1. vélemény
Tisztelt Polgármester Úr!
Két éve vagyok családommal őrbottyáni lakos. Eddigi tapasztalataink alapján a következő
javaslataink lennének a Stratégiához:
- Legfontosabb: utak fejlesztése. A jelenlegi úthálózat, a Rákóczi úttal az élen,
katasztrofális állapotú, néhol már-már használhatatlan. Kerékpárral közlekedni is nehézkes,
gyermekeimet fenntartásokkal merem elengedni bárhová emiatt.
- Kisvárosias/falusias jelleg megtartása, nagyobb lakópark projektek kizárása. Ettől
élhető/élhetőbb a településünk, mint bármi más a környéken. A legnagyobb részt kedves
emberek/lakótársak mellett ettől szeretünk még nagyon itt élni.
- Strand/uszoda: turisztikailag is vonzó lehet, gyermekes családoknak pedig kánaán. Tudtommal
valamikor régen komoly(abb) turisztikai vonzereje volt Őrbottyánnak...
Megragadva az alkalmat, szeretném megemlíteni Önnek, hogy egyéni vállakozói tevékenységet
folytatok informatikus mérnökként őrbottyáni székhellyel. Informatikai hálózatokkal,
tanácsadással, weboldalak készítésével/üzemeltetésével, oktatással foglalkozom elsősorban.
Amennyiben tevékenyen hozzá tudok járulni ehhez a projekthez, vagy informatikai területen bármi
egyébbel Őrbottyán fejlődéséhez, szívesen állok rendelkezésre az alábbi elérhetőségeim
valamelyikén.
2. vélemény
Tisztelt Őrbottyáni városvezetés!
Először is szeretném megköszönni, hogy ilyen nyílt, gyakori és informatív kommunikációt
folytatnak. Azt külön köszönöm, hogy ez social média felületen is megteszik, mivel nekem ez a
legkényelmesebb megoldás.
Hogyan képzelem el a települést 20-30 év múlva?
Budapestről költöztünk ki családot alapítani. Vannak ugyan kényelmi faktorok, melyek az elején
hiányoztak, a csendes, közvetlen jelleg, mindenért kárpótolt. Így hát amire vágynék az az arany
középút. Megtartani a mostanit jelleget, mégis perspektívát adni a fiataloknak itt gyökeret verni.
Őrbottyán a budapesti agglomeráció része, így munkahelyek teremtésére szerintem mérsékelten
lenne szükség. Sokkal inkább a közlekedés könnyítését szolgáló intézkedések, mégha ezek nem is
feltétlenül települési hatáskörök: vasút sűrítése, gyorsítása (tudom, hogy folyamatban van), utak
minősége és hosszú távon is a megfelelő infrastruktúra fenntartása az esetlegesen növekvő népesség
számot figyelembe véve. Illetve elég sokan bicikliznek is, esetleg bicikliút kiépítése a környező
településekig.
Mivel a falusi jellegét is imádom a településnek (mindenki köszön az utcában, jó szomszédi
viszonyok stb .), Így én közösséget formáló dolgok létrehozását szorgalmaznám, legyen az egy
sportpálya, bármilyen közösségi tér aktív programokkal, bringapark. Úgy gondolom az ilyenek a
fiatalokra is hatással lennének, hosszú távon maradásra bírná őket és vonzanák a bátor, vállalkozni
tudó és vágyó embereket újabb munkahelyek teremtésére.
Ezen kívül egy nagyobb élelmiszerlánc üzlete is jót tenne itt helyben.

3. vélemény
Tisztelt Polgármester Úr!
Kedves István!
A Város jövőjének tekintetében továbbra is azon álláspontomat képviselem, hogy minél ismertebbé
kéne tennünk szűkebb pátriánkat; s ezt a lehető legkisebb anyagi ráfordítással gazdaságos
megtennünk.
Jelesül, a város hírének a köztudatba emelésére gondolok, méghozzá a városunkban megforduló,
vagy éppen csak átutazó emberek socialmedia (Facebook, Instagram, etc.) kapcsolatainak
segítségével.
Nincs annál jobb reklám, amikor a szájról-szájra (rákattintásról-rákattintásra) terjed Őrbottyán híre!
😊
Erre talán a legalkalmasabb, ha városunkban valami különös, nem szokványos, érdekes és újszerű
látnivalóval találkozhatnak az ideutazók.
Ezért propagálom továbbra is korábbi ötletemet, mely szerint egy csekély anyagi ráfordítással
létrehozott, jópofa, kedves és emlékeket ébresztő installáció, valamely bejövő közutunk melletti
elhelyezése – véleményem (és tapasztalataim) szerint – kiválóan szolgálná célunkat!
Az installáció mellett egészen biztosan megállnának, fotózkodnának, s feltennék az oldalaikra a
fotókat az átutazók, így kíváncsivá téve másokat is az installációra, s ezzel együtt Őrbottyánra is!
Bár elsőre lehet, hogy bolondosnak tűnik ötletem, de jobban belegondolva; ugyan miért ne
lehetnénk rendhagyóak? Az installáció a későbbiekben bevételt generáló fesztiváloknak is helyet
adhatna!

