesztési céllistát célcsoportokhoz
rendeltük, ennek eredményét a 4.3. fejezet célmátrixában mutatjuk be. Az egyes
területek kapcsán megbecsültük a szükséges előkészítési és lebonyolítási időigényt,
javaslatot tettünk az időzítésre.

3.
Dunabogdány
kompetenciák

helyzetelemzése,

erőforrások,

3.1. A település bemutatása
Dunabogdány község Pest megyében, a szentendrei járásban helyezkedik el. A
település a Dunakanyarban, a Szentendrei Duna-ág mentén, a Visegrádi-hegység
lábánál, a 11-es főút vonalán terül el. Távolsága: Budapesttől 35 km, Szentendrétől
18 km, Visegrádtól 5 km, Esztergomtól 30 km. Szomszédos települések: Visegrád,
Kisoroszi, Tahitótfalu és Pilisszentlászló. Dunabogdány határos a Duna–Ipoly
Nemzeti Park területével. A település területe 25,5 km. Területének nagyságát
tekintve a szentendrei járás ötödik, a községek közül a második legnagyobb
települése, lakosságát tekintve a hetedik, községek közül a negyedik.
A település története
(forrás: Rokfalusy Balázs, Dunabogdány története, A kezdetektől 2000-ig)
Dunabogdány, illetve a mai község területe igen hosszú és gazdag régmúlttal
rendelkezik. A régészeti leletek tanúsága szerint már az őskor óta lakott terület
volt. A közigazgatásilag Dunabogdányhoz tartozó Váradok-dűlőben állt a Római
Birodalom Castrum Cirpi nevű katonai tábora és a hozzá tartozó település, amely a
római limes része volt. A település első írásos említése 1285-ből, az Árpád-korból
való. A falu a középkorban is a környék jelentősebb települései közé tarozott.
Lakosai, mint királyi jobbágyok vámmentességet élveztek a Buda és Esztergom
közötti úton, és csak a Margitszigeti apácáknak tartoztak vámot fizetni. Az 1500-as
évek második felében a falu lélekszámát és gazdaságát tekintve is az egyik
legjelentősebb település a környéken. Lakosai ekkor – a török összeírások szerint
mezőgazdasággal,

gyümölcstermesztéssel,

borászattal,

méhészettel,

sertéstartással és erdőgazdálkodással foglalkoztak, továbbá két malmuk is volt. A
török uralom alatt, 1580 körül a lakosok a katolikusról áttértek a református hitre.
1626-tól már állandó református prédikátora volt a falunak. Sok veszteséggel
ugyan, de falu túlélte a török idők megpróbáltatásait, és a törökellenes felszabadító
háborúkat is. Az 1708-10 között dúló pestis járvány sajnos jelentős mértékben
csökkentette

a

falu

lélekszámát.

1723-ban

a

birtokos

Zichy

Péter

a

megfogyatkozott református magyarok mellé katolikus német családokat telepített

a faluba. A németek jelentős számbeli többségbe kerültek, így ettől kezdve, bő két
évszázadra a német nyelv és kultúra vált az uralkodóvá, ugyanakkor a magyar
nyelv és kultúra is folyamatosan jelen maradt a faluban. 1766-ban Bogdány ismét
királyi birtokká vált.
A 19. század folyamán a viszonylag sok természeti csapás érte a települést. Az
1831-es kolerajárvány tizedelte a falu lakosságát. 1838-ban a nagy dunai árvíz 123
házat döntött romba. 1845-ben nyitották meg az első kőbányát a Csódi-hegyen.
1880 körül a nagy filoxéria járvány elpusztította az addig igen jelentős és régi
hagyományokra

visszatekintő

szőlőkultúra

nagy

részét,

viszont

a

gyümölcstermesztés továbbra is virágzott. A II. világháborút követően válogatás
nélkül, kollektív bűnösöknek nyilvánították a magyarországi németeket, akik közül
sokakat először internáló táborba küldtek majd kitelepítettek. Dunabogdányból
1947-ben több mint 800 főt érintett a németek kitelepítése. A kitelepített németek
házaiba az országos földreform keretében megindult egy beköltözési folyamat,
elsősorban a szomszédos településekről, majd ezt követően a csehszlovákmagyar lakosságcsere keretében Felvidékről kitelepített magyarokat helyeztek el a
kitelepített németek megüresedett házaiba. Ez rendkívül tragikus időszak volt a
kitelepített és az itthon maradt németek, valamint az idetelepített felvidéki
magyarok számára is. A szocializmus évei alatt a Termelő Szövetkezet és a
kőbánya biztosította sokak számára helyben a megélhetést, de ekkor már sokan
ingáztak a közeli városokba is. Jól jellemzi a falu vallásosságát, hogy még az ’50es években is a diákok 80%-a járt hittanra, és titkos cserkésztáborok is voltak. A
rendszerváltásig a falu a többi környező településhez hasonlóan élte az életét.
Annyi különbséggel, hogy az erős egyházi életen kívül, meghatározó jellemzője
volt a falunak a német (sváb) fúvószenei hagyomány, és az ebből kibontakozó,
egyedülállóan színes és változatos más zenekultúra is. Ezen kívül az amatőr
színjátszásnak is komoly hagyományai vannak a településen.
1989 után a kedvező földrajzi adottságainak is köszönhetően a főváros irányából
egy jelentős új betelepülési hullám érte el a községet, hasonlóan az agglomeráció
más településeihez.

Dunabogdány népessége
A település lélekszáma 2015-ben 3218 fő volt. A lakosságszám jelentősen az

1990-es években indult növekedésnek, majd az elmúlt 10 évben a növekedés
továbbra is jellemző, de már kisebb mértékben. A 2001. évi népszámlálás szerint
a falu lakóinak nemzetiségi kötődése: 93% magyar, 24,4% német (sváb), 0,8%
egyéb, 6,9% ismeretlen, nem válaszolt. A bogdányi svábokra jellemző a németmagyar kettős identitás, amivel külön könyv is foglalkozik. Ez magyarázza, hogy a
százalékos értékek összege jóval magasabb, mint 100%. A falu lakosságának
összetétele többrétegű. Főbb csoportok, amelyek jórészt összemosódtak: őslakos
magyarok, svábok (1723 óta), felvidéki magyarok (1947 óta), a fővárosból az
agglomerációba kiköltöző családok (~1990 óta).
A lakosságszám növekedéséből fakadó igény a második világháború után
kezdetben a belterületen új lakások építésével, később az üdülőterületek
beépítésével oldódott meg.
Mindkét folyamat megfigyelhető napjainkban is, de nagyobb szerepet kap az
üdülőterületek fejlődésének mértéke. Az elmúlt harminc évben új lakóterületek nem
lettek jelentős mértékben kijelölve, ehelyett az egykori kertségekből kialakult
üdülőterületek átalakulásának következménye a lakásbővülés. Az üdülőterületek
aránya ma is jelentős a 2001. népszámláláskor a lakások száma 1090, míg az
üdülőké 297. Új nagy lakóterületek megvalósítását eddig nem tervezte a település,
de javasolt annak megvizsgálása, hogy középtávon milyen területeket lehetne
korlátozott mértékben belterületbe vonni építés céljára.

Oktatás, művelődés
A népesség korösszetételét és azok intézményszükségletét tekintve a település
oktatási intézményei, a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda, a Dunabogdányi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola férőhelyei bővítendők, és részben
korszerűsítésre szorulnak. Az óvoda bővítésére vonatkozó tervezés jelenleg
folyamatban van.
A település kulturális életének központja a Művelődési ház és könyvtár.

Gazdaság
Foglalkoztatottság tekintetében a településen élők nagy része aktív kereső, a
munkanélküliség 3,8 %, ami jó aránynak mondható.

Dunabogdány úthálózata kialakult, fő gerincét adja a 11. sz főút. A település
közlekedésére nagy hatással lenne a váci Duna híd megépítése. Helyi
közútfejlesztésben megoldandó problémát jelen az újonnan beépítésre szánt
területek közlekedési hálózatának javítása és a bicikliút továbbfejlesztése.
A község számára jelentős gondot okoz a 11. sz főútig lévő területeket érintő
árvízveszély, mely ellen a környezetvédelmi okok miatt állandó gáttal védekezni
nem lehet. Helyi védelem megoldásának lehetőségei folyamatban vannak.
A település jelenlegi gazdasági területe közel 18 ha, továbbá a közel 67 ha
területen elhelyezkedő andezit bánya. Ezen meglévő és a továbbiakban még
fejlesztésre szánt gazdasági területeken hidrogeológiai védőterületi határokon belül
vannak, ezért jelentős mértékű, zavaró hatású ipari tevékenység itt nem
végezhető. A megfelelő méretű és infrastruktúrával ellátott iparterület hiánya
korlátozza az önkormányzat iparűzésből származó és a településfejlesztésre
fordítható bevételeket. Célszerű lenne megvizsgálni, hogy hol lehetne a megfelelő
iparterületet kialakítani, és abban milyen típusú ipari tevékenység végzése
egyeztethető össze az önkormányzat elképzeléseivel.

A település nagyobb cégei, szolgáltatói:
Dunabogdányban

számos

kereskedelmi

és

szolgáltató

cég

működik.

Gazdaságának jelentős részét képezi a Kőbánya – (Basaltker Építőanyag
Kereskedelmi Kft. (www.basalt.hu)). Nagyobb cégek közül említjük: Beton
készelemgyártás-PUSCHO

Kft

(http://www.puscho.hu/keszelem.html),

Borda

húsfeldolgozó (www.bordahusfeldolgozo.hu), Heim sütöde (www.heimsutode.hu),
Dunakanyar Takarékszövetkezet, Magyar Posta, Metalchem Kft.
Pénzügyi

szolgáltatások

elérhetők

helyben:

Bank&ATM

-

Dunakanyar

Takarékszövetkezet és a Postán.
Idegenforgalmi

szempontból

jelentős szolgáltatók és vendéglátók számos

étteremből, büféből, kempingből, panzióból és vendégházból állnak. Pl.: Forgó
étterem és söröző, Pisztrángos, Cirpi borház, Szúnyog büfé, Gondűző büfé, Herold
Panzió, Bonifert Ház, Fehérvári vendégház, Varga vendégház, Terézia panzió,
Villa Kálmán, Szúnyog büfé, JEKA Ifjúsági szállás stb. A kemping a Duna-parton
található.

Szabadidős, és szórakozási lehetőségekkel várják az ideérkezőket a duna-parti
szabadstrand, Dunabogdányi Vízisport Egyesület a strandnál (kikötő, sólyázás,
csónakbérlés),

(www.evezek.hu),

evezésszervezés

(www.flytandem.hu),
(www.stampokpark.hu),

Stampok
kerékpárút

szabadidőpark
(kb.

4

km,

a

sétarepülés

és
csatlakozások

lovastanya
egyelőre

hiányoznak), sportpálya (futballpálya, salakpálya, teniszpálya), fedett tanmedence.
B52 diszkó.

Dunabogdányban több civil szervezet működik.
Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület – FAKULT,
Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület
Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete
Dunabogdány Vízisport Közhasznú Egyesület
Nyugdíjasklub
Dunabogdányi Kertbarát Egyesület
Dunabogdányi Esterházy János Társaság
Dunakanyar Szabadidős Kerékpáros Túra Egyesület
Bogdaner Singkreis
Dunabogdányi Sportegyesület
Dunabogdányi Cecília Kórus
Donauknie Tanzgruppe
Dunabogdányi Svábzenekar
Dunabogdányi Horgász Egyesület

Alapítványok:
Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány
Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány
Nepomuki Szent János Alapítvány
Dunabogdányi Református Alapítvány

Dunabogdányi Németekért Közalapítvány

Dunabogdány testvértelepülése Leutenbach (Németország), mellyel szoros
kapcsolatot tart fent.

3.2. Kötelező és önként vállalt közszolgáltatások
Az önkormányzatok kötelezően vállalt feladatait a Mötv. határozza meg. A törvény
a kötelezően ellátandó feladatokhoz normatívákat rendelve feladatfinanszírozást
biztosít. Egy település mozgásterét így saját bevételei jelentik, amelyek
segítségével önként vállalt feladatokat láthat el, bővítve a területén elérhető
szolgáltatás-palettát, illetve az állami normatívát kiegészítve emelheti a kötelező
szolgáltatások általános színvonalát.
Dunabogdány önkormányzata akkor tud igazán tartós versenyelőnyt elérni a
környező településekkel szemben, ha áttekinti feladat-ellátási rendszerét, és a
forrásfelhasználás optimalizálásával lehetőséget teremt a szolgáltatási színvonal
fejlesztésére. A felszabaduló források felhasználása két módon történhet:
-

egyes feladatait átszervezés után hatékonyabban látja el, és a felszabaduló
forrásokat szolgáltatás színvonalának emelésére fordítja,

-

a felszabaduló forrásait új önkéntes feladatok ellátására csoportosítja át.