4. vélemény
Kedves Őrbottyáni Önkormányzat!
Örömmel halljuk a családommal, hogy végre van pénz településfejlesztésre. Fantasztikus! Azt
gondolom, hogy itt az ideje végre, hogy a Petőfi Sándor u. környékén található földutakat a
középkorból felemeljék és a település vezetése végre megépítse a saját lakosainak az elfogadható,
közlekedhető közutakat! Végtelenül igazságtalan, hogy a Dózsa György út lakosai gyönyörű
térköveken sétálgathatnak, míg a Petőfi Sándor utcán a vonattól sétálva nyelhetem a szálló port ès
retket a 40 fokos hőségben. Nonszensz, hogy a város itt szórakozóhelyekről és metropoliszról
álmodik, mikor a legalapvetőbb szolgáltatások sincsenek biztosítva: hogy eljuss betonozott úton az
ingatlanodig. Itt az ideje egyenlő bánásmódban részesíteni az összes lakost és mindegyiknek
biztosítani a normális minőségű közutakat, hogy az ott lakóknak ne kelljen nyelniük a port és ne
menjen tönkre a kocsijuk a végtelenül szánalmas minőségű közutakon közlekedve. Remèlem
mielőtt törlik az emailt, minimum átgondolják, hogy mi az amit a saját állampolgáraiknak alap lenne
biztosítani és nem csak a látványtevékenységeket eljátszani havi sokmillióért. 20 éve jelezzük az
önkormányzatnak hogy ELFOGADHATATLAN a közút, 20 éve csak mennek a kifogások
mindenre. Most van pénz, nagyszerű, itt az idő, hogy elérjék a 0 minimumszintet!!!!!
5. vélemény
Kedves Ügyintéző!
Köszönjük, hogy a lakosság igényeire figyelve alakítják városunk összképét.
Nem rég költöztünk, így mélyebben még nem látunk bele a település hiányosságaiba.
Javaslataink fontossági sorrendben:
- Jó minőségű aszfaltból készült főútvonalak, szegélyekkel (amit nem kell évente javítani)
- Biztonságos járda, amit valamilyen zöld rész elválaszt a főúttól
- Mellékutcák aszfaltozása, megfelelő csatornázás, vízelvezetés

- Nagyobb üzletek, hogy ne a szomszédos településekre kelljen átmenni, ha jobb áron szeretnénk
bevásárolni. (Aldi, Lidl és társai)
- Kerékpár utak, akár a szomszédos településekkel összekötve igazán szuper lenne
- Színház, mozi, családi és gyermek, tini, konditerem, sportolási lehetőségek ( állandó szórakozási
lehetőségek, kertmozi
Kíváncsian várjuk a fejleményeket!
6. vélemény
Üdv!
Visszaadni a tó egyik felét a strandolóknak! Sokan a 70-80-as években azért vettek itt nyaralót!
7. vélemény
Kedves Polgármester úr, kedves Szerkesztőség,
köszönöm a lehetőséget a jobbító ötletek, kívánságok megosztására. Vázlatpontszerűen
felsorolnám őket:
- Rákóczi úti vasúti átjáró biztonságossá tétele (sorompó, gyalogosoknak átkelő, ahol babakocsi is
elfér)
- a többi vasúti átjáró beláthatóvá, biztonságossá tétele
- normális járda az óvodák felé (amelyeken elfér legalább egy babakocsi, valamint nem közvetlenül
az út mellet van/korlát épül - leginkább Cserepkai kanyartól a Maragaréta Óvodáig)
- megépül az új iskola, ahová a gyerekek gyalog is biztonságosan el tudnak jutni
- kóborkutyák helyzete, nagy büntetés a gazdáknak
- helyi vállalkozások támogatása, hogy ne menjenek máshová
- sportélet fellendítése (nagyobb hangsúly arra, amink van - pingpong, foci stb.)
- a helyi lakosok és beköltözők érzékenyítése (nincs gyüttmentezés)
- épül egy nagyobb bolt (aldi/lidl)
- szilárd útburkolat kialakítása
- egységes, rendezett utcakép kialakítása (legalább a főutakon - Fő út - Rákóczi)
- egy nyugodt kisvárosnak képzelem Őrbottyánt, ahol nincsen zsúfoltság, de azért egy kávézót
találok anélkül, hogy Veresig el kellene mennem
- könyvtár épületének átköltöztetése, hogy parkolói legyenek és biztonságosan megközelíthető
legyen (központi ovi épülete/új iskola)
- játszóterek megőrzése, karbantartása
Köszönöm még egyszer a lehetőséget.