A kötelező feladatok ellátása jelenti a higiéniás kritériumot, azaz a minimumot,
amely elengedhetetlen a település működéséhez, és az itt élők elégedettségének
fenntartásához,

de

valójában

megkülönböztetésre,

differenciálásra

nem

alkalmasak. Tehát mindenképpen szükséges például a zöldterület fenntartás, de
ez önmagában nem versenyelőny, nem megfelelő ellátása viszont komoly
versenyhátrányt okozhat.
Az önkormányzati törvény rendelkezése alapján a helyi önkormányzat - a helyi
képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden
olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv
kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat
mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi

közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt
önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek,
vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.
Ezek az önként vállalt szolgáltatások azok, amelyek segítségével más egyedi
települési arculat születhet, itt olyan extra tartalom jelenhet meg, ami máshol nincs,
egyedi, értéket termel, jól célzott intézkedéseket fogalmaz meg. Fontos tehát, hogy
ezzel a szabadon felhasználható kerettel miként bánik az önkormányzat.
A stratégia megalkotásakor arra törekedtünk, hogy megteremtsük a rendelkezésre
álló források megfelelő elosztását a kötelező közszolgáltatások, az önként vállalt
feladatok, valamint a fejlesztések (önerő biztosítása és saját költségű fejlesztések)
között. Célunk az, hogy Dunabogdány Önkormányzata egy a település adottságait
kihasználó, országos szinten is egyedülálló szolgáltatás portfóliót alakítson ki,
amely biztosítja a helyi lakosság átlagon felüli életminőségét Dunabogdányban.
Az 5. fejezetben a jelenlegi struktúrára építve kijelöljük a szolgáltatások
fejlesztésének új irányát, a prioritást élvező területeket. A stratégia csupán a
kiemelt területeket és a célokat fogalmazza meg, áttekintő jellegéből fakadóan nem
terjed ki a stratégiai fókuszon kívül eső közszolgáltatásokra, amelyek kapcsán
Dunabogdány célja a jelenlegi szolgáltatás minőség fenntartása.
3.3. SWOT elemzés
A SWOT, magyar megfelelője GYELV
●
●
●
●

Strengths - erősségek
Weaknesses - gyengeségek
Opportunities - lehetőségek
Threats - veszélyek

Az elemzés célja, hogy feltérképezzük a gazdasági program készítését befolyásoló
pozitív és negatív tényezőket, és e tényezők közötti összefüggéseket. Az erősségek
és a gyengeségek jelentik a belső környezet elemzését, amelyekre az önkormányzat
közvetlenül hatással lehet. Ezen belül az Erősségek olyan belső tényezők, pozitív
dolgok, amik jól működnek és lehet rá befolyás, hogy még jobban működjenek; míg a
Gyengeségek olyan belső tényezők, amik nem jól működnek, de lehet rá befolyás,
hogy jobb legyen. A lehetőségek és a veszélyek ugyanakkor a külső környezet

elemzését jelentik. Ezen belül a Lehetőségek olyan külső tényezők vagy adottságok,
amelyeket nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk
az erősségeinket, míg a Veszélyek olyan külső tényezők, korlátok, vagy negatív
tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit,
kockázatot is jelentenek.
A belső és külső tényezők azonban szoros összefüggésben állnak egymással, mivel
az erősségek felerősíthetik, illetve elérhetővé teszik a lehetőségeket, ugyanakkor
csökkenti a veszélyek szervezetre gyakorolt hatását. A gyengeségek éppen
ellenkezőleg, csökkenthetik a lehetőségeink listáját, ugyanakkor felerősíthetik a
veszélyek hatásait. A hatékony SWOT elemzés során, a szempontok kialakítása
céljából, a hangsúlynak nem azon kell lennie, hogy mindenféle erősséget,
gyengeséget, lehetőséget és veszélyt felsoroljunk, hanem inkább azon, hogy
felismerjük azokat, amelyek kapcsolatban állnak a döntéshozatallal, illetve értékeljük
az egymásra gyakorolt hatásaikat. A SWOT elemek beazonosítása azonban még
mindig nem elég a döntéshozatalhoz, mert néhány erősség vagy gyengeség
fontosabb lehet egy adott döntésnél, stratégiai cél meghatározásánál. Fontos tehát,
hogy a SWOT-listát kiértékelje az önkormányzat annak érdekében, hogy minél
szélesebb körben és minél hatékonyabban épülhessenek be a szakmai javaslatok az
Önkormányzat feladat-szervezésébe, működési rendjébe, vagy a döntéshozatali
mechanizmusokba:
A könnyebb áttekinthetőség érdekében az egyes területeket nem a klasszikus
koordináta-rendszer típusú ábrán foglaljuk össze, hanem blokkonként, egymás után.
Gyengeségek: belső tényezők: olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet rá
befolyás, hogy jobb legyen.
1. Természeti adottságok
-

Bár

Dunakanyar

legszebb

részén

fekszik,

és

könnyen

elérhető

távolságban jelentős természeti kincsekben bővelkedő területek vannak,
konkrét kifelé kommunikált idegenforgalmi jelentősége nincs.
-

A település több része árterületen fekszik, időszakos kiemelkedően magas
árvíz komoly veszélyt jelent lakóépületekre és ipari területekre egyaránt.
Védekezés helyi fejlesztése sürgető megoldást kíván.

-

Kedveltebb turistaútvonalak a környező településekről indulnak, innen

indulók kevésbé népszerűek, nem ismertek.
2. Infrastruktúra
-

Parkolási lehetőség nagyon kevés a községben. A gépkocsival, esetleg
turistabusszal érkezők nehezen közelíthetnének meg bármilyen népszerű
eseményt, rendezvényt. Mivel a főváros és a sziget felől érkezve Visegrád
kapuja, és a turistaforgalom csak közúton tudja megközelíteni, ezért
jelentős az átmenő forgalom, ami helyi attrakciókkal megfogható volna.

-

A kerékpárút nincs összekötve a fővárossal és a környező településekkel,
ezért elszigetelődik a kerékpáros turizmus lehetősége elől.

-

Hiányzik egy aktív, élettel teli településközpont, ami mind a helyi lakosok,
mind az idelátogatók tájékoztatási, és szabadidős igényeit kielégítő
központ lehetne. Ez a településközpont nyári szezonban a Duna-part lehet,
de az év háromnegyedében inkább a Takarék-Posta-Önkormányzat-Iskola
udvar-Katolikus templom tengelyben képzelhető el.

-

Az iparterület fejlődési lehetőségei korlátozottak, egyrészt a hidrogeológiai
védőterület miatt, másrészt árterületi elhelyezkedés miatt.

-

A település megközelíthetősége a 11. sz főútra van korlátozva, fejleszthető
lenne a szervezett turistacsoportok buszos szállítása, illetve a hajón való
közlekedés. Javaslat: a hajóállomás visszaállítását meg kellene vizsgálni,
mert

Leányfalun,

Tahitótfalun,

és

Visegrádon

is

működik,

csak

Dunabogdányban nincs.
-

Csapadékelvezetés nem megfelelő minősége és mennyisége.

3. Idegenforgalom
-

A község idegenforgalmi, rekreációs, szabadidő eltöltési lehetőségei
nincsenek stratégiailag tervezve, kialakítva. Kreatív új megoldásokban rejlő
lehetőségek nincsenek kiaknázva.

-

Az

esetleg

ideérkező,

elszállásolásának

Dunakanyar

lehetősége

közép,

iránt
ill.

érdeklődő

alacsony

turisták

színvonalú.

A

szálláshelyek mennyisége is bővíthető lenne. (Jelenleg max. 140-150 főt
lehet elszállásolni a faluban.)

4. Oktatás, művelődés, kultúra
-

Felső tagozatos oktatás színvonala elmarad az óvodáétól és alsó
tagozattól.

-

Kulturális programok sváb hagyományok megőrzésén alapulnak, ettől
eltérő igényeket a helyi közösségi és kulturális élet nem elégít ki.
Természetesen figyelmet kell fordítani a település egynegyedét (25%)
kitevő német/sváb közösség kulturális igényeire, de a lakosság másik
háromnegyedére (75%) is kellő figyelmet kell szentelni, a kulturális
igényekhez szükséges forrást is biztosítani kell.

5. Település marketing, arculat
-

Bogdányi

programok,

események,

szabadidő

eltöltési

lehetőségek

nincsenek reklámozva. Szükséges megtervezni a belső és külső
kommunikáció célcsoportját, üzenetét, finanszírozás formáját. Ezentúl
hosszútávon javasolt működtetni a település hagyományosan kifelé
nehezen megmutatkozó mentalitásához illeszkedő reklámtevékenységet.
-

A lakosság körében voltak nehéz történelmi múltból fakadó érzelmi
ellentétek, de az elmúlt időszakban pozitív folyamatok is elindultak pl. a
német/sváb és a felvidéki közösség között tavaly volt először kölcsönös
gyertyagyújtás egymás emlékművénél.

6. Gazdaság
-

Helyi vállalkozások fejlődése korlátozott. Tevékenységük településen kívüli
munkavégzésből áll.

-

Környezeti

adottságokból

adódóan

szűk

az

ipari

tevékenység

fejlesztésének, bővítésének lehetősége.
7. Gazdálkodás
-

Egyes

önkormányzati

létesítmények

(pl.:

tanuszoda)

magas

állandó

fenntartási költsége, bevételi források lehetőségének fejlesztése elmaradt.
-

Pályázati lehetőségek hiánya.

-

Gazdálkodó szemlélet kialakítása fejlesztést igényel.

Erősségek: belső tényezők, pozitív dolgok, amik jól működnek és lehet rá befolyás,

hogy még jobban működjenek:
1. Természeti adottságok
-

Fővároshoz közeli, természeti, és idegenforgalmi kincsekben gazdag
területen fekszik, kiemelkedően jó természeti adottságokkal bíró terület.

-

Duna, Pilis, közelsége.

-

Tiszta levegő.

2. Infrastruktúra
-

Szolgáltatókkal jól ellátott település.

-

Kerékpárút, ami egyfajta közéleti centrumként funkcionál.

-

Jól kiépített közúthálózat.

3. Idegenforgalom
-

Dunakanyar, Duna-part, jó levegő, jó kirándulási lehetőségek. Jó
rekreációs központ lehet, városból szabadba vágyóknak.

-

Sok szabadidő eltöltési lehetőség, ami könnyen tovább fejleszthető. Pl:
szabadstrand, biciklizés, kajak, kenu, stb.

-

Nem túlzsúfolt.

-

Könnyen megközelíthető történelmi emlékhelyek.

4. Oktatás, művelődés, kultúra
-

A településen lakók megelégedésére szolgál a magas színvonalú óvodai
és alsó tagozatos iskolai ellátás.

A magas színvonalú oktatásnak a

fiatalokat településen tartó ereje van.
-

Komoly hagyományokkal bír a zeneiskolai nevelés.

-

Sok színvonalas jól működő művészeti csoport van.

-

Tanuszoda, sportcsarnok megléte.

-

Német nyelvtanulási lehetőség oktatási intézményekben minden gyermek
számára biztosított.

-

Sváb kulturális hagyományokat sokan őrzik.

-

Jól működnek a német testvérvárosi kapcsolatok.

5. Település marketing, arculat

-

Erősek a településen belüli emberi kapcsolatok, és együttműködések, a
közös érdeken alapuló összefogások.

-

Környékbeli

települések

körében

jó

hírnévnek

örvend

kulturális

hagyományai miatt.
6. Gazdaság
-

Stabilan gazdálkodó cégek.

-

Bánya várhatóan hosszútávon produkál.

7. Gazdálkodás
-

Iparűzési bevételek stabilak.

-

Nincs jelentős eladósodása az önkormányzatnak, illetve adósságai nagy
részét az adósságkonszolidáció keretében rendezték.

Lehetőségek: olyan külső tényezők vagy adottságok, amelyeket nem tudunk
befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket
1. Természeti adottságok
-

Időben

hamar

elérhető

fővárostól,

településre

utaztatás

könnyen

megoldható lenne.
-

Elhelyezkedése miatti természeti adottságai könnyen kommunikálhatók,
közismertek.

-

Sokféle szabadidős program számára teret adhat.

2. Infrastruktúra
-

Szinte minden megtalálható, amire egy napos pihenés során szükség
lehet.

3. Idegenforgalom
-

Szabadstrand, Duna-part a település része.

-

Település

iránt

érdeklődő

közönség,

célcsoport

adott,

annak

jó

pozícionálásával, szinte beruházás nélkül, vagy a helyi vállalkozók
bevonásával, azok beruházásaival gyorsan elérhető fejlődés következhet

be az idegenforgalomban, pl.: duna-parti attrakciók létrehozásával
(kalandpark, nomád tábor, camping, evezős sárkányhajós programok, stb.)
-

Nagy az átutazó idegenforgalom, amely megfogható helyi programokkal.

4. Oktatás, művelődés, kultúra
Az új kivitelezésű szabadtéri színpad kulturális központot teremt, amely alkalmas:
-

a jelenlegi művészeti, kulturális programok hagyományok folytatására, ami
erős településen belüli megtartó erőket generál,

-

ezzel egy időben vendégművészekkel kibővített események szervezésére,
amik idegenforgalmi vonzerővel bírhatnak mind a környező településekről
érkezőknek, mind a budapesti pihenni vágyóknak,

-

faluközpont kialakítására a nyári szezonban.

5. Település marketing, arculat
-

Belső kommunikációban megerősíteni a „Dunabogdányban jó lakni”
üzenetet.

-

Környékbeli települések, budapesti érdeklődők körében kommunikálni a
„Dunabogdányban jó pihenni” üzenetet.

-

Reklám/nyitás a környező települések felé (online, átutazó forgalom
megfogása helyi reklámeszközökön.

6. Gazdaság
-

Szoros

együttműködés,

jó

emberi

kapcsolatok

a

gazdálkodó

szervezetekkel.
7. Gazdálkodás
-

Uszoda gazdálkodásának átgondolása (pl.: bérbeadás, belépő szedése,
nyitva tartás külső vendégek számára stb.).

-

Mezőgazdasági területek hasznosítása.

-

Gátprobléma megoldásával árterület bevonása, idegenforgalmi telep, vagy
ipartelep kialakítása.

-

Pályázati lehetőségek rendszeres figyelése – kulturális, sport célú.

Veszélyek: olyan külső tényezők, korlátok, vagy negatív tényezők, amelyeket nem
tudunk befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot is jelentenek.
1. Természeti adottságok
-

Árvízveszély.

2. Infrastruktúra
-

Nehéz megközelíthetőség miatt elszigetelődés.

3. Idegenforgalom
-

Nagyobb tömeg igényeit jelenleg nem tudja kielégíteni, sem a napi
kirándulók fogadásához szükséges parkolók nincsenek kialakítva, sem a
több napra érkezők elszállásolása nem lehetséges.

4. Oktatás, művelődés, kultúra
-

Egysíkú szórakozási lehetőségben ragadás, (csak sváb hagyományok).

-

Kulturális

programok

veszteségesek

maradhatnak,

gazdasági

szemléletmód hiányában.
-

Tömeges tartós külföldre áramlása a helyi lakosságnak. Javasoljuk ennek
felmérést.

5. Település marketing, arculat
-

Környékbeli települések erős kommunikációja mellett jelenlegi település
arculat

nehezen

megfogható,

nem

egyértelmű,

ezért

elsikkad

a

jelentősége.
-

Lényegében nincs kommunikáció, így az értékek kívülálló szempontjából
nem észrevehetőek. Javasolt nyitni legalább a szomszédos települések
irányába.

-

Hagyományokba, hagyományos gondolkodásba való beragadás veszélye
áll fenn. (Fontosak a hagyományok, de egyrészt érdemes különbséget
tenni a több évtizedes/évszázados hagyományok és az „új” hagyományok
között, másrészt a fejlődésnek és az új dolgoknak is utat kell nyitni.)

6. Gazdálkodás
-

Beruházások tűzoltó jellegűek, nem előremutatóak.

-

Sportcsarnok, uszoda önkormányzati társaság működtetésében van, így nem
pályázhat.

-

Államháztartástól való függés erős. Visszatérő kérdés: ha lenne egy
komolyabb iparterület a szükséges infrastruktúrával, akkor az ott működő
vállalkozások

által

befizetett

adók

miatt

csökkenne

a

függőség

az

államháztartástól és növekedne a pénzügyi mozgástér is.

3.4. Aktualitás, illeszkedés a hazai és az uniós területfejlesztési célokhoz
Európa 2020
A 2014-2020 közötti kohéziós politika – és ezen keresztül a nemzeti, regionális és
járási szintű fejlesztéspolitika – irányvonalát alapvetően határozza meg az Európa
2020, az EU intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést elősegítő stratégiája.
Az Európa 2020 intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó
célkitűzéseihez (kiemelt

céljaihoz)

jelen gazdasági program több

ponton

illeszkedik:
A 20–64 évesek legalább 75%-ának munkahellyel kell rendelkeznie: a képzési
rendszer

munkaerő-piaci

harmonizációja

révén

elkerülhető

a

strukturális

munkanélküliség növekedése, és a járás gazdasága által igényelt szakképzett,
illetve diplomás munkaerő biztosítható, mintegy hozzájárulva egyúttal a nők és a
fiatalok elhelyezkedési esélyeinek növeléséhez.
Az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az
ifjabb

generáció

40%-a

rendelkezzen

felsőoktatási

oklevéllel:

ehhez

a

célkitűzéshez a munkaerő-piac szereplőinek összefogása és egy kiszámítható
életpálya

megteremtése

kapcsolódik.

Az

innováció-orientált

gazdasági

növekedéshez hozzátartozik, hogy a magasan képzett, pályakezdő diplomások
minél nagyobb arányban legyenek képesek munkavállalóként megjelenni a
munkaerőpiacon.
20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát: a
térségben meglévő foglalkoztatási és szociális potenciál (összehangolt akciók
megvalósításán
felszámolásának.

keresztül)

megteremti

a

lehetőségét

a

szegénység

A beavatkozások megvalósítására kiemelten fontos finanszírozási lehetőséget
jelent az Erasmus+, az Európai Unió 2014-2020 közötti programja, mely az
oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magában foglalja, több
korábbi programot egyesítve.

Nemzeti Reform Programok
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami
szinten a Nemzeti Reform Programok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden
év áprilisában, a stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A
Nemzeti Reform Programok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott
nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat
teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok
azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd,
valamint hogy mindennek milyen költségvetési vonzatai várhatóak. A Nemzeti
Reform

Program

közvetlenül

kapcsolódik

jelen

koncepcióhoz

mindazon

intézkedéseivel, melyek a gazdaságfejlesztés területén kerültek kijelölésre.

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS)
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által
2011-ben jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere
2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység
elleni

fellépés

érdekében

megfogalmazott

felzárkózás-politikát

helyezi

középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható
folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység
szempontjából meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, romák
helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását,
kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani,
figyelemmel a többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára,
így a gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatáspolitikával, a vidékfejlesztéssel, az
egészségüggyel,

szociálpolitikával,

és

közigazgatással

kapcsolatos

elképzelésekre. A stratégia beavatkozási területeihez szorosan illeszkedik a
település szociális intézkedéseihez, egyes kötelező és önként vállalt feladatokhoz,

elsősorban mindazokhoz, melyek az oktatás-képzés, a foglalkoztatás, az
egészségügy, a lakhatás és a munkaerő-piaci diszkriminációs jelenségek elleni
küzdelem kérdéseit érintik.

Roma Integráció Évtizede Program
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede
Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot. A jogszabály
a Kormány feladatául tűzi ki, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid
távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy
prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő
bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport
területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz pedig konkrét feladatokat. A nők
esélyegyenlősége kapcsán fontos kiemelni, hogy a nemek közötti egyenlőség
megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó
feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani a terv. Mindezek jól
illeszkednek a tervezett fejlesztési beavatkozásokhoz.

Nemzeti Ifjúsági Stratégia
Az Országgyűlés a 88/2009. (X. 29.) OGY határozattal fogadta el a Nemzeti
Ifjúsági Stratégiát, az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség 20142024 közötti időszakra vonatkozó összefoglalását. A dokumentum részletezi az
ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes
területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó
részcélokat határoz meg. A stratégia horizontális céljai terén az esélyegyenlőség
elősegítésén keresztül, specifikus céljai terén pedig az ifjúsági korosztályok sikeres
társadalmi integrációjához szükséges környezet fejlesztésén keresztül kapcsolódik
jelen koncepció.

A területfejlesztés hazai rendszeréhez való illeszkedés
Az illeszkedés elemzéséhez célszerű áttekinteni átfogóan a figyelembe vett
„sarokpontokat”melyek az alábbi táblázat összegez

Jelen Gazdasági Program integrálni fogja a Területfejlesztési koncepciót (min. 10
éves időhorizonttal), a gazdasági ciklusprogramot (1 ciklus), melynek az Mötv.
előírt tartalma nagyon hasonló a településfejlesztési koncepció előírásaihoz, de az
adott testület működési idejéhez van kötve. Emellett célszerű, hogy a gazdasági
program egyben integrált fejlesztési stratégiaként is használatos legyen, így
tartalmát és rendelkezéseit az integrált fejlesztési stratégia jogszabályi előírásainak
kell megfeleltetni.
A területfejlesztés kérdése kiemelten fontos a nemzetgazdaság működése
szempontjából. A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) egyik fontos feladata
az

országos

szintű

koncepcionális

és

stratégiai

tervezés,

az

NGM

Tervezéskoordinációért felelős Államtitkárságával szoros együttműködésben.
Az 1254/2012. (VII.19.) Korm. határozat rendelkezett a területfejlesztési politika
megújításáról, a 2005-ben még külön tervdokumentumként készült koncepciók, az
Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) és az Országos Fejlesztési
Koncepció

(OFK)

integrált

kidolgozásáról,

az

Országos

Fejlesztési

és

Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: OFTK) elkészítéséről, megteremtve
ezzel a fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célok közvetlen összehangolását.

Gazdaság
fejlesztés

Nemzetközi / közösségi
szint
EU 2020 stratégia: A
fejlesztési
környezetet
befolyásoló
hierarchia
csúcsán az EU 2020-as
stratégiája áll. A nemzeti,
megyei és települési
szintű fejlesztések ezt kell
alapnak tekintsék

Makro / nemzeti
szint
Országos
Fejlesztési
és
Területfejlesztési
Koncepció: Az
országos
területfejlesztés
dokumentum- és
eszközrendszere

Mezo / Fővárosi
szint
Pest
Megyei
Településfejlesztési
Stratégia: a megyei
szintű
fejlesztési
célok és eszközök
rendszerét bemutató
dokumentum

Mikro / Területi
szint
Dunabogdány
Önkormányza
t
Gazdasági
Programja
2014-2020

Az OFTK a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai időszak új kihívásaira is reagál. Az
NTH a tervezési munka során áttekintette a hazai és nemzetközi szakpolitikai
stratégiákat, elemezte a jövőt befolyásoló trendeket, kihívásokat, mindezek alapján
javaslatot tett a nemzeti fejlesztési és területfejlesztési célrendszerre, a
területfejlesztési

beavatkozásokra,

kiemelten

a

fejlesztésére, a város-vidék kapcsolatok erősítésére.

városok

és

várostérségek

2014. január 3-án az Országgyűlés határozatával elfogadta az országos
területfejlesztés alapvető irányait. A határozat szerint a fejlesztéspolitika elsődleges
keretét az Európai Unió kohéziós és vidékfejlesztési politikája, illetve a 2014–2020as programozási és fejlesztési időszakban rendelkezésre álló uniós fejlesztési
források képezik.
Az Országos Területfejlesztési

Koncepció

a

nemzeti

szükségletekből

és

sajátosságokból kiindulva középtávon (2014–2020 között) kijelöli azokat a
stratégiai fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú céljainak megvalósulását
szolgálhatják.

A

nemzeti

prioritások

igazodnak

az

Európai

Unió

által

megfogalmazott programozási keretekhez, melyeket érvényesíteni kell a hazai
tervezés és végrehajtás során. Az egyes nemzeti prioritások alatt azonosított
fejlesztési tématerületek az európai uniós források felhasználásának keretét
képező 2014–2020-as fejlesztési programok tématerületeit is megalapozzák az
alábbiak szerint:
a) patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben,
b) fordulat a teljes foglalkoztatottság és tudástársadalom felé,
c) útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé,
d) népesedési és közösségi fordulat,
e) területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán.
Az Országos Területfejlesztési Koncepció kiemelt célként kezeli a kreatív
tudásalapú gazdaság és társadalom létrehozását, és utal még arra is, hogy az
ország 19 megyei önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata, mint
területi önkormányzat az országos dokumentumban megfogalmazott célok, mint
kötelező keretek következetes figyelembevétele mellett jelölték ki a fejlesztési
terveikben, programjaikban saját céljaikat, illetve határozták meg prioritásaikat és
intézkedéseiket.
A nemzeti jövőkép megfogalmazása szerint: Magyarország 2030-ban Kelet-KözépEurópa egyik vezető gazdasági és szellemi központja lesz, lakosságának
biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő
versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó népességgel,
megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal. A

„Nemzeti Fejlesztés 2030”, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
célrendszere összhangban van a szakpolitikai és átfogó stratégiákkal (mint amilyen
a Wekerle és Semmelweis tervek a Nemzeti Vidékstratégia, Fenntartatható
Fejlődés Stratégia vagy éppen a Nemzeti Környezetvédelmi Program), illetőleg az
Európai Unió 2020-as célkitűzéseivel.
Nem csupán jogszabályi kötelezettség az, hogy a gazdasági program illeszkedjen
a területi koncepciókhoz, hanem egyben szakmai követelmény is: az integrált és
megfelelő fejlesztések elkerülhetetlenül össze kell függjenek azért, hogy valódi
eredményeket lehessen elérni. A gazdasági program megalkotása során ezért
vizsgáltuk az országos, megyei koncepciókat, valamint a EU 2014-2020-as
ciklusának célkitűzéseit.
Két fontos, megyei dokumentum szolgál útmutatásként a helyi területfejlesztési
stratégiák, illetve a formálódó fejlesztési együttműködések kialakításakor: a Pest
Megyei Területfejlesztési Koncepció (PMTK) és a Pest Megyei Duna Stratégia
(PDS).
A Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció legfőbb célkitűzései között a Duna
Stratégia külön nevesítésre is került, a két dokumentum tehát összehangolt
működést feltételez:
Pest Megyei Duna Stratégia megvalósítása és a Homokhátság térségének
komplex fejlesztése
- Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása; a lokális és makrotérségi
érdekeket kiszolgálni tudó, fenntartható környezet
- Gazdaság dinamizálása; az értékteremtő képesség növelése a térség
adottságaira építve
- Társadalmi megújulás – testben és lélekben egészséges, önmaga sorsáért
felelős egyén, együttműködés a közösségek, valamint az egyén és közösségek
között
- A Duna Stratégia a területfejlesztési koncepciót emeli nemzetközi szintre, a
környező országokkal összehangolt fejlesztési irányokat nevesít, amelyek a teljes
Duna régió számára biztosítanak növekedési potenciált. A fő beavatkozási
területek:

- Közlekedési hálózatok, a logisztika, a multimodalitás, a gazdaságfejlesztés és a
versenyképesség
- Turizmus, kulturális és ökológiai értékek, egészségipar és vidékfejlesztés
- A Duna régióban elmaradott térségek felzárkóztatásának elősegítése
- Környezetipari és energetikai fejlesztések a DRS keretében
- Intézményrendszeréhez való kapcsolódások
A kulturális, centrumvárosok és az iskolavárosok (Szentendre, Vác, Esztergom)
kiemelt támogatása, összekapcsolása, a kreatív ipari előremutató szakosodási
lehetőségeinek bővítése szintén nevesített célterület, egyben átfedést mutat
Szentendre saját stratégiájában kijelölt irányokkal is.