8. vélemény

Tisztelt címzett,
Javaslatok a közeljövőre vonatkozóan:
Kert mozi /autós mozi
Nem kell nagynak lennie, de Gödöllő és a környék kisebb vidéki mozijai sokat dobtak a hétvégi programokat
illetően. Kevesebb autó forgalom mert sokan "már"csak Ezt hiányolják a környékről.

Strand:
A strand megfontolandó, hogy ne a halak vagy a vízi élővilágra legyen káros hatással.
Én egy elkerített részt csinálnék, kvázi másik mesterséges tavat, hogy a horgászok és a fő tó megmaradjon
és esetenként az át táplálás is megmarad.

9. vélemény

Én így képzelem el Őrbottyánt 20-30 év múlva
Ahhoz, hogy elképzeljük a városunkat ilyen időtávban, először el kell képzelni a jövőt 2040-2050 környékén.
Tudósok, klímakutatók tudományos számításai alapján oly mértékben fog a hőmérséklet emelkedni, ami
nagy kihívások elé állítja majd környezetünket és minket, embereket.
Az én megközelítésem alapján a városnak meg kell őriznie természeti kincseit: erdőket, tavakat,
földterületeket, a tiszta levegőt, mert ezek lesznek az igazán nagy értékek a távoli jövőben! Őrbottyán
agglomerációs város lesz és a kiköltözők aránya rohamosan nőni fog Budapest élhetetlen árai miatt. Azért
ne ámítsuk magunkat: Őrbottyánba nem azért költöznek a családok, mert annyira szuper hely lenne, hanem
mert még valamelyest megfizethető a telek és a családi ház a környéken, adóforintjaikat azonban más
városokban költik el. Ez nem azt jelenti, hogy akkor telepítsünk be minél több embert ide, viszont
ösztönözni lehetne az embereket, hogy pénzüket Őrbottyánban költsék el!
Szerintem a város elsődleges érdeke az lenne, hogy a jelenlegi lakosságot kiszolgálja: utak, vízelvezetés,
infrastruktúra felzárkóztatása, a jelenlegi lakosság megtartása, ennek érdekében olyan beruházások
ösztönzése, mely a városon belül tartja lakóit: bevásárlási lehetőség, oktatási intézmények, egészségügyi és
szociális ellátás, szórakozási lehetőségek.
Őrbottyán városa abban az esetben tud továbbra is élhető város maradni, ha tudja finanszírozni ezeket az
igényeket és emellett meg tudja őrizni jelenlegi karakterét: csendes kisváros, gyönyörű természeti
adottságokkal és kikapcsolódási lehetőségekkel.
Finanszírozás: mint az elmúlt évek példája is igazolja, nem számíthatunk az állami támogatásokra, így egyéb
bevételeket kell szerezni: vállalati adó és kommunális adó formájában. Ehhez az kell, hogy a város
közlekedése akadálymentes legyen Budapest és az M2-es, M3-as autópálya irányába, így szívesebben
települnek cégek a környékre és a lakosok is szívesebben költöznek ide.
Az úthálózat fejlesztése mellett a másik fő cél a természeti környezet megóvása lenne, emellett
bevételszerzési lehetőségek kiaknázása, akár turisztikai lehetőségeket is lehetne építeni városunkba:
vadaspark, horgászturizmus, lovas turizmus fejlesztése, túraútvonalak és nemzetközi bicikliút bővítése,
strand + vidámpark, mezőgazdasági kiállító park, rendezvényhelyszínek stb.
Szerintem a környezetvédelem és környezettudatosság nagy hangsúlyt fog kapni a következő 20 évben, ezért
érdemes lenne már most befektetni ebbe! Ez jó hatással lenne a városra és az élhetőbb jövőnkre egyaránt.