4. A primer elemzés eredményeinek bemutatása
4.1. Vállalkozói workshop
Vállalkozói kör bemutatása
Iparűzési adó szempontjából a teljes bevétel nagy részét, közel 41m Ft-ot 29
vállalkozás termel meg. Ennek több mint negyedét, a Basalt Középkő Kőbányák Kft,
további negyedét a következő cégek: Elastomeri-Polimeri Kft, Magyar Telekom Nyrt,
MG SPED Bt, és a Puscho Kft. Iparűzési adófizetés szempontjából említést érdemel
még a Heim Sütöde BT, a Metalchem Kft., és a Pro Klinimed XXI Kft.
A 2015. évi tevékenység alapján megállapított iparűzési adó szempontjából jelentős
vállalkozások: Basaltker Kft, Borda húsfeldolgozó, Dunakanyar Takarékszövetkezet,
Forgó étterem, Heim sütöde Bt, Herr János ev, Magyar Posta, Metalchem Kft, MG
Sped Bt, Puscho Kft, Wixter Line Kft.
A vállalkozói megbeszélésre 100 meghívott vendégből több mint 25 érkezett az
eseményre. Számos terület képviseltette magát, úgymint pénzügy, mezőgazdaság,
autószerelés, vendéglátás, építőipar, autókereskedelem, és kertészet, dekoráció.
Jelen volt a polgármester, és az alpolgármester is.
Alapvetően rendkívül konstruktív és lelkes együttműködési készség érződött a
találkozón. Számos eredeti ötlet hangzott el és a társaság reálisan látja a helyzetet,
ugyanakkor az optimista alaphangba számos keserű felhang is bekapcsolódott,
elsősorban amiatt, hogy a falu vállalkozói számukra fontos körülményekre nincsenek
befolyással. Ennek ellenére határozott elkötelezettség érződött a falu jövője, jelene
és múltja iránt, és mindenki komoly hajlandóságot mutatott arra, hogy részt vegyen
az előrelépésben. A beszélgetésekből az érződött ki, hogy nem is annyira a helyi
vezetés az, akitől többet várnának, hanem az országos, illetve a szabályozói
környezet, gondolunk itt a legsúlyosabb probléma, az árvizek elleni kilátástalan
küzdelemre, vagy az elérhető pályázati pénzek nagyon szűk körére. Az is előkerült,
hogy a Dunakanyarban lévő adottságok előnyeit nem tudják kihasználni, mert a
kiemelt területtel járó környezetvédelmi megszorítások ellenük dolgoznak.
A workshop első részeként szerettük volna feltérképezni a vállalkozói kör véleményét
a településről általában. Kíváncsiak voltunk, hogyan látják Dunabogdány fejlődését

az elmúlt 10-15 évben, milyen itt élni általában, ők mit szeretnek itt. A település
életébe bekapcsolódnak-e.
A résztvevőkről általánosan elmondható, hogy 40-50-es korosztályt képviselték.
Nagyobb gyerekeik vannak, bogdányi születésű helyi lakosok. Aktív résztvevői a falu
társadalmi életének.
A település jelen helyzetéből kiemelték az oktatás magas színvonalát az óvodában
és alsó tagozatban. Pozitívumként értékelték a község sváb hagyományokra épülő
kulturális életét, és a gyerekek zenei, sport nevelését, az orvosi ellátást, a patikát.
Negatív észrevételek hangzottak el az iskola felső tagozatára vonatkozóan. Hiányzik
egy jó bolt parkolóval. Rendszeres kommunikáció, információ hiány van. Az
önkormányzati újság kifogásolható. Hiányos az infrastruktúra, ipari terület fejlődése,
tömegközlekedés nehéz.
Megemlítődött a falu kettészakadása nehéz történelmi örökségből kifolyólag, és hogy
falu nem igazán tudja maga javára fordítani a helyzetéből adódó természeti,
idegenforgalmi előnyöket. Sem az a tény, hogy a Dunakanyarhoz kapcsolódik, sem
pedig a duna-parti főút vonala nem hoz előnyöket.
A vállalkozói workshop következő célja a cégek és az önkormányzat jelenlegi
együttműködésének feltérképezése, illetve a további együttműködési lehetőségek
feltárása a közeljövőben.
A jelenlévő vállalkozók többségéről elmondható, hogy munkát nem a faluban
találnak, nem ebből élnek. Helyi munkaerőt, ha keresnek, nem találnak a faluban,
helyi munkanélküliek nem vállalnak munkát. Javasolt ennek kivizsgálása. Személyes,
telefonos kapcsolatban vannak az önkormányzattal, gyakran történik megkeresés
egy-egy falu érdekét előmozdító projekt kapcsán. Általában ingyen, sőt ráfizetéssel
dolgoznak az önkormányzatnak, pénzügyileg nyereséges munkákat nem ők kapják
meg, pályázatokról, beruházásokról nem kapnak értesítést, vagy csak utólag.
További

hatékonyabb

és

minden

fél

számára

kielégítőbb

együttműködési

lehetőségek érdekében az alábbi javaslatok fogalmazódtak meg:
-

A helyi újságban egy gazdasági hírek oldalt lehetne rendszeresíteni, melyből
értesülnének a folyó és a tervezett fejlesztésekről, beruházásokról.

-

Rendszeresíteni lehetne egy vállalkozói fórumot, melyen hatékony párbeszéd
folyhatna kölcsönösen a felek javára.

-

Vállalkozói

fórumon

beruházási

lehetőségekről,

pályázatokról

is

lehetne

rendszeresen beszélni. Kapcsolatok fejlődhetnének.
-

Vállalkozóknak képzési lehetőséget nyújthatna az önkormányzat.

-

Folyamatos pályázatfigyelés, minden pályázati lehetőséget kihasználni, mert
kevés van.

-

Felvetődött, hogy a vállalkozókon és civil szervezeteken túl miként lehetne minél
több lakót bevonni, megmozgatni.

-

Adókedvezményekkel

motiválni

a

cégeket

saját

beruházásokra,

cégeik

fejlesztésére.
-

Több ipar betelepülése több okból sem kívánatos. Fontosabb lenne, hogy inkább
a helyi, meglévő ipar nőjön. Ha lenne gát, az iparterületen esetleg beruháznának
a jelenlevők.

-

A település bármely hosszú távú fejlesztésében elsősorban a helyi vállalkozók jó
minőségű, megbízható, lelkiismeretes és lelkes támogatására lehet építeni. Az
önkormányzat

bízhat

benne,

hogy

bármely

kezdeményezésére

lelkesen

mozgósítható a helyi vállalkozók széles köre.
-

Önkormányzati támogatásaként számítanak: rendszeres párbeszédre, kereső
munkára,

helyi

vállalkozók

előnyt

élvezzenek

a

helyi

beruházások

megpályáztatásánál. A helyiek előnye azonban csak azonos, vagy közel azonos
árajánlat (kevesebb, mint 5% különbség) esetében indokolt, mert a közpénzek
optimális felhasználására is figyelemmel kell lenni.

4.2. Civil workshop
Civil szervezetek bemutatása
Dunabogdányban jelenleg 19 civil szervezet működik. A meghirdetett workshopon
mintegy 20 résztvevővel 15 szervezet képviseltette magát.
A civil szervezetek nagy része a helyi csoportok életét, kulturális vagy sport célú
tevékenységét támogatja, szervezi. Kevés foglalkozik a kifelé megmutatkozás
lehetőségével, jellemzően befelé fordulóak, saját célúak, ezért fontos lenne a
nyitás kifelé.

Civil szervezetek tevékenysége sokrétű:
- helyi rendezvények szervezése, azokon való fellépés
- színjátszás
- sváb hagyományőrzés
- értékmentés, -megőrzés
- sporttevékenység, sportszervezés
- fiatalok sportra és egyéb irányú nevelése
- történelmi múlt megismertetése
- hitélet
- pályázatfigyelés, pályázás
- 1% gyűjtése
- lakóhely szerint elkülönülő csoport érdekképviselete, integrációja (Hegylakók)

Civil szervezetek együttműködésének elemzése az önkormányzattal
A civil szervezetek jelenlegi kapcsolata az önkormányzattal kimerül az évente
önkormányzat által kiírt pályázaton való részvételben, melynek alapján az
önkormányzati

támogatást

megkapják.

Valamint

az

éves

eseménynaptár

összeírásához információt biztosítanak évente egyszeri összejövetelen. (Jelenleg a
település honlapján ezt a menüpontot üresnek találtuk) Minden civil szervezet

kifejezte

háláját

az

önkormányzat

támogatásáért,

azért

mert

kéréseiket,

problémáikat minden esetben nyitott fülekkel hallja meg, segítőkész.
További együttműködési lehetőségek a közeljövőben
Általánosan elmondható, hogy a településen jelenleg minden fél számára többnyire
kielégítő a kapcsolat az önkormányzattal. A civil szervezetek konkrét tervekkel
bírnak

a

jövőre,

együttműködésre

és

terveik

számíthatnak.

végrehajtásának
A

pénzforrások

sikerességében

bíznak,

folytonosságában

vannak

kétségek, de a múlt tapasztalatai alapján bizalommal tekintenek erre is a jövőben.
Pozitívumként könyvelhető el, hogy a kölcsönös párbeszéd a szervezetek között
rendszeres, egymás munkájának támogatására minden esetben számíthatnak.
Kevés szó esett a civil szervezetek település lakosságával való kapcsolattartásáról,
ami

lényegében

az

újságban

való

megjelenésre,

és

a

tagokkal

való

kapcsolattartásra korlátozódik. Településen kívüli kapcsolattartás elhanyagolható,
mindenképpen fejlesztésre szorul.
A falu jövőjével kapcsolatos felmerült tervek, víziók ötletek bőségesen hangzottak
el, úgy mint:


faluszépítés, porta-rendbetételi felhívás lakosság részére,



műemlékvédelem: római-kori emlékek (Cirpi) feltárása, műemlék kút,



vízpart jobb kihasználása, fejlesztése, csónakház kialakítása,



kapcsolattartás Kárpát-medencében található további – Bogdányokkal, illetve
felvidéki településekkel lehetne kapcsolatokat keresni.



kerékpárút fejlesztése,



templom kivilágítása,



célok összehangolása,



nagyszabású, akár nemzetközi sportesemények szervezése,



parkolók létrehozása,



természetvédelem alatt álló zöld terület kivonása a védelem alól, és akkor ott
lehetőség lenne nagyobb szabású beruházásra pl.: rehabilitációs kórház
létrehozására.