10. vélemény

Tisztelt Szerkesztőség!
A Hírmondóban közzétett felhívásra reagálva írok Önöknek. Idén költöztem ki a településre Budapestről.
Egy aprócska házat vettem a város szélén és nagyon jól érzem itt magam, noha még inkább csak ismerkedem
új otthonommal: Őrbottyánnal.
Ezért inkább csak a reményeimet fogalmazom meg a jövőt illetőleg, amelyek az alábbiak:
Amit legfontosabbnak tartok kiemelni, hogy remélem a város nem jut azoknak az agglomerációs
településeknek a sorsára, amelyek a kontrolálatlan népességrobbanás kapcsán mára szinte élhetetlenné
váltak. Ne legyenek itt lakóparkok, lakótelepek! Lehet, hogy ez rövid távon bevételt jelentene az
Önkormányzatnak, de annyit nem, amiből meg tudná mindazt a gondot, problémát oldani, amit ezek
létesítése magukkal hozna. Ne váljon csak aludni hazajáró ingatókkal teletömött, budapesti kertvárossá a

település! (Én magam is azzal együtt döntöttem az ideköltözés mellett, hogy a munkámat itt helyben tudom
végezni, napi szintű utazgatás nélkül.)
A helyi hagyományok, közösségek és vállalkozások, munkahelyek stb. megerősítését tartom még kiemelten
fontosnak. Olyan közeget, környezetet formálni, ami a különféle, akár civil vagy gazdasági kezdeményezések
kibontakoztatását, megmaradását elősegíti. (Példának okáért a Duplakert bisztró is szerintem ilyen. J Vagy a
Harangok napján volt szerencsém meglátogatni a Tájházat=iskolát és hosszasan elbeszélgettem Kuruc
Sárika hagyományőrzővel. (Remélem jól emlékszem a nevére.) Abban az épületben rengeteg a kulturális
potenciál…
Nem akarom bő lére ereszteni a mondandómat: a helyi identitáserősítő lépések fontosak és hosszútávon
megtérülnek!
A biciklis közlekedés feltételeinek fejlesztése megint csak okos dolog lehet: pár km miatt sajnál az ember
autóba ülni, ha helyben akar elintézni valamit, vagy kijutni a vasútállomásra.
A Fő úton lakom, így az átmenő forgalom a házam előtt zajlik. Adottság. Viszont túlságosan is sok a
nagyméretű kamion, teherautó, továbbá szinte senki nem tartja be az 50km/óra sebességet. Ennek
konszolidálására jó lenne hatékony megoldást találni!
Köszönöm a véleménynyilvánításhoz nyújtott lehetőséget!

11. vélemény
Tisztelt illetékesek,
Mielőtt felettébb ambíciózus jövőképekről ábrándoznának, javaslom a következő, számomra sokkal
alapvetőbb problémák megoldását:
- tisztességes vízelvezetés (legalább az aszfaltozott utcákban), megfőképp a Rákóczi Ferenc úton a
körforgalomtól felfelé
- forgalmas földutak leaszfaltozása (tudom, beleér a bilibe a kezem, de akkor MIÉRT ENGEDNEK ÚJABB
ÉS ÚJABB IKERHÁZAKAT FELÉPÜLNI?)
- a főút mellett a fél méteres gaz lekaszálása (lásd mellékelt fénykép)
- a töménytelen szemét összeszedése a Rákóczi út mentén (felettébb vicces amikor a kisfiam a dohánybolt
200 méteres körzetében eldobált üres töményes üvegcséket akarja állandóan felvenni..)
- a Rákóczi Ferenc utca járdájának javítása és kiszélesítése úgy, hogy az babakocsival is mindenhol járható
legyen (lásd cba előtti szakasz!)
- arról nem is beszélve, hogy pl a Móra Ferenc utcát leaszfaltozták a 19/2-es házszámig, de a fenti részről
lefolyó víznek nem csináltak semmilyen akadályt, úgyhogy hiába lvan leaszfaltoza, innen már vagy 100
méteren át ugyanolyan szar földúton járunk mivel a nagyobb esől folyamatosan hordják rá a hordalékot.
(ráadásul tavaly az Einstein Gameszosok "kikátyúzták" ezt a szakaszt, tehát ahol a hordalék alatt aszfalt van,
oda is kavicsot szórtak!!! Nem is tudtam hogy ezen sírjak-e vagy nevessek.
Végezetül egy személyes megjegyzés: én egy nevesincs zalai faluban nőttem fel, de olyat, hogy nincs
SEMMILYEN vízelvezetés és az utcákon folyik minden, még külterületen sem nagyon láttam, nemhogy a
falu régi részén. Gyalázatos és nevetséges és egészen addig, amíg ilyen problémák nincsenek megolva,
hihetetlenül álságosnak tartom az ilyen-olyan nagy ívű álmodozásokat!!!
Üdv

12. vélemény
Tisztelt Hírmondó Szerkesztőség!
Mint az Őrbottyán a Mi Városunk Egyesület elnöke, az alábbiakban felsorolom egyesületünk tagságának
elképzeléseit az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban: ITS) elkészítése kapcsán.