Dunabogdány gazdasági stratégiája 2015-2020
Dunabogdány község számára a legfőbb cél, hogy mind életminőség, mind az
elérhető szolgáltatások terén mintaszerű települést építsen. Ezen cél elérése
érdekében állítottuk össze a stratégia három főbb intézkedési csoportját.
Egységes kommunikáció:
Úgy véljük, hogy Dunabogdány már jelenleg is rengeteg értékkel rendelkezik.
Számos programot rendeznek civilek, illetve az önkormányzat a településen,
sokszínű a kulturális élet (zenekarok, tánccsoport, színjátszás). Sok a szabadidős
lehetőség, a sportközpont, a Duna és a Pilis közelsége pedig egyedülálló természeti
adottságokat biztosít. Mindezt már további bővítés, fejlesztés nélkül, egységes
keretbe

foglalva,

egységes

tematikát

választva

azonnal

hasznosíthatná

Dunabogdány. Ehhez csupán az szükséges, hogy az eddigieknél sokkal jobban és
fókuszáltabban mutassa meg a település a helyi kínálatot.
A kommunikáció fejlesztése során három főbb célcsoportot azonosítottunk: a
település lakossága, akikkel az Önkormányzat közvetlenül, lakossági fórumokon,
illetve rendezvényeken kommunikálhat. A lakosság számára a szolgáltatások
fejlesztésén túl fontos a jövőkép folyamatos kommunikálása, a helyi előnyök,
sajátosságok hangsúlyozása. Így biztosítható egyrészt folyamatos bevonásuk a
települést érintő legfőbb döntésekbe, másrészt erősíthető a lokálpatriotizmus, a
közösséghez tartozás élménye. Ezen intézkedések nem csupán az itt élők
hangulatának javítását szolgálják, ők a „nagykövetei” a településnek, minél
elégedettebben, annál több barát, ismerős, rokon találkozik majd Dunabogdánnyal,
az elérhető szolgáltatásokkal, programokkal. Az egyik legértékesebb kommunikációs
csatorna a külvilág felé a lakosság, mind a költségeket, mind az elérhető
eredményeket figyelembe véve.
A szolgáltatások jobb kihasználása, a helyi gazdaság erősítése érdekében szükség
van egy olyan külső célcsoportra, amely leginkább illeszkedik a település
jövőképébe, és akiket megszólítanak az itteni szolgáltatások. Meghatároztunk
néhány olyan üzenetet, amelyek véleményünk szerint a leginkább szolgálhatják a
jövőkép megvalósulását, valamint azt a vezetőség által kitűzött célt, miszerint a
települési infrastruktúrát nem túlzottan leterhelve, minőségi szolgáltatást kell nyújtani.
Dunabogdány adottságaiból és jelenlegi helyzetéből kiindulva, és az általunk feltárt

információkból az alábbi pontokat látjuk kidolgozandónak a település jövőbeni
arculatához.
A település üzenetei
-Dunabogdány egy komoly múlttal rendelkező, hagyományait és értékeit
megőrizni vágyó település,
-Dunabogdány ahogy a múltban is, továbbra is egy szerethető, élhető barátságos
község kíván maradni, lakosainak széles körű lehetőségeket és szép otthont
biztosítani,
-Dunabogdány haladva a korral szeretné a benne rejlő lehetőségeket kifelé
megmutatni,
-Dunabogdány új utakat keresve szeretne a régió egyik kiemelt érdeklődésre
számot tartó, pihenni vágyókat vonzó településsé fejlődni,

Fenti üzenetek kommunikálásra jó eszköz a szlogen, mely egy tömören
megfogalmazott sokoldalúan terjeszthető és azzal könnyen azonosulható
mondat.
Felmerült szlogen ötletek:
„Dunabogdányban jó élni, Dunabogdányban jó pihenni!”
„Dunabogdány a rekreáció otthona”
„Dunabogdány a pihenés otthona”

A konkrét célcsoport ismertetése, és az alkalmazandó kommunikációs stratégia jelen
fejezetben a horizontális szempontok ismertetése után következik részletesen.
A harmadik célcsoport a befektetők. Ahogy a finanszírozási lehetőségekről szóló
fejezetben részletesen is kifejtjük, az igazán látványos fejlődéshez többletforrások
bevonása szükséges. A befektetők felé szükséges egy olyan portfolió létrehozása,
amely röviden ismerteti a település előnyeit, az indokokat, amelyek alapján a
befektetők Dunabogdányt választhatják egy-egy beruházás megvalósításakor. Ezek
a nyomtatott és online anyagok a lobbitevékenység során a későbbiekben jól
hasznosíthatóak, és hozzájárulnak a befektetői kör megnyeréséhez.

A közszolgáltatások, a települési infrastruktúra fejlesztése:
A workshopok visszajelzése alapján a pozitív összkép ellenére azonosítottunk
néhány olyan területet, ahol a lakosság, a vállalkozások fejlesztést igényelnek. A
legtöbb igény az oktatással, a fiatal felnőttek Dunabogdányban tartásával, valamint
az ipari park helyzetével kapcsolatban érkezett.
Problémaként jelentkezik a bölcsődei és óvodai férőhely-ellátás kapacitása. Az
általános iskolai felsőtagozatos oktatási színvonalával kapcsolatban sokan kritikát
fogalmaztak meg. A kompetencia felmérések nem mutatnak nagy eltérést az
országos átlagtól, azonban az általános vélemény, hogy a felső tagozat színvonala
nem megfelelő, de már talán reagált az iskola ezekre a felvetésekre. Így még inkább
érvényesül a környező települések hírneves oktatási intézményeinek elszívó hatása
– hasonlóan néhány pilisi falu helyzetéhez. Mindez alapjaiban veszélyezteti a
település jövőjét, hiszen a felnövő generációk és Dunabogdány közötti kötődős
gyengülése így már igen fiatalon elkezdődhet.
Bár a munkanélküliség általánosságban nem probléma, hiszen a település
környezetében is megfelelő mennyiségű állás érhető el, illetve bár csökkentett
mértékben, de Budapest közelsége is hat a településre, az országos trendnek
megfelelően itt is problémát jelent a fiatalok, fiatal családok megtartása. A budapesti
ingázás infrastrukturális feltételei (közút állapota, vonat hiánya) nem adottak,
megnehezítik a napi bejárást. Kiutat jelenthet a vállalkozás indításának támogatása,
inkubációs, mentorálási programok indítása. Mindezeken felül a gazdaságfejlesztési
intézkedésekkel a helyi vállalkozások munkaerő felvevő képessége is növekedhet,
növelve a helyben dolgozó lakosok számát. Több visszajelzés érkezett azzal
kapcsolatban is, hogy a nem közvetlenül turisztikai csúcsszezonba tartozó
időszakban a környéken (és ide értve az igen nagy látogatószámmal bíró
szomszédos Visegrádot is) korlátozottak a minőségi szórakozási lehetőségek. A
településen jelenleg szükséges igényként felmerült mindezeken felül a dunai
területeken játszótér fejlesztése, valamint a Pest Megyei Stratégiával összhangban a
kerékpárút-összeköttetés megteremtése a környező településekkel.
A fejlesztések finanszírozási hátterének megteremtése:
A felsorolt fejlesztésekhez, a jövőkép eléréséhez szükséges a stabil anyagi háttér, a
fejlesztési források. Dunabogdány kiegyensúlyozott gazdálkodása lehetővé teszi,

hogy önerőből is létrejöjjenek fejlesztések, azonban az igazán látványos fejlődéshez
többletforrások bevonása szükséges. A település adóterhelés szempontjából a
környező településekkel összehasonlítva igen kedvező a lakosság számára, így itt
mutatkozik némi tér a bevételek emelésére. Mindezeken felül a túlzott eladósodás
veszélye, valamint a stabilitási törvény megsértése nélkül is megvalósulhat fejlesztés
hitel felvételével. Mindezeken felül középtávon az igazán célravezető megoldás az
aktív gazdaságfejlesztés, a helyi vállalkozások támogatása, valamint az új
vállalkozások fejlesztési partnerként történő megjelenése.
A finanszírozási lehetőségeket az 5.3. fejezetben tekintjük át részletesen.

A gazdasági program horizontális, stratégiákon átívelő szempontjai
Dunabogdány gazdasági programjának megalkotásakor az egyes specifikus ágazati
stratégiák megfogalmazása mellett meghatározásra került három olyan horizontális
cél, amelyek átfogó szemléletként minden stratégiai elemre hatással vannak. Ezek
az intézkedéseken és célcsoportokon átívelő alapelvek biztosítják azt, hogy a
stratégia hosszú távon is a dunabogdányi lakosok érdekeit szolgálja.
A természeti és humán erőforrások végessége rávilágít az első horizontális
célkitűzés, a fenntarthatóság fontosságára. Talán a legszemléletesebb definíciója
a fenntarthatóságnak, hogy úgy elégíti ki a ma élő generációk szükségleteit, hogy
közben nem befolyásolja károsan a következő generációk életesélyeit. A
fenntarthatóság érdekében arra kell törekednünk, hogy létfeltételhez szükséges
természeti és épített környezet minőségét, értékeit megőrizzük.
A fenntartható társadalom alapja a szociális igazságosság. A szociális igazságosság
a lehetőségekhez való hozzáférés egyenlőségének biztosítása, a közös társadalmi
teherviselés. Mindaddig, amíg egyes társadalmi vagy gazdasági csoportok csak
állandó beavatkozások (szabályok) révén terelhetők a megfelelő magatartás
irányába, fennáll a környezeti és társadalmi katasztrófák kockázata. A fenntartható
fejlődés az önkéntes, gondos és megelőző magatartás megvalósításával képes
megőrizni a környezet, társadalom és gazdaság dinamikus egyensúlyát.
A fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás biztosítása az EU és hazai stratégiai és
fejlesztési dokumentumokban rögzíti. A fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás a
gazdasági programban több szinten is megjelenik. A stratégiák kialakításakor minden
esetben figyelembe vettük a várható hosszú távú hatásokat, és számoltunk a
felmerülő externáliákkal. Hisszük azt, hogy a jelen fejlődési irányait helyesen
megszabva a jövő számára is megteremtjük a stabil, biztos fejlődés alapjait.
Részben a fenntarthatóság kérdéskörébe tartozó, de mindenképpen önálló említést
érdemlő horizontális szempont a zöld település kialakítása. A zöld gondolkodás
már mikroszinten, az egyén szintjén is igen fontos, hiszen a környezettudatos
szemlélet tettekben is megmutatkozhat. Egyéni döntéseink, tetteink során a
környezeti hatásokat is figyelembe kell vennünk. Ennek számos példája lehet az

energiatakarékos izzók használatától kezdve, a kerékpáros közlekedésen át, a
szelektív hulladékgyűjtésig vagy éppen a vegetáriánus, illetve helyi élelmiszereket
előnyben részesítő diétáig. A közös ezekben az, hogy az ezen cselekvéseket végző
döntésének

hátterében

a

környezeti

szempontok

is

szerepet

játszanak.

Célkitűzésünk, hogy ezt a gondolkodásmódot erősítsük Dunabogdányban, különös
tekintettel a fiatal generációkra, akik a jövő döntéshozói.
A társadalom bizonyos csoportjainak többlet kihívásokkal kell szembenéznie a
munkaerőpiacon

való

helytállás

során.

A

pályakezdők

elhelyezkedési

lehetőségeinek javítása érdekében szükséges a pályaorientációs tanácsadói
szolgáltatás fejlesztése, támogatni kell a munkáltatók és a képzőintézmények közti
együttműködést,

valamint

kezdő

vállalkozások számára

kedvező

gazdasági

környezet létrehozását. A nők, különösen a kisgyermekes anyák elhelyezkedési
esélyeit komoly mértékben növeli a bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítése,
valamint a részmunkaidős munkavégzés és a távfoglalkoztatás feltételeinek
megteremtése.
Az idősek számára fontos az aktív pihenést lehetővé tevő szolgáltatások kialakítása.
Manapság érezhető egyfajta átalakulás a korosztály számára elérhető programok
körében. Egyre inkább látszik, hogy nem nyugdíjas programra van szüksége az
idősebb generációnak, hanem lehetőségre, hogy új területeket is megismerjen,
kipróbálhassa magát. Fontos a csoporthoz tartozás, a közös élményszerzés, a
szabadidő

eltöltése.

Természetesen

figyelembe

kell

venni

a

korosztály

egészségspecifikus korlátait, illetve az anyagi lehetőségeket, és úgy kialakítani a
települési programkínálatot, amiben mindenki megtalálja a számára leginkább vonzó
tevékenységet.

Településmarketing, márkaépítés
Az

önkormányzat

gazdasági

és

fejlesztési

programjának

részeként,

a

településmarketing stratégia a marketing széleskörű és a gyakorlatban alkalmazható
eszközeivel fontos segítséget jelenthet a vezetés számára, hogy a település vonzóbb
befektetési, turisztikai célponttá és nem utolsósorban vonzó lakóhellyé váljon.
A marketingstratégia feladata, hogy a gazdaságfejlesztési stratégiában foglalt
jövőképet és az azt alátámasztó prioritásokat a marketing eszközeivel megvalósítsa
oly módon, hogy a jövőképet megcélzó fejlesztési elképzeléseket egységes
várostermékbe rendezze és sikeresen pozícionálja a célcsoportjai számára.
Összetett és többlépcsős folyamat a településmarketing teljesítése. Csak akkor lehet
eredményes a marketing, ha egy integrált rendszert figyelembe véve visszük véghez,
mert csak így tudjuk definiálni, hogy kinek milyen terméket, szolgáltatást adunk el, és
hogyan.
1. lépés: Adottságok felmérése
Hogy sikeres marketinget tudjunk véghezvinni, ahhoz feltétlenül meg kell határozni,
- mit tud nyújtani a település termékként a célcsoport részére,
- milyen előnyökkel bír,
- miben jobb, mint a többi község.
Viszont nagyon fontos, hogy felmérjük a piaci helyzetet is, vagyis milyen termékekre,
szolgáltatásokra, programokra, rendezvényekre van igény, mik a célcsoport
szükségletei, milyen vetélytársakkal állunk szemben. Hogy jól működjön a marketing
tevékenység, meg kell vizsgálni a potenciális vevőket, ki kell deríteni, mi határozza
meg a vevői magatartást, és hogy milyen a vevői döntéshozási folyamat. Ezáltal
tudjuk elemezni azt, mit várnak el a fogyasztók, milyen a magatartásuk, és így
hatékonyan össze tudjuk állítani a kínálati mixet.

Majd értékeljük az eddigi

marketingtevékenységet, összegezzük tapasztalatainkat.
Fel kell mérni azt a szubjektív képet azaz imázst, ami a faluról alakult ki. Fent említett
piackutatási tevékenység egy későbbi részletes településmarketing stratégia feladata

lenne.
A marketingstratégián alapul az adott település értékeinek, előnyeinek, hátrányainak
felmérése. Ezt a tanulmány elején található SWOT analízis foglalja össze.
2. lépés: Stratégia kialakítása
Felhasználtuk a tapasztalatokat, amit meghatároztunk a helyzetelemzésben, és ez
alapján célokat tűztünk ki, amik lehetőleg releváns célok.
Ehhez, fontos, hogy meghatározzuk az elképzelt jövőkép összetevőit:
Mi az önkormányzat szerepe?
Az önkormányzat képes átfogóan látni a település életében aktívan résztvevő
vállalkozások és civil szervezetek céljait, lehetőségeit, működését. Ezt rendszeres
vállalkozói és civil fórumokon összhangba kell hozni a település által megfogalmazott
konkrét célokkal. Ezen összefogó szerepe az önkormányzatnak elsődleges. Egyes
konkrét célok megvalósításához lehetséges az önkormányzati, vállalkozói és civil
szervezeti tagokból projekt csoportot létrehozni.
Milyen beruházások lennének szükségesek?
Megfogalmazott célok eléréséhez szükséges beruházásokat sorrendbe állítva, azok
megvalósításához finanszírozásához tudatosan kialakított tervre van szükség. Jelen
tanulmány elkészítésekkor a legfontosabb beruházásoknak tekinthetők: Az elkezdett
színpadépítés befejezése, ezzel együtt a nyári szezonális a településközpont
kialakítása. A valódi településközpont a Takarékszövetkezet-Posta-ÖnkormányzatIskola-Katolikus templom tengelyen képzelhető csak el érdemben, parkolási
lehetőségek kialakítása a településen, védelmi gát kialakítása.
Kik a település célcsoportjai?
A marketing szóhasználatában a célcsoport a potenciális vagy tényleges vevőknek
azon köre, akiknek a cég a tevékenységét a szolgálatába állítja, akikről azt gondolja,
hogy számukra a leginkább megfelelő az általa előállított termék vagy nyújtott
szolgáltatás. A települések esetében a célcsoportot az emberek vagy szervezetek
alkothatják:

● lakosok: állandó, ideiglenes, potenciális,
● helyi vállalkozók, vállalkozások, termelő, szolgáltató szervezetek,
● befektetők, beruházók: hazai, külföldi,
● turisták, látogatók: belföldiek, külföldiek, üzleti és szabadidős céllal utazók,
rokonlátogatók, napi-, hétvégi-, tartós üdülők,
● hivatalok, pártok, nemzeti és nemzetközi szakmai és társadalmi szervezetek.
A településmarketing sajátossága, hogy a célcsoportok egy része, nem csak „vevő” a
településen, hanem maga is alakítja a települést, mint terméket.
Jelenleg a település potenciális célcsoportja ezek alapján:
1. településen élők, és az üdülő telekkel rendelkező nyaralók,
2. helyi vállalkozók szolgáltatók,
3. környező településeken élő látogatók, beleértve a budapestieket is - közülük a
településen eddig kialakult szabadidős lehetőségekből adódóan, kiemelnénk a
kisgyermekes családokat, akiknek feltételezett igényeiket ezen szolgáltatások
leginkább kielégíthetik,
4. környező településre érkező átutazó turisták, illetve az ott ideiglenesen
tartózkodók.

Milyen a kommunikáció?
Marketingeszközök megjelölése
A településmarketingben a marketing eszköztára, a marketing-mix két eszközt jelent,
ez a hagyományos 4 P helyett a 2 K rövidítéssel írható le. A következőket foglalja
megában:
1. Kínálati kompetencia, kínálati mix – „a termék komplex megjelenése, azaz a
tényleges, tárgyi és szolgáltatási csomag a konkrét felhasználási, igénybevételi
feltételekkel, a hagyományos piaci árral kombinálva” (Piskóti et all.: 2002. 44.
old.) Tehát a település valamennyi kínálati elemét magában foglaló eszköz.
A települést termékként értelmezve, a fizikai termékekhez képest néhány egyedi
jellemzővel írható le, amely a városra irányuló marketing tevékenységet is egyedivé
teszi. A helyi termék sajátosságai:

● Komplex, mivel a termék tulajdonosi összetétele, jellege, valamint a vele
szemben megnyilvánuló vevői igények is összetettek.
● Kettős jellegű, hiszen a konkrét fizikai jellemzőkön túl a szubjektív elemek is
alapvetően befolyásolják a termék megítélését.
● Nehezen fejleszthető, mivel számos érdekcsoport igényeinek kell megfelelni,
ezek a fejlesztések általában jelentős erőforrások mozgósítását kívánják,
hosszú időt vesznek igénybe, továbbá a fizikai tényezők fejlesztésén túl a
szubjektív imázs megváltoztatása is szükséges.

2. Kommunikációs kompetencia, kommunikációs mix - a klasszikus értelemben
vett marketingkommunikációs eszközök – reklám, PR, személyes eladás és
értékesítés ösztönzés - mellett az értékesítési funkciót is magában foglalja. A
hagyományos kommunikációs eszközök közül a területi marketingben a Public
Relations-nek. PR-nek van jelentősége.
Beletartozik a stratégiába, hogy kijelöljük azokat a kommunikációs eszközöket és
csatornákat, amivel eljuttatjuk a kívánt üzenetet a célcsoportnak. A kínálati és
kommunikációs mix elemeiből válogathatunk. A helyes kombinációval elérhetjük a
kívánt célokat, célcsoportot.
Kommunikáció
A településmarketing eszköztárában a kínálat mellett a kommunikáció játszik jelentős
szerepet. A marketingkommunikáció feladata a célcsoportokkal való kapcsolattartás:
eljuttatni az üzeneteket, a visszajelzést szerezni a célcsoportok reakcióiról,
folyamatosan kapcsolatot tartani. Ezeket a feladatokat csak a professzionális
kommunikáció képes magas szinten és hatékonyan teljesítve ellátni.

Megvalósítás
Hogy sikeres legyen marketingünk, feltétlenül szükséges egy megvalósító szervezet,
és fontos, hogy meghatározzuk, kinek mi lesz a feladata. Megvalósító szervezetként
működhet például az önkormányzat. Az a legfontosabb, hogy mindig ki legyen
nevezve egy felelős személy, aki irányítja, hogy a marketing integráltan és
következetesen

legyen

megvalósítva,

önkormányzat minden lépésében.
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Az audit, vagyis ellenőrzés szorosan kapcsolódik a (jelenlegi és korábbi) marketing
tevékenységhez. Például azt ellenőrzi, hogy mely tevékenységek voltak hatásosak,
milyenek lettek az eredmények, más részről pedig azon dolgozik, hogy a marketing a
jövőben is sikeres legyen, hiszen a marketinget egy változtatható, és könnyen
alkalmazkodó rendszernek kell elképzelni.
A kommunikációs feladataink további két nagy csoportra bonthatók:
5.1. Belső kommunikáció
A kommunikáció annak eszköze, hogy a marketing alapvető céljait és a községről
kialakult képet formálja, erősítve a pozitív imázs kialakulását. Mind a lakosság, mind
a befektetői kör, mind a potenciális turista megnyerése fontos ebben a folyamatban.
A települési imázs kialakulása, mint láttuk, befolyásolható, de teljes mértékben nem
lehet meghatározni. A belső PR a lakosság és a városvezetés kommunikációs
kapcsolatának alakítását szolgáló marketingeszköz. Az információ egyirányú
áramlásán túl a településvezetés számára fontos, hogy a lakosokat is bevonja
bizonyos döntések előkészítésébe. Ezzel elindulhat az a folyamat, amely az emberek
községhez kötődését erősíti, a települési identitás kialakulását támogatja.
Mint láttuk a célcsoporton belül ide tartoznak a településen állandóan, vagy
ideiglenesen lakók, illetve a vállalkozók.
Számukra megfogalmazott elsődleges üzenet: „Dunabogdányban jó élni”
Ide kapcsolódó kommunikációs stratégia részei:


rendszeres fórumok párbeszédre,



lakossági fórumok, célja a kialakult tervek célok kommunikálása, tájékoztatás
közeljövő konkrét eseményeiről, jövőbeni tervek felvázolása (közelmúlt
sikereinek, eredményeinek kihirdetése),



vállalkozói

fórumok,

közös

célok

mellett

a

közös

beruházások,

együttműködések kialakítása is lehetséges,


helyi újság hasonló céllal, felhívások közzététele, meghívók stb., gazdasági
rovat szerkesztése,



falurendezvények, ünnepélyes alkalmak, melyek lehetőséget teremtenek a
lakosság tájékoztatására,



dunabogdányi honlap: naprakész információkkal feltöltése feltétlenül fontos,
ennek elmaradása az érdeklődőket eltávolítja a használatától.

5.2. Külső kommunikáció
Célcsoportja
Környező településeken élő idelátogatók, beleértve a budapestieket is. És a
környező településre érkező átutazó turisták, illetve az ott ideiglenesen tartózkodók.
Célcsoportunk igényeire jellemző lehet, hogy főleg egy vagy két napos tartózkodásra
érkeznek, szabadidős szolgáltatásokat, vagy sport lehetőséget keresnek, autóval
közúton, vagy hajóval, a Dunán érkeznek. Rekreációs szolgáltatásokat keresnek.
Demográfiailag többféle korosztályból is kikerülhetnek, célszerűnek tartanánk
azonban első lépésben külön figyelmet szentelni a kisgyermekes családoknak, mert
a

községből

adódó lehetőségek,

úgymint

sokféle

nem extrém lehetőség,

programokra nem jellemző túlzsúfoltság, szolgáltatások nem drágák stb. számukra
jelenthetik a legnagyobb előnyt.
Külön kiemelnénk a település fiataljainak célkitűzéseire épülő, a továbbiakban
kifejlesztésre váró rekreációs szolgáltatásokat, és az az iránt érdeklődő újabb
célcsoportokat, úgymint a Duna-átúszásra, vagy extrém biciklitúrára érkezőket.

Üzenet – „Dunabogdányban jó pihenni!”
Szlogenben tömöríthetjük azt az üzenetet, mellyel ezt a célcsoportot szeretnénk
elérni. Szlogen jó eszköze a mögötte húzódó imázsépítésre is alkalmas üzenet
kommunikálásának.

Kommunikációs stratégia, és eszközök:
Település honlapja, facebook kampány, útszélen elhelyezett táblák, civil szervezetek
honlapjai, környékbeli programajánló újságokban elhelyezett hirdetés stb. A
kommunikációs tevékenységet végezheti az önkormányzat sajtóreferense, vagy
ezzel megbízott személy, vagy kommunikációs tanácsadó is. Fontos hogy éves
kommunikációs terv készüljön költségvetéssel együtt, és ebbe illeszkedjenek a

konkrét események, aktivitások hirdetései.

Dunabogdány online kommunikációs stratégiája
Egy kistelepülésnek a saját önkép, kommunikációs terv kialakításakor számos olyan
„természetes” hátránya van, ami a piaci szereplők között, egy kisvállalkozás és egy
multinacionális vállalat között is megfigyelhető. A termék ebben az esetben maga a
település, illetve a helyben értékesíteni kívánt szolgáltatás, a helyi gazdaság. A
klasszikus

marketing

módszertan

számos

eleme

kiválóan

alkalmazható

kistelepülésekre is, természetesen az egyedi sajátosságok figyelembe vételével. A
következőkben bemutatjuk, hogy az online kommunikáció jelenlegi legfrissebb
trendje, az inbound marketing hogyan alkalmazható Dunabogdányban a település
arculatának kialakítására.
A hagyományos marketing módszerek (print hirdetés vagy kiterjedt online push
kampány) az alacsonyabb költségvetés miatt nem alkalmazhatóak.
A legfőbb különbségek egy nagy költségvetésű piaci céggel szemben:
- Kevés a rendelkezésre álló munkaerő, jellemzően nincs kommunikációs specialista.
- Alacsony költségvetés.
- Nem mindig kiszámíthatók a bevételi források, amelyek a több éves kommunikációs
stratégia fedezetéül szolgálnak.
- Likviditási problémák miatt gyors eredményre törekvés.
- Alacsony beruházási kedv, alacsony kockázatkezelési hajlandóság.
Tehát amire Dunabogdánynak 2015-ben szüksége van, az egy gyorsan és
költséghatékonyan végrehajtható online kommunikációs stratégia, amely a
lehető legnagyobb arányban éri el és szólítja meg a potenciális látogatókat,
illetve akár a helyi lakosokat is.
A klasszikus marketing felfogás szerint a minél nagyobb elérés a cél, a potenciális
ügyfelek minél szélesebb körének közvetlen megszólítása. Szerencsére azonban az

online technológiák terjedésével átalakult az elérési lehetőségek módszertana is, és
már sokkal kisebb erőforrásokkal is lehet látványos sikert elérni.
Az információk, a település mondanivalója nem a korábbi évtizedekben bevett módon
jutnak el az emberekhez. Továbbra sem lehet ingyen a semmiből ismertté válni, de
lehet olcsó és hatékony online eszközöket választani. A klasszikus több csatornás,
nem célzott kommunikáció helyett olyan online tartalmakat kell előállítani, amelyek
vonzóak a potenciális célcsoport számára, és amelyeken keresztül kiépíthető egy
települési arculat, amely aztán a szabadidő eltöltését tervező embereket bármikor
képes megszólítani.
Az általunk Dunabogdány számára ajánlott kommunikációs stratégia az ún. inbound
marketing, amely még az offline világból ered. Az inbound marketing során nem
csupán a mennyiség, hanem a minőség is számít – és ez ugyanúgy vonatkozik a
település számára megfelelő célcsoport elérésére is, mint például a speciális
hirdetésekre.
A fő szempont, hogy a meghatározott célközönségnek minőségi tartalmat
szolgáltasson a település. Tulajdonképpen nem kéretlen marketingről van szó,
hanem olyanról, ami a leendő látogatók igényeire van szabva – és jó helyen, jó
időben jelenik meg.
Az inbound marketing stratégia négy lépésen át vezeti az olvasót a véletlenül
felbukkanó érdeklődőn át a Dunabogdányba látogató, sőt visszatérő vendéggé, aki
maga is ajánlani fogja másoknak az igénybe vett szolgáltatásokat.
Az első lépés, hogy a potenciális látogatókat rávegyük a saját online tartalmunk
(települési, egyesületi weboldal, videó, blog, podcast, stb.) meglátogatására.
A látogatóknak olyan releváns tartalmat szükséges nyújtani, ami aztán felfedi főbb
érdeklődési körüket. A weboldalakat látogatók böngészési adatait elemezve már jó
eséllyel megfogalmazhatóak olyan csoportok, amelyek már tényleg megfontolnák,
hogy szabadidejük egy részét vagy egészét Dunabogdányban töltsék el.
Igen nehéz feladat az érdeklődő olvasót valódi látogatóvá alakítani. Mielőtt online
kapcsolatba lépnénk vele, jó, ha pontosan látjuk milyen tartalom érdekelte, milyen
szolgáltatást keres, mi a főbb profilja.