Egyesületünk a vonatkozó törvény szerint az ITS-ben kidolgozandó középtávú célok között (5-15 éven
belül megvalósítani tervezett célok) az alábbi megvalósítandó célokat javasolja szerepeltetni:
·
Kerékpárút a Fő út legalább egyik oldalán, a veresegyházi kerékpárúttal a két település közti közös
szakasszal összekötve.
·
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA után 1500 m2 alatti építési telekre csak egy
lakóegység lehessen építhető ingatlanonként, ezzel megőrizve a település élhetőségét, és falusias, kertvárosias
jellegét
·
A klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás keretében a közterületek és közösségi terek esetében
mindenhol fásítás és csapadékvíz helyben történő elszikkasztása, tárolása legyen megoldott!
·
A közüzemi költségek további növekedése miatt, azok ellensúlyozására a középületek NULLA
ENERGIAIGÉNYŰRE történő korszerűsítése (Napelemek, hőszivattyús klímarendszerek, stb), illetve
csak ilyen épületek építése a jövőben.
·
Vácbottyáni vasúti megállóhely megvalósítása az egyesületünk által már kidolgozott és publikált
előzetes terv szerint.
·
Közvilágítással ellátott kerékpárút megépítése a majdani vácbottyáni vasúti megállóhely és a Radnóti
utca között.
·
Minden belterületi utcában legyen gyalogosjárda és megoldott csapadékvíz elvezetés. (Belvárosi
részeken zárt csővezeték, külső részeken nyitott árok)
·
Minden belterületi utca pormentes szilárd burkolattal fedett legyen minél előbb
·
Legalább 2 nemzetközi, vagy országos kiskereskedelmi üzletláncnak legyen modern, tágas üzlete
Őrbottyánban mielőbb
·
Legalább két országos bankfiók, illetve 4 db ATM automata a város frekventált pontjain, különböző
kereskedelmi bankok üzemeltetésében.
·
Sport és tanuszoda a majdan megépülő új 24 tantermes általános iskola melletti területen.
·
Multifunkciós teremfoci, kosár és kézilabdacsarnok, 500 fős nézőtérrel szintén az új iskola melletti
területen megépítve.
·
Modern művelődési és kulturális központ a 21. század követelményei szerint, mely tartalmazza a
következőket:
o Multifunkciós, 600 fő maximális befogadóképességű színház és moziterem.
§ A nézőtér 400+200 fős arányban osztható és csökkentett létszámra is fűthető, illetve klimatizálható.
o Kamaraterem, 150-200 fő befogadására alkalmas kivitelben, színpaddal.
o
2-3 db közösségi szoba 30-40 fő befogadóképességgel, a helyi civil szervezetek, filmklub,
közönségtalálkozó, könyvbemutató, illetve egyéb eseti kisebb létszámú összejövetelekre.
o Könyvtár.
o Kiállítóterem időszakos, és / vagy állandó kiállítással.
·
A Rákóczi Ferenc utcában és a Fő úton gyalogátkelőhelyek létesítve, minden közintézménynél és
autóbuszmegállónál, valamint egyéb nagyforgalmú helyen
·
Kéttannyelvű általános iskola és gimnázium
·
Szakképző iskola a piacképes, illetve a város szűkebb vonzáskörzetében szükséges szakmákkal, esti,
vagy levelező rendszerben felnőtképzéssel kiegészítve.
·
Kollégium a kéttannyelvű gimnázium, illetve a szakképző iskola nappali rendszerű képzésében tanuló
diákok részére
·
Tűzoltó őrs
·
Mentőállomás
·
Gyermekorvosi rendelő, melyben két praxis üzemel (a harmadik praxis megnyitásnak lehetősége elő
van készítve) és három védőnői munkafeltételei is biztosítottak.
·
Gyermekorvosi ügyelet az új gyermekorvosi rendelőre alapozva, a környező önkormányzatokkal
közösen üzemeltetve.
·
Modern postahivatal
·
A tó déli partján STRAND, valamint mellette sétány, padokkal, utcabútorokkal
·
Idősek otthona, szintén a tó déli partján megépítve
·
Zárt kutyafuttató a tó déli partján.

·
Ingyenes helyi buszjárat, mely a Rákóczi Ferenc utcai buszforduló és a téglagyári buszforduló között
közlekedik, érintve a település legtöbb középületét, és a vasútállomást.
Köszönjük, hogy véleményünket megoszthattuk Önökkel.
Reméljük, javaslataink közül mindegyik bekerül majd az ITS-be, annak elkészítése során.