Ezen kívül egy település számára is lényeges lehet adatbázis kiépítése a
látogatókról. Egy jól vezetett CRM adatbázis minden olyan lényeges információt
tartalmaz, amelyek szükségesek lehetnek hírlevél kiküldéséhez, egy-egy esemény
népszerűsítéséhez.
A következőkben alaposan megvizsgáljuk az inbound marketing lépéseit, és hogy ezt
a módszert miért is találjuk alkalmasnak Dunabogdány számára a települési arculat
kialakításához.
A négy legfőbb online kommunikációs tevékenység
Figyelem felkeltése
Nem az a fontos, hogy akármilyen forgalmat generáljunk a weboldalunk számára, a
látogatók mennyisége önmagában még nem jelent nagy nyereséget. Azokat
szeretnénk az oldalunkon látni, akik potenciális döntéshozók, vagy legalábbis
befolyásolók, akik eldöntik, hogy mivel is töltse egy család a szabadidejét. Ők a
„megfelelő”

személyek.

Hogyan

lehet

megszólítani

ezeket

a

„megfelelő”

személyeket? Úgy, ha pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy kikhez is szeretnénk
szólni: saját magunk számára létre kell hoznunk olyan perszónákat, amelyek
leginkább jellemzik azokat az embereket, akikhez szólni szeretnénk. A perszónák
bemutatják

a

demográfiai

adatokat,

a

szabadidő

eltöltésével

kapcsolatos

preferenciákat, a keresett szolgáltatásokat, stb.
Igen lényeges, hogy ezek a perszónák ne csupán felületesek legyenek, hanem
tényeken alapuljanak: valós demográfiai adatokon (a jelenlegi látogatók felmérése,
leírása) és ha a költségvetés engedi, akkor piackutatáson, valamint szakértői
véleményeken.
Egy tipikus perszóna a következő információkat tartalmazza:
● háttérinformációk: tipikus családi állapot,
● demográfiai adatok (nem, kor, lakhely, jövedelmi viszonyok, stb.),
● főbb jellemzők: pl. aktív kikapcsolódást keres, színvonalas éttermekben
étkezik a kirándulások alkalmával, stb.,
● céljai: elvonulni a világtól, családi körben programokon részt venni, közösségi
eseményeket keresni, stb.,

● problémák: milyen számára az ideális hétvége, ebből mit talál meg
Dunabogdányban,
● milyen megoldást kínál Dunabogdány a számukra – mik azok a konkrét
szolgáltatások, amik már megvannak, mik hiányozhatnak,
● néhány valós látogatótól vett idézet – tipikus mondatok,
● főbb várható ellenérvek – miért menne inkább mégis máshova,
● marketing üzenet: rekreáció, kikapcsolódás, nyugati szintű szolgáltatások,
● 2-3 mondatos bemutató a településről: amiből néhány másodperc alatt látszik,
hogy miért jó itt lenni.
A legfőbb eszközök, amelyek képesek minőségi forgalmat terelni egy települési
weboldalra:
●

Blogok: az inbound marketing egyik legfontosabb eszköze. A weboldalon

aldomainként üzemeltetett blog nagy forgalmat képes generálni. Arra kell ügyelni,
hogy a figyelemfelkeltés időszakában főleg oktató, tájékoztató jellegű cikkeket
írjunk,

amelyek

általánosságban

foglalkoznak

a

rekreációval,

egy-egy

szolgáltatással, például a hajós kirándulásokkal. De még konkrét ajánlat nélkül –
nem közölve, hogy Dunabogdányban melyik cég és milyen áron nyújtja a
szolgáltatást.
●

Keresőoptimalizálás: a döntési folyamat manapság már online kezdődik –

mégpedig valamelyik keresőben. El kell érnünk azt, hogy potenciális látogatóink
számára

oldalunk

kellőképpen

magasan

rangsorolt

legyen.

Ehhez

jól

megválasztott kulcsszavak, optimalizált oldal, linkek, valamint minőségi tartalom
létrehozása szükséges.
●

Települési weboldal: ez az első találkozási pontja a látogatónak, tehát a

legjobb arcunkat kell mutatni: aszerint szükséges optimalizálni a tartalmakat, hogy
a perszónáink, tehát az ideális látogatók számára megkönnyítsék azt, hogy
ráakadjanak, amire szükségük van.
●

Közösségi megosztások: az elkészült tartalom megosztásának legfőbb

fóruma,

ahol

kapcsolatba

léphetünk

látogatóinkkal,

illetve

megtalálhatják

linkjeinket. Azokat a közösségi felületeket szükséges használnunk, ahol
leggyakrabban előfordulnak (Facebook, esetleg Twitter).
Lead generálás – azaz hogyan lesz a weblapot olvasó család dunabogdányi látogató

Ha már megjelentek a látogatók az oldalon, akkor a következő lépés, hogy valahogy
kapcsolatot teremtsünk azokkal, akik leginkább hajlandóak Dunabogdányban tölteni
szabadidejüket és természetesen pénzüket. Ezt úgy tudjuk elérni, ha a látogató
megadja az elérhetőségét – minimum egy e-mail címet. A látogatók nem fognak
ellenszolgáltatás nélkül regisztrálni az oldalon, tehát olyan tartalmat kell biztosítani
számukra, amiért cserébe megéri nekik személyes adataikat megosztani velünk.
Ezek a tartalmak lehetnek túraleírások, fontos tájékoztatók, tippek (például mire
figyeljünk vízitúrák alkalmával), bármi, amit a korábbiakban meghatározott perszóna
céljai elérése érdekében értékesnek tarthat.
A konverzió legfőbb eszközei:
●

Űrlapok: ahhoz, hogy megszerezzük a látogatóink adatait, ki kell tölteniük egy

űrlapot a releváns információkkal. Az űrlap legyen rövid, egyszerű és lehetőleg jól
látható.
●

Hívószavak: olyan gombok vagy linkek, amelyek felhívják a látogatót

valamilyen cselekmény elvégzésére (Töltse le a túraleírásokat, tekintse meg
videónkat, stb.) Ha ezekből nincs elég, és megfelelő minőségű, akkor az űrlapokat
csupán néhány arra tévedt látogató fogja kitölteni.
●

Fogadó oldal (landing page): ha a látogató a hívószavak valamelyikére kattint,

akkor egy olyan aloldalra kell eljuttatni, ahol megadhatja az információit, és
cserébe megkapja a kívánt tartalmat. Amint a kapcsolati adatok rögzítése
megtörténik,

máris

kezünkben

az

eszköz

ahhoz,

hogy

rendszeresen

kommunikáljuk feléjük a települési eseményeket.
●

Kapcsolati adatbázis: fontos az összegyűlt kapcsolati adatok egységes

adatbázisban történő kezelése. Ha minden adat egy helyen található, akkor
könnyen nyomon követhető az is, hogy a kapcsolatfelvétel mely szintjén áll a
látogató, és eddig milyen megkeresés történt, milyen eredménnyel. Az itt szerzett
tapasztalatok a későbbiekben felhasználhatóak máshol is, és például a hírlevelek
tartalma fejleszthető.

A konkrét szolgáltatások ajánlása
Ha

megvannak

a

szükséges kapcsolati információk,

akkor

következik az

„értékesítés”, azaz a konkrétumok átadása: milyen programok vannak, mikor, milyen
szolgáltatásokat hol és mennyiért lehet igénybe venni. Ez már össze sem
hasonlítható azzal, amikor valaki kezébe szórólapot adunk, hiszen:
●
●
●
●

önként adta meg az adatait,
már kapott valamilyen számára értékes tartalmat Dunabogdánytól,
pontosan ismert, hogy milyen események, szolgáltatások,
egészen biztos, hogy a döntés egy szakaszában van, tehát a közeljövőben
valószínűleg tényleg szeretne Dunabogdányban időt tölteni.

Az ebben a szakaszban felhasználható online marketing eszközök:
●

CRM: a kapcsolati adatbázis kiegészítése az életciklus során egyéb

adatokkal. Akár egy pontosan vezetett Google dokumentum is elegendő lehet az
első időszakban.
●

Nyomon követés: folyamatosan mérni kell azt, hogy milyen marketing

eszközök milyen hatékonysággal működtek. Így optimalizálható a marketing
költségvetés, ráadásul az egyes értékesítők hatékonysága is könnyebben
mérhető. A mérés mellett igen fontos a megfelelő mérőszámok kitűzése,
amelyekhez viszonyítjuk a teljesítményt, amelyek alapján meg tudjuk ítélni
sikerességüket. Ezek nincsenek kőbe vésve, idővel változhatnak, szigorodhatnak
vagy lazulhatnak is, de mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy viszonyítási
pontot kapjunk az újabb marketing intézkedések végrehajtása előtt.
●

E-mail: ha vannak olyan ügyfelek, akik letöltöttek már valamilyen tartalmat, de

még nem készek arra, hogy eldöntsék, merre is mennek a hétvégén, akkor az emailben történő rendszeres kapcsolattartás segíthet. A releváns tartalmat
közvetítő tájékoztató e-mailek amennyiben nem túl gyakoriak, erősítik a leendő
látogató bizalmát, és hozzájárulnak a pozitív döntés meghozatalához.

Ügyfélkezelés – azaz mi a teendő, ha valaki már egyszer járt Dunabogdányban
A már meglévő látogatókat is hasonlóan kell kezelni, mint azokat, akik még sosem
jártak a településen. A tény, hogy már jártak itt, még nem jelenti azt, hogy a
kapcsolat véget ért, éppen ellenkezőleg, csak most kezdődik. A szolgáltatás nyújtása
során arra kell törekedni, hogy (az alapértelmezés szerint is) kiváló szolgáltatási
minőség mellett aktívan tartsuk a kapcsolatot, ajánljunk jövőbeli eseményeket is. Erre
a településkártya ötlete kiválóan alkalmas lehet, hiszen biztosítja a visszatérést,
valamint segít hozzájutni a kapcsolati adatokhoz is,
Néhány ötlet a látogatók elégedettségének mérésére:
●

Kérdőívek: a legalkalmasabb eszközök arra, hogy visszajelzést gyűjtsünk. A

visszajelzések alapján továbbfejleszthetőek a szolgáltatások, illetve kiderülhet
egy-egy komolyabb elégedetlenség, ami azonnali kezelést kíván, mielőtt valaki
nyilvános panaszt tesz akár közösségi oldalon, akár hatóságnál
●

Okos hívószavak: olyan hívószavak, amelyek dinamikusan változnak (mindig

olyan extra szolgáltatást kínáljunk meglévő ügyfeleinknek, amelyek relevánsak
lehetnek számukra)
●

Bemutatók, érdekességek: minden, ami segíthet a látogatóknak szabadidejük

tervezésében (nem csak Dunabogdányban)
●

A közösségi felületek nyomon követése: a közösségi oldalakon folyó

beszélgetések igen fontosak a vállalkozás hírneve szempontjából. A kérdések,
vélemények, like-ok nem maradhatnak megválaszolatlanul – ezek is tekinthetőek
egy-egy potenciális látogatónak.
Hol töltsem a hétvégét – a döntés a látogató szemszögéből
A fentiekben megvizsgáltuk azt, hogy hogyan tereljünk látogatókat Dunabogdány
weboldalára, és hogyan tudjuk adataikat begyűjteni, majd valódi látogatókká tenni
őket. Fontos azonban az ügyfél szemével is megvizsgálni a döntést, és elhelyezni
benne a bemutatott kommunikációs eszközöket, illetve azokat a releváns tartalmakat,

amelyek segítségével a pozitív döntés megszülethet.
A folyamat három szakasza:
● Figyelemfelkeltés
● Alternatívák megismerése
● Döntés
Az egyes szakaszokban az emberek más-más információt keresnek, ezért fontos,
hogy egyértelműen azonosítsuk, mely szakaszhoz tartoznak, és minden szakasz
számára nyújtsunk tartalmat.
Fentről lefelé haladva egyre jobban konkretizálódik az ajánlat. A figyelemfelkeltés
szakaszában még csak olyan tartalmat osztunk meg, amelyek szabadidő
eltöltéséhez kapcsolódnak. Itt a cél a figyelem megragadása, a település iránti
érdeklődés felkeltése. Ezen a szinten épül ki az a kompetencia – bizonyítható a
színvonalas rekreáció lehetősége, ami alapján Dunabogdány bekerülhet a mérlegelt
alternatívák közé.
Az alternatívák megismerése már egy fokkal konkrétabb, itt már előfordulhatnak
közvetlen összehasonlítások (miért ne csak Visegrádra, Szentendrére menjünk?),
illetve olyan videós (webcast) vagy hangalapú (podcast) tartalmak, amelyek
Dunabogdányt mutatják be.
Az utolsó, a döntést támogató rész a vállalati weboldalak, és a szolgáltató cégek által
tipikusan

nyújtott

tartalom:

eseménynaptár,

programok

és

szolgáltatások

bemutatása, települési információk.