13. vélemény
Őrbottyán Város Önkormányzat
Tisztelt Szabó istván polgármester úr!
Szíves felhívásukra az alábbi szempontokkal, javaslatokkal reagálok a tervezett ITS kidolgozásához. Szíves
meggondolásra!
Mélyebb kidolgozásra nem vállalkozhatom, mivel kevés pontos információval rendelkezem. Szubjektív
meglátásaimért előre is szíves elnézésüket kérem!
1. Stratégiai fejlesztési cél/ célok
Ezt alapvetően fontos lenne mindenek előtt megfogalmazni!
Két markáns vélekedés van ugyanis a település lakossága körében. Egyrészt legyen nyugodt, békés, alvó
település illetve a másik megközelítésben egy dinamizálható, nyitottabb, városiasabb arculatot felvállaló.
Meglátásom szerint eddig dominánsan az első szerint létezett a település, amely összességében nem hozott
átütő fejlődést Őrbottyánnak.(Gyakorlatilag helyben járt) Emmiatt is inkább a dimanizáló, aktív
kezdeményező hozzáállás felvállalását kellene követnie a jövőben. Pénzügyi források elérésére is csak ezzel
lehetne több esélye, a várható gazdasági nehézségek ellenére is. (Egy ambició nélküli településnek semmi
esélye nincs!)
2. Kistérségi helyzete
Az nem kérdés, hogy Veresegyháza ( 18000 lakos) lett a térség domináns települése. Fekvése és az ott élő
lakosság többségének nyitott, befogadó hozzáállása és többirányú fejlesztési tevőlegessége ( gazdasági,
szabadidős, ellátás mellett a befogadó, nyitott szemlélete) miatt is. Ez számomra tény! Egyuttal fizikailag is
összeér Őrbottyánnal ( 8000 lakos) és Erdőkertessel (8000 lakos)
Ha ez a két utóbbi település meg akarja őrizni egyedi karakterét és külön kistérségi érdekérvényesítő
képességét, akkor Őrbottyánnak és Erdőkertesnek érdeke kell legyen a szorosabb együttműködés, partneri
viszonyuk erősítése egymással. Szorgalmazni és elérni, hogy mindkét telepüés egymás felé való nagyobb
nyitottságával, egyeztetési hajlandósággal fejlődjön. Ezt a helyi politikát más kisebb községek felé is érdemes
megmutatni. ( Vácrátót, Váchartyán, Vácegres, Váckisújfalu...) Ebből is Vácrátót külön is kiemelhető a
jószomszédi együttműködés kölcsönös érdeke.
3. Őrbottyán, mint város (Városias település)
Sajnos, látszik hogy Őrbottyán a két alkotó településének ( Vácbottyán, Őrszentmiklós) 50 év alatt sem
sikerült egy egységesebb városi szerkezetet kialakítania, földrajzi és egyéb adottságok, örökségek okán is...
Az 1990-2000-es évek elején volt bizonyos fejlődés. De nem látszik markánsan hogy a "falusiak", a
"betelepültek" és a "hétvégi" lakosok együttesen olyan többlet energiákat adtak volna a város fejlődéshez ill.
harmonikus együttéléséhez, amely komoly dinamikát hozott volna.
( Ehhez talán nagyobb és tervezett tudatosság,kölcsönös empátia és elszánás kellett volna, de ezt korábban
nem igazán vállalta fel senki.)
Igy a település területi és a lakosság mentális, kulturális széttagoltsága ma is szembetűnő. Markánsabb
egyközpontúsága nem alakult ki. Intézményei széttagoltan helyezkednek el. Talán meg kellene próbálni ezen
némileg változtatni!
Vélelmezem, hogy az új ITS tervezet lényegében az Önkormányzat 137/2011 (IV. 18) határozatuk
aktualizálását, meghaladását jelenti.Ebben kiemelt helyet foglal el egy konkrét " Város település szerkezeti

rendezési fejlesztési terv" kidolgozása, akkor jó irányt vettek célba. Ennek eredményét követő döntés hozhat
apró előrelépéseket és ami lényegesebb talán kormányzati, befektetői forrásokat is jelenthet.
Emellett érdemes lenne a közösség igényesebb közösségi, kooperáló, szolidáris hozzáállásait erősíteni, akár
kampány formában is. Ezáltal is visszaszorulhasson a meglévő, inkább elzárkózó, igénytelen hozzáállás "A
Jó Példa Ragadós!" lehetne akár mozgalom is. ( Vajon melyik a dominánsabb, jellemzőbb a településünkön?)
4. Gazdálkodás
Az eddigi eszközök a közfunkciók és alapszolgáltatások tisztes biztosítását tették lehetővé és egyben szerény
mértékű fejlesztések is adódtak.
Mindezek elismerése mellett ez a fejlesztésekre szerény átütő eredménnyel járt. Ezen sok változás reálisan
nem igazán várható, mert már a megtartás is eredménynek számítana. Mégis, ha nagyobb befektetésekre
alkalmas környezet kialakítása talán megtörténhetne. Beépítésre alkalmas külterületek bevonása,
átminősítése inspiráló lehet egyes elérhető befektetők számára.. Ennek felmérése és menedzselése fontos
feladat lehetne a közeljövő időszakában is.
5. Úthálózat fejlesztése
A kulcsfontosságú és meghatározó kistérségi úthálózat irányultsága adott. Csomád, Veresegyház, Vácrátót
(Vác) ill. Váchartyán/Váckisújfalu irányába.
Könnyen belátható, hogy ami hiányzik, az éppen Őrbottyán - Erdőkertes közvetlen összeköttetése. Ez a
korábban kifejtett kistérségi " stratégiai együttműködés" okán és a közvetlen élő kapcsolat megteremtése
okán is kiemelkedő fontossággal bírna.
Ennek lehetséges irányultsága: a Bara patak menti erdő mellett ill. a Hajós Alfréd- Mátyás király- Géza
utcák nyomvonala mellett lenne célszerű meghatározni vagy
( Érdekes, hogy ez már a Őrbottyán Településszerkezeti Terve 2011. határozatában is szerepelt, akár
körforgalmi kapcsolódással a Hajós- Rákóczi kereszteződésénél.)
Nyilván ennek konkrét terveit követően, de addig is az út kiszélesitése, szilárditott burkolattal való ellátása
több fázisban is megvalósulhatna, ) Természetesen Erdőkertessel és az illetékes kormányzati, közúti
hatóságokkal egyeztetve, Az országgyűlési képviselőnk lobbi erejének bevonásával.
A belső utak állapota túlzottan vegyes képet mutat, még sok-sok kívánnivalót hagy maga után. A lehetőségek
mentén folyamatosan fejleszteni szükséges, egyiket a másik után. De ha már csinálnak valamit, legyen
minőségileg elfogadhatóbb, időtállóbb.
Példák: A Rákóczi út burkolat felújítását követően újra feltörték a közművek bekötései miatt, nyomai a
mai napig láthatóak.( Fordítva nem lehetett volna?) A Hajós Alfréd utca krátereit minden évben újra
javítgatni, foltozni szükséges, Esze Tamás utca vízelvező árkaiba ha esne az eső se tudna bevezetődni az
elfolyó víz, ugyanakkor balaset veszélyes a közlekedésnél, viszont a Dózsa György szép térköves lett, mint
egy belvárosi sétáló utca. Konzekvensebb megoldásokkal talán többre lehetne jutni! (De hát örülni kell
minden előrelépésnek. Ezek is csak példák, nem bonyolódnék jobban bele. )
6. Közművek
Érdemes ennek fejlesztését ismét kiemelten kezelni, folytatni némi lakossági hozzájárulással folytatni.
Régebben is így ment ( víz, gáz, villany vonatkozásban) társulási formában... (Milyen jó lenne előbb a közmű,
utána az utak. de félő, hogy akkor az utak sem készülhetnének el sohasem.)
7. Ellátás, lakóssági szolgáltatások
A legnagyobb hiányosság, hogy komolyabb bevásárló központ és/vagy szupermarket nincs a településen.
Az nem elfogadható, hogy a környező és távolabbi településekre kell elmenni. Még az ingázók ezt valahogy
beiktathatják, de vonatról és helyben nem igazán. Ebben nemcsak Veresegyháza,(Lidl) de még Erdőkertes
(Coop, Spar) is előbbre tart. Őrbottyán vonzáskörzetét a szomszédos községek irányába is praktikusan
ajánlani lehetne. Erre alkalmas megfelelő helyszínt még ki lehetne jelölni és ebben nyitott kereskedelmi
cégeket megkeresni. Nem könnyű és sérthet más egyéni vállalkozói érdekeket, de akkor is meg kellene oldani!
Értelemszerűen erre a Fő út és Csomádi út körforgalom környezetében, vagy ahhoz nem túl távol ill. az