Példának dolgoztuk ki az itt található ötletet:
Dunabogdány kártya projekt
Témafelvetés
Dunabogdány gazdasági programjának megalkotása során merült fel, hogy a
településen élők szeretnék az idegenforgalom élénkülését, de túlzsúfoltság
elkerülésével. Cél lenne a meglévő adottságokat, szolgáltatásokat szélesebb körben
ismerté tenni, látogatókat vonzani, de jelentős beruházás, fejlesztés nélkül. Mivel

idegenforgalmilag népszerű környezetben fekszik a település nagy az átutazó
forgalom, de a látványosságokban szegényebb a régió többi településénél, ezért
hagyományos Dunakanyari idegenforgalmi fogásokkal nem lehet cél érni. A település
jelentős mennyiségű szálláshelyet nem tud kínálni.
Cél:
- célcsoport meghatározása és pozícionálása
- termék kitalálása
- értékesítési csatorna kidolgozása
- kommunikációs terv elkészítése
Fentiek megvalósításáért ötletünk Dunabogdány kártya nevű szolgáltatás-csomag
kidolgozása,

mely

turizmusélénkítő

lehetőségként

már

több

magyarországi

településen, régióban működik, pl.: Egerszalók, Balaton és Harkány. A kártya a
település meglévő, vagy kis költségvetésű saját forrásból kibővített szolgáltatásait
csomagként nyújtja. A kártya értékesítése korlátozott mennyiségben, Budapesten élő
napközbeni szórakozást kereső, pihenni vágyó kisgyermekes családok részére
történne.
Célcsoport
Budapesten élő, hétvégi napközbeni szabadidős programot kereső, kisgyerekes
családok.
Termék
Dunabogdány kártya: fix összegű megvásárolható kártya, mely a településen
megtalálható, a programhoz csatlakozó szolgáltatások, vagy a teljes kínálat
szabadon

kiválasztott

részének

(pl.

teljes

kínálatból

max.

4

szolgáltatás)

igénybevételére jogosít. Szolgáltatások körét a vállalkozók közt meghirdetett fórumon
határoznánk meg. Csatlakozhat minden helyi vállalkozó már meglévő, vagy a
programért

létrehozott

kerékpárkölcsönzés,

szolgáltatásával.

vezetett

túra,

séta

Például:
a

menüebéd

környéken,

strand

éttermekben,
nyugággyal,

uszodabelépő, sportpálya, délutáni gyerekkoncert a szabadtéri színpadon, transzfer
a szentendrei hévtől, borkóstoló gyereksarokkal, kötél-kaland pálya stb. A kártya napi
limittel lenne értékesítve, ami a kommunikáció részét képezné, a túlzsúfoltság
elkerüléséért, pl. napi 100 db.

Kommunikációs terv
Program üzenete illeszkedne a település arculati tevékenységének részeként
megfogalmazott szlogenhez: „Dunabogdányban jó élni, Dunabogdányban jó pihenni.”
Kommunikációs csatorna: internet kampány, programmagazinokban való hirdetés,
PR cikk, rádió hirdetés stb.
Értékesítési terv direkt értékesítés, önkormányzati cég, vagy alapítvány által.

5.3. A gazdasági program intézkedéseinek finanszírozása
A gazdasági program megvalósításának szükséges feltétele, hogy a ciklus során az
intézkedések finanszírozása biztosított legyen. A tanulmány során a korábbiakban
felmértük az önkormányzat gazdasági mozgásterét, a költségvetés helyzetét, illetve a
több éves előrejelzéseket. Ezen felül jelen fejezetben kitérünk a külső forrásból
történő finanszírozás lehetőségeire is, figyelembe véve a stabilitási törvény által
teremtett korlátokat.
Dunabogdány Önkormányzatának 2015. évi költségvetése alapján 31millió forint
saját forrás áll rendelkezésére beruházásokra, felújításokra. 2016-ban is ugyanez az
összeg fordítható fejlesztésekre.
A

költségvetési

helyzet

előrejelzése,

illetve

a

vezetői

interjúk

egyaránt

megerősítették: a következő 5 év során az önkormányzat nem számít ezen
szabadon felhasználható források bővülésére, így a stratégia megvalósításához
megközelítőleg 150-160 millió forintos forrással kalkulált a ciklus teljes idejére.
Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy ez az összeg egyben az
önkormányzati vagyon állagmegóvásának is az eszköze, és ahogy a fejlesztésiberuházási célok mutatják, a 31 milliós keret több, mint 70%-a állagmegóvásra (pl.
utak, járdák, önkormányzati intézmények karbantartása) fordítódik, és csupán az 5
millió forintos beruházási keret, valamint a Kultúrkert 3,3 millió forintos felújítása
kapcsolható közvetlenül a stratégiai célok megvalósulásához.
Célunk, hogy a következőkben röviden bemutassuk a rendelkezésre álló mozgástér
bővítésének lehetőségeit mind a saját források növelésével (több önkormányzati
bevétel, illetve jelenleg végzett tevékenységek optimalizálása), mind pedig a külső
finanszírozók (Európai Uniós források, befektetők, hitelek és kötvénykibocsátás) által.
Adózás
Dunabogdány helyi adórendszere (18/2007/XII.19.) több szempontból is egyedinek
mondható a térségben. Míg a környező településeken (Szentendre, Visegrád) a
kommunális adó mértéke a törvényi maximumot közelítve 17.000 Ft fölött található,
Dunabogdányban ez az adótípus nem létezik. A vagyoni jellegű adók közül telekadó
szintén annak ellenére nem létezik, hogy a környező települések szinte mindegyikén
megjelenik. Az építményadó 24millió forintos éves bevételével jelentősnek

mondható, a saját adóerő közel negyedét adja. Azonban mértéke a törvényileg
lehetővé tett mérték töredéke, valamint a számos kivételen felül vállalkozások
számára kedvezőbb, mint magánszemélyek számára.
Az iparűzési adó mértéke Szentendrével megegyező módon a törvényi maximum,
azaz 2%, azonban az ideiglenesen végzett munka adóterhe mindössze 300 Ft, a
törvény által biztosított 5000 Ft töredéke. A környező településeken Visegrád 1,8%kal, valamint a szentendrei sziget több települése 1.5%-kal a vállalkozások számára
kedvezőbb befektetői környezetet biztosít.
Összességében a települési háztartások átlagos adóterhe 20%-os növekedés esetén
is csupán átlagosnak lehetne mondható, azonban csupán 5 millió forint éves bevétel
növekedést hozna, és Dunabogdány elveszítené adóelőnyét szomszédjaival
szemben.
A helyi adók aránya a mérlegfőösszeghez képest 30% alatt marad, ami
Magyarország fejlettebb régióiban viszonylag alacsony értéknek számít. Budakalász
esetében ez az arány például meghaladja az 50%-ot, azonban egyes nyírségi
településeknél alig éri el a 10%-ot.
Az

önkormányzatok

szabad

adókivetési

jogát

alkalmazva

javasoljuk,

hogy

Dunabogdány Önkormányzata strukturálja át iparűzési adószedési gyakorlatát.
Javasoljuk az adónem általános csökkentését 1,5%-os mértékre, valamint egy
fejlesztést motiváló adónem, az 1%-ot kitevő fejlesztési hozzájárulás bevezetését.
Ezen hozzájárulás a tárgyévi fejlesztések összegével 100%-ban csökkenthető lenne,
így az önkormányzat elősegítheti a fejlesztések megvalósulását, illetve a bővíteni
nem kívánó vállalkozásoktól többletbevételre tehet szert.

Külső finanszírozás
A Stabilitási törvény rendelkezései korlátot szabnak az önkormányzati külső
finanszírozásnak, és a hitelfelvételt engedélykötelessé teszik annak érdekében, hogy
elkerülhető legyen az adósságállomány újratermelődése. Azonban jelen gazdasági
program szempontjából releváns, hogy a törvény hagy némi mozgásteret a
fejlesztések finanszírozása kapcsán a Kormány kötelező tájékoztatása mellett.
Amennyiben a fejlesztési előirányzat szerepel az önkormányzat költségvetésében:
„ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel

megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - fejlesztési célt szolgál, és nem
haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata
esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20
millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek
20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot”
Mivel Dunabogdány éves szinten megközelítőleg 100-110 millió forint saját bevétellel
rendelkezik, ezért az önkormányzatra az éves 10 millió forintos hitelezési korlát
vonatkozik.
A teljes felvehető hitelösszeg nagyságához iránymutatásul szolgál, hogy „az
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben
sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.”. Az
önkormányzat jelenleg egy, 2013-ban keletkezett, 10 éves futamidejű, 23.8 millió
forintos összegű hitellel rendelkezik, amelynek éves törlesztése nem haladja meg a 3
millió forintot. Így 2016-2019 között a teljes, 40 millió forintos engedélymentes
hitelezési mozgástér kihasználható, hiszen a jelenlegi hitelezési feltételeket alapul
véve 10 éves futamidővel a teljes éves törlesztési kötelezettség még 2019-ben sem
haladná meg a 10 millió forintot, azaz a saját bevételek 10%-át, illetve a szabadon
felhasználható források harmadát. Engedélyköteles hitelfelvétellel a stabilitási törvény
által maximálisan tolerált évi 50 millió forintos törlesztő részlet 400 millió forintos
hitel felvételét teszi lehetővé. Ezen teljes mozgástér kihasználását azonban nem
javasoljuk,

hiszen

a

törlesztő

részletek

meghaladnák

a

saját

szabadon

felhasználható források mértékét, így az Önkormányzat könnyen fenntarthatatlan
adósságspirálba

kerülhet,

valamint

megszűnhet

az

ingatlanvagyon

állagmegóvásának lehetősége, ezzel a jövőben további kiadások keletkezhetnek. A
költségvetési helyzet áttekintése után azt javasoljuk, hogy Dunabogdány
fejlesztési hitelfelvétele során a teljes éves törlesztő részlet ne haladja meg a
10 millió forintot, így biztosítva a település fenntartható fejlődését.

A 2014-2020-as Uniós költségvetési időszak forrásai
A területfejlesztési források a Közép-Magyarország régióban a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program intézkedései mentén kerülnek kiosztásra, amelynek
feladata, hogy „keretet biztosítson Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiójának

további fejlődéséhez, gazdasági versenyképességének további növekedéséhez
illetve a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkenéséhez.”
A VEKOP 3,55%-kal részesedik a teljes felhasználható forrásokból, ami bár elsőre
kevésnek tűnhet, mégis majdnem 300 milliárd forintot jelent. A 1323/2013. (VI. 12.)
Korm. határozat alapján a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
indikatív, a nemzeti társfinanszírozást és a teljesítménytartalékot egyaránt magába
foglaló támogatási keretéből az egyes alrégiók a következő arányban részesednek:
● Budapest 26,72%  72,4 Mrd Ft
● Pest megye 17,78%  50,8 Mrd Ft
● Érd megyei jogú város 0,98%  2,6 Mrd Ft
● Ágazatok összesen 45,47%  123,3 Mrd Ft
● Városok és városokat is magukba foglaló vidéki térségek - Helyi Akciócsoport
7,55%  20 Mrd Ft
Fontos megjegyezni, hogy a támogatási intenzitások a korábbi időszakhoz képest
jelentősen csökkennek a központi régióban, így nagyobb hozzájárulást igényelve a
helyi vállalkozásoktól. A következő táblázat bemutatja a 2014-2020-as időszak
intenzitási célszámait:
Nagyvállalat
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Pest megye c) kategóriás - 35%os régióval határos - területei
Pest megye c) kategóriás - 50%os régióval - határos területei

5.4. Eredményességi és monitoring kritériumok
meghatározása
Az eredményességi és monitoring kritériumok szolgálják a projekt eredményeinek
mérhetőségét, nyomon követhetőségét. A mutatók a SMART módszertan szerint
kerültek meghatározásra, azaz:
● egyszerű, érthető kritériumokat fogalmaznak meg
● mérhető, számszerűsíthető eredménnyel járnak
● a mutatók értékét az intézkedések közvetlenül képesek befolyásolni
● a mutatóknak egyértelmű felelőse van
● a mutatók számításának módja áttekinthető, ellenőrizhető
A mutatószámok elérésének végdátuma jelen gazdasági program vége, azaz 2019.
A projekt monitoring mutatói programonként és részstratégiánként:
Program
részstratégia

/ Mutatószám

Kiinduló érték

Célérték