előbbit nem kizárva a Vasútállomásnál lehetne meghatározni. Ezek önmagukban is forgalmat és más
szolgáltató tevékenységeket is koncentráltabban vonzanak. Érdemes lenne komolyabban meggondolni a
lehetőségét, a fejlődés egyik látható eleme lenne mindenképp!
8. Egészségügy, oktatás
Itt csak elvet jeleznék. Az alapellátásokban továbbra is szükséges a teljeskörű képességek biztosításának
fenntartása ill. kialakítása. Bölcsőde, óvoda, általános iskola.Háziorvosi és gyermek ellátás és ügyelet. Ez
lehet a realitás.
9. Kulturális programok, turisztika
Ez az egyik legtöbb potenciállal rendelkező terület, ami sajnálatos módon vagy el van hanyagolva, vagy nincs
is felfedezve, helyén, értékén kezelve vagy mert magán kézben van, akár "különösebb" indok nélkül kizárva
a közösség használatából. ( Sződ-rákosi patak mente és Víztározó, Horgásztó, Bara patak forrás vidéke,
Őrhegy, Túraútvonalak lehetősége stb.....)
Célszerű lenne a sikeres alkalmi rendezvények, események ( Harangok napja) mellett olyan attrakciókat is
idevonzani, betelepíteni, ami folyamatosabban látogatható attrakciókkal szolgálhatnának. Szabadidős park,
kalandpark, tanösvény, lovaglás, vendégfogadás, közösségi pihenő park, stb...stb...
Nem az elzártság, az elfekvő szemét halmok "mostoha" vidékeként azonosítani a környezetünket és
nemcsak - az amúgy szükséges - akció napokkal kompenzálni az emberi felelőtlenségeket, trehányságot!
10. Még egy konkrét javaslat
Csomádig kiépült a kerékpárút.
Jó lenne ha ez a továbbiakban Őrbottyán felé venné az irányt és akár következő célpontként a Vácrátóti
Botanikus kertig kiépülne. Persze, ha innen Őrbottyánból kanyarodna Veresegyháza felé, az lehetne igazán
rangos és a centrális helyzet e tekintetben is erősödne egy kissé Őrbottyán számára is.. .
Hát lobbizzunk ezért is!
Csak semmi kishitűség!
Sok sikert, eredményes munkát kívánok!

14. vélemény
Tisztelt Önkormányzat,
Őrbottyán jövője című felhívásra gondoltam, hogy írok, ami 16 éve foglalkoztat mióta itt lakom,
annyira üdítő és teljesen átalakítaná (szerintem) kisvárosunkról alkotott képet, ha beérve Őrbottyánba 4
irányból a körforgalomnál nem a lepusztult retro kinézetű gazdaboltot látnánk hanem lenne a körforgalom
mellett, a jelenlegi termelői piac és gazdabolt helyén egy térköves paddal , fákkal, esetleg szökőkúttal ellátott
településközpont ahol meg lehet pihenni, és esetleg fiataloknak közösségi életet élni. (nem árt felkamerázni
ismerve a jelenlegi állapotokat)
A gazdabolt bár nagyon hasznos de iszonyat ahogy kinéz ott, feltételezem nem kivitelezhető , hogy másik
épületet kapjon.
A másik ami szerintem nagyon építő jellegű lenne, ha a tónál létesülne BÁRMI , esetleg egy szabadtéri
színpad vagy kávézó ami ugyanezt segítené elő mint az előző "ötletem".
Valamint egy kutyafuttató bárhol a kisvárosban igazán hasznos lenne.
Tisztelettel,

15. vélemény
Tisztelt Cím!
az alábbi javaslatok megfontolását kérem a terv összeállításakor:
Az építésre kerülő új iskola melletti területen uszoda kialakítása, illetve lakosság által is igénybevehető
sportolási lehetőségek kialakítása (1km-es futókör, gumiborítású kispálya, 3x3 kosárlabda palánk, stb.)
szintén ezen a területen. Valamint lehetőséget biztosítani a télre korcsolyapálya kialakítására.
Ikerházat csak 1600m2 feletti telkek esetén lehessen építeni és csak úgy, hogy minden épület esetében
szükséges 2 autó részére telken belüli parkoló kialakítása.
Új építésű házak esetén kötelezően elő kellene írni 2db parkoló hely kialakítását a telken belül.
Minden telekre 100m2-enként elő lehetne írni fa telepítését. Ez korábban része volt az építési szabályzatnak,
de sajnos kikerült belőle. (Pl. egy 800m2-es telekre minimum 8 fa ültetése lenne az előírás).
A minimális zöld terület kialakítás sehol se lehessen kisebb, mint a telek 60%. Az utóbbi időben
elszaporodtak az olyan építkezések, ahol a zöld terület az 50%-ot se éri el.
Őrszentmiklósi református temető melletti terület (korábban focipálya) hasznosítása. Sportolási lehetőségek
kialakítása, esetleg park létrehozása és ezzel egyidőben temetőhöz kapcsolódóan parkoló kialakításaű
Gyermekorvosi rendelő kialakítása a bottyáni település részen. Hamarosan esedékessé válik második
gyermekorvosi praxis létrehozása, ehhez kellene épületet kialakítani.
Rákóczi út mellett (körforgalomtól a Gyár utcáig) fedett csapadékvízgyűjtő és elvezető rendszer kialakítása.
Üdvözlettel:

