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BEVEZETÉS 
 
Előzmények, a településfejlesztési koncepció készítésének folyamata 
 

Gerjen Község Önkormányzata 13/2020. (V.21.) Kt. határozatban döntött a a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált település-fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. Korm. rendelet 
szerinti tervtartalomnak megfelelő új településrendezési eszközeinek, azaz a Településfejlesztési 
Koncepció (TFK), a Településszerkezeti Terv (TSZT) és Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 
elkészítésének szükségességéről, a településrendezési eljárás elindításáról. 
 

2021. decemberében elkészült a Községre vonatkozó Megalapozó vizsgálat a helyzetfeltáró, 
helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészekkel, melyekben feldolgozásra kerültek az országos, 
megyei és az adatszolgáltatásként kapott korábbi települési dokumentumok. Elkészültek a 
szakági vizsgálatok, egyebek mellett a demográfia, a gazdaság, az önkormányzati tevékenység, az 
épített környezet, a táj-és környezetvédelem, a közmű infrastruktúra és a közlekedés 
szakterületeken. 
 

A Megalapozó vizsgálat eredményeinek ismeretében a település vezetőivel, valamint a vezetők és 
civil, gazdasági szervezetek, illetve lakossági véleményformálók között lefolytatott 
beszélgetéseket, "együttgondolkozást" követően elkészült a fejlesztési irányok tervezete, amelyet 
az Önkormányzat előzetesen megismert és - kisebb kiegészítéssel - a 26/2022. (III.10.) Kt. 
határozatában továbbtervezés alapjául alkalmasnak tartott.  
 

A jelen TFK dokumentum összefoglalja a Gerjen Községre vonatkozó Megalapozó vizsgálat 
munkarészeinek következtetéseit, benne a problémákat és az értékeket, a településfejlesztést 
befolyásoló külső és belső tényezőket. Mindezt SWOT analízisek teszik képletszerűbbé, illetve 
szemléletesebbé. 
 

A Településfejlesztési Koncepció a "Jövőkép" c. fejezettel indul, melyet a Község általános 
jövőképének megfogalmazása vezet fel. Ezt a célrendszer egyes elemei közötti összefüggések 
ismertetése, majd az átfogó és a részcélok rendszerének bemutatása és kifejtése követ. 
Bemutatásra kerülnek a célokhoz kapcsolódó szakterületi javaslatok. Végül a megvalósítás 
eszközeire és azok nyomon követésére vonatkozó elképzelések következnek, tekintve, hogy a 
település nem készít integrált településfejlesztési stratégiát. 
 

A Kormány 2012-ben megalkotta a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet, amelyben új elvárásokat, 
követelményeket támasztott a településfejlesztési dokumentumokkal és a településrendezési 
eszközökkel szemben, egy összefüggő folyamat egymásra épülő állomásaiként kezelve azokat. 
A jelen településfejlesztési koncepció a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján 
készült. 
 

A településfejlesztési és rendezési dokumentumok hat kötetbe foglalva kerülnek leszállításra: 
I. kötet: Megalapozó vizsgálat 
II.  kötet: Településfejlesztési koncepció 
III. kötet: Alátámasztó javaslat  
IV. kötet: Környezeti értékelés 
V.    kötet: Örökségvédelmi- és Régészeti hatástanulmány 
VI. kötet: Jóváhagyandó munkarészek 
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MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK ÖSSZEGZÉSE 
 

1. KIINDULÓ ADATOK  
 
1.1. A településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és 
környezeti adatok meghatározása 
 

Jelen dokumentum alapját képező Megalapozó vizsgálat a 314/2012. (XI. 8.). Korm. rendelet által 
előírt tartalmi követelményeknek megfelelően készült el. A településre vonatkozó vizsgálatok a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) népszámlálási és tájékoztatási adatbázisának, illetve az 
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) adatainak, a Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és az illetékes Földhivatal által megküldött adatok 
felhasználásával, valamint önkormányzati adatszolgáltatás és tájékoztatás segítségével készültek. 
A Megalapozó vizsgálat tartalmaz minden olyan társadalmi, gazdasági és környezeti adatot, amely 
a településrendezési eszközök elkészítéséhez szükséges. Az adatbázis az elkerülhetetlen 
adatfrissítéssel menet közben megújítható. 
 
Településhálózati összefüggések, térségi kapcsolatok,   
 

Gerjen Község a Dél-dunántúli régióban, Tolna megye keleti szélén található a Paksi járásban. 
Keleti irányból a települést a Duna határolja. 
A Községet közúton jelenleg csak nyugati irányból, az 51162 sz. bekötő úton lehet megközelíteni. 
Az 5112 jelű mellékúton tovább haladva érhető el Dunaszentgyörgy, Fadd, valamint Tolnán 
keresztül a 6-os főút és az M6-os autópálya.  
A NIF óriásprojektjének keretein belül az M6-os autópálya és Kalocsa között új főúti pályaszakasz 
épül, melyhez kapcsolódóan kialakításra kerül egy, a Dunán átívelő, majdnem 1 km hosszú híd, 
illetve az új, 5124-es számú mellékúti pályaszakasz, amely összeköti Gerjent Pakssal.  
 
Társadalmi adatok 
 

A paksi járáshoz tartozó Község 2020-ban 1 159 főt számlált, mellyel a járási mezőny utolsó 
harmadában helyezkedik el. A Községet 1960 óta, néhány gyarapodást hozó esztendőtől 
eltekintve, napjainkig folyamatos és jelentős népességfogyás jellemzi.  
A nemzetiségi, etnikai kötődést tekintve Gerjen egy viszonylag homogén közösségnek számít. A 
2011-es népszámlálási adatok szerint a Községben a lakosság 96 %-a vallotta magát magyarnak. 
A legnépesebb kisebbségi csoport a cigányságé, akiket létszámuk alapján a németek követnek. A 
településen a római katolikusok aránya a legmagasabb, egy református és egy római katolikus 
templom, valamint a Gerjeni Pünkösdi gyülekezett által fenntartott Misszióállomás áll nyitva a 
hívők előtt. Alacsonyabb lélekszáma ellenére a településen viszonylag magas a civil szervezetek 
száma. 
 
Humán infrastruktúra 
 

A település kisebb méretéhez, alacsonyabb lélekszámához képest Gerjenben a humán 
infrastruktúra intézményei viszonylag nagy számban és kapacitással állnak az itt élők 
rendelkezésére.  
Az egészségügyi alapellátást a településen 1 háziorvosi (a gyermek és felnőtt lakosságot is ellátva), 
1 védőnői és 1 fogászati körzet biztosítja a település központjában található Egészségházban.  
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A Község Önkormányzata a szociális feladatokat a térségi társulás keretein belül működő Paks 
Kistérségi Szociális Központon keresztül látja el, amely a gyermekjóléti és családsegítő feladatok 
ellátásáért, a gyermekek átmeneti gondozásáért, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a 
házi gondozás, valamint a szociális étkeztetés (Napközi konyha) működéséért felel.  
A településen egy bölcsőde, egy óvoda és egy alapfokú oktatási intézmény is a gyermekek 
rendelkezésére áll. 2021 őszén nyílt meg a Község új, modern nevelési intézménye, a VárLak 
Óvoda- Bölcsőde a település központjában, melyet az Önkormányzat üzemeltet. A 3 csoportos 
óvoda jelenleg viszonylag magas, 70 % feletti kihasználtsággal működik. A bölcsőde 14 férőhelyes. 
A Község oktatási intézménye a Kenessey Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
amely szintén a település központjában, az új Óvoda- Bölcsőde mellett található. A Magyar 
Pünkösdi Egyház által fenntartott intézmény alacsony kihasználtsággal működik, ráadásul a 
tanulók létszáma az utóbbi 10 évben számottevően csökkent.  
A Község közművelődési intézménye a Közösségi Ház, amely a Polgármesteri Hivatal 
szomszédságában működik. A könyvtárnak is helyet adó intézmény a közművelődési, kulturális 
funkciója mellett a település kiemelkedő közösségi helyszíne is egyben. 
A Község önkormányzatának közigazgatási feladatait a gerjeni Polgármesteri Hivatal látja el. A 
településen a paksi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja teljesít szolgálatot és tart 
ügyfélfogadást Gerjenben, akinek a munkáját a helyi polgárőrség segíti.  
 
Gazdasági adatok 
 

A településen a foglalkoztatottak aránya némileg alacsonyabb, a munkanélküliek aránya pedig 
hasonló az országos viszonyokhoz. Az utóbbi nagyjából két évtizedben jelentősen csökkent a 
Községben a munkanélküliek száma és aránya. Ugyanakkor az országos viszonyokhoz képest a 
férfiak foglalkoztatási aránya számottevően magasabb, míg a nőké jóval alacsonyabb, amely 
rámutat a nők kedvezőtlen foglalkoztatási helyzetére a Községben. Az utóbbi években 
folyamatosan csökken a közfoglalkoztatásban résztvevők száma a településen.  
Gerjenben a primer szektorban működik a legkevesebb, míg a tercier szektorban a legtöbb 
gazdasági társaság. Ugyanakkor a vállalkozások számát tekintve az országosnál jóval kisebb súlyt 
képvisel a településen a szolgáltatási szektor, dominánsabb viszont az ipari és kiváltképp a 
mezőgazdasági szektor. Gerjenben az Építőipar nemzetgazdasági ágban tevékenykedik messze a 
legtöbb vállalkozás.  
A számottevő javulás ellenére a település munkaerő képzettsége az országoshoz képest jelenleg 
meglehetősen kedvezőtlen.  A turizmust szemlélve, sem Gerjen, sem pedig a környezete nincs 
híján az idegenforgalmi szempontból kedvező adottságoknak. Az ezekben rejlő lehetőségek pedig 
nagyrészt kihasználásra is kerülnek a térségben, az idegenforgalmi ágazat megyei 
összehasonlításban fejlettséget mutat.  
A lakásállomány viszonylag nagy átlagmérettel és kedvező komforthelyzettel bír, ugyanakkor 
magas a lakásállomány átlagéletkora. Az ingatlanpiaci viszonyokat jelentősen befolyásoló 
tényezőként kell megemlíteni a paksi beruházások hatásait. Az utóbbi években érezhetően 
megnövekedett az érdeklődés Gerjen iránt. Az eddig a lakásállomány megújulásának hiányával 
küzdő településen a jövőben a lakások jelentős része felújításra kerülhet, illetve akár 200-250 új 
lakással is gyarapodhat a lakásállomány.   
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Művi értékvédelem 
 

Gerjen közigazgatási területét összesen 12 nyilvántartott régészeti lelőhely érinti. A településen 
nem található műemléki védelem alatt álló érték, ugyanakkor helyi védelem alatt 32 db építmény 
áll Gerjenben. Ezek majdnem mindegyike a történeti településmag területén található. A Petőfi 
Sándor utca - Dunasor utca-Dózsa György utca - Rákóczi Ferenc utca által határolt történeti 
településmag helyi értékvédelmi terület. A településkarakterben a falusias elemek a 
legdominánsabbak. Jellemzőek az utcára merőleges tetőgerincű, tornácos épületek, a 
padlásnyílással ellátott oromfal is sokszor megjelenik az utcaképben.   
 
A táji-, természeti adottságok, tájszerkezet 
 

Gerjen síkvidéki település, ebből adódóan nem jellemzik változatos domborzati viszonyok. 
Tájszerkezetének meghatározó eleme a Duna és ártere, illetve a nagy kiterjedésű, sík, beépítetlen 
mezőgazdasági táj. A település erdősültsége alacsony 4,7 %, erdőterületek jellemzően a település 
északi részén, illetve a Duna mentén fekszenek. A hagyományos tájhasználatból fakadóan 
mezőgazdasági területek foglalják el a külterületek legnagyobb részét 80,5 %-át. Ezen belül a 
szántók aránya kimagasló. A jó minőségű szántóföldek művelés alatt állnak, jellemzőek a 
nagyüzemi művelés formái. A mezőgazdasági területek közül a szőlők, gyümölcsösök részaránya 
alacsony, a külterületi gyümölcsösök aránya csupán 0,02 %. A hatályos településrendezési 
tervekben kialakított, differenciált területfelhasználási és övezeti rendszer, mely megkülönbözteti 
a védendőbb területhasználatokat, az ökológiai szempontból érzékenyebb területeket a 
nagyüzemi szántóföldi művelés területétől, kedvező. A differenciált területfelhasználási rendszer 
a továbbiakban is fenntartandó, azonban korrekciója szükséges. 
A kivett területek aránya a külterületre vetítve 14,5 %, melynek jelentős hányadát, 66,1 %-át teszi 
ki, a tájat erősen meghatározó és alakító Duna vízügyi területe és az ahhoz kapcsolódó töltések.  
Gerjen gazdasági területei a külterület 9,35%-át jelentik, melyek a TSZT-n Gip és Gksz 
területfelhasználásba sorolt területek.  
 
Táj- és természetvédelem 

A nemzetközi védelmek közül Gerjenben a Duna és annak mentén a Natura2000 hálózat található 
meg, mely a közigazgatási terület közel 12 %-át teszi ki. A Gerjent érintő Natura2000 terület a 
Tolnai Duna elnevezésű különleges természetmegőrzési terület.  Gerjen közigazgatási területén 
belül találhatunk ökológiai magterületet és ökológiai folyosót, mely elsősorban a Dunát és árterét 
jelenti. Gerjen településképét meghatározza a beépítetlen mezőgazdasági táj, a Duna és 
környezete, a szántók és véderdősávok mozaikossága, melyek sajátos jelleget kölcsönöznek a 
településnek, ezért tájképvédelmi terület is nyilvántartott a településen.  
 
Zöldfelületi rendszer 
 

A település zöldfelületi rendszerének elemzéséből kitűnik, hogy Gerjen zöldfelületi ellátottsága a 
tényleges használati értékkel rendelkező zöldterületeket tekintve alacsony. A kialakított 
közparkokban megtalálható funkciók (játszótér, sportpálya) a különböző korosztályok 
(kisgyermekek, kamaszok, idősek) eltérő rekreációs igényeit szolgálja.  
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Környezetvédelem 
 

Gerjen a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny terület, valamint a 
teljes település területét lefedi az Országos vízvédelmi terület övezete.  
Felszíni vizek tekintetében Gerjen meghatározó elemei a Duna és Solymos-ér. Természetes állóvíz 
a település külterületének határában, a Fadd településhez tartozó Faddi-Duna holtág. 
A talaj, felszíni és felszín alatti vizek szempontjából a mezőgazdasági területek művelése során 
alkalmazott kemikáliák használata jelent potenciális veszélyforrást.  
Levegőtisztaság és védelmi szempontból a közlekedési eredetű légszennyezés meghatározó, mely 
elsősorban a Község bekötő útja mentén és annak közvetlen közelében tapasztalható, ez azonban 
a település belterületi lakott részeit kevésbé terheli. Gerjenben nem található jelentős 
légszennyező ipari üzem. A településen sem állandó, sem időszakos légszennyezettség mérés nem 
történik. Diffúz légszennyezést a növényzettel időszakosan fedett szántóföldekről, illetve 
burkolatlan utakról származó por okozhat. Zaj- és rezgésterhelés szempontjából Gerjen kedvező 
helyzetben van. Közúti közlekedés tekintetében a nagyforgalmú M6 autópálya és 6-os út elkerüli, 
a Község bekötő útja pedig nem rendelkezik számottevő forgalommal, így közlekedési eredetű zaj 
tekintetében nem adódik konfliktus. A hulladék gyűjtése megoldott a településen, a kommunális 
hulladékot heti rendszerességgel szállítja el a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A 
település külterületein illegális hulladéklerakás nem jellemző. 
 

2. A 2003. ÉVI KONCEPCIÓ FŐ ELEMEI, ÉRTÉKELÉSE 
 

Gerjen felülvizsgálat alá vont Településfejlesztési Koncepciója 2003-ban került elfogadásra a 
Község Településszerkezeti tervével együtt. 
A rövid fejlesztési dokumentum a település önkormányzatának hosszú távú céljaként fogalmazza 
meg, hogy „a község lakosainak egészséges, a kor színvonalának megfelelő, rendezett, esztétikus 
lakókörnyezetet nyújtson, a térség településeivel partneri viszonyban együttműködve alakítsa ki 
fejlesztési szándékait, programjait.” 
A koncepció azt prognosztizálta, hogy a gyorsforgalmi utak megépülésével a település térsége 
lényegesen jobb helyzetbe kerül, növekszik a munkahelyek száma és a turisztikai ágazat 
jelentősége. Megindul a népesség egy részének költözése a városok és nemzetközi közlekedési 
folyosók környezetébe, melynek hatására a Község lélekszáma nagyjából 1 800 főre gyarapodhat. 
A dokumentum szerzői szerint erre a népességgyarapodásra fel kell készíteni a települést. 
A fejlesztési dokumentum rögzíti, hogy a szolgáltatások alapszintje elérhető helyben, ugyanakkor 
a település nagysága nem teszi lehetővé a magasabb szintű ellátás biztosítását, az önellátást. 
Viszont a Duna-menti urbanizációs tengely részeként a Község ezeket az ellátásokat térségi, 
településközi együttműködések keretében meg tudja adni lakóinak. Mindemellett a Község, 
alapvetően mezőgazdasági profilja nem teszi lehetővé, hogy a település elegendő munkahelyet 
biztosítson lakosai számára, így az ingázás továbbra is jellemző lesz a Községre.  
A koncepció külön kiemeli a környezetvédelem fontosságát. Ehhez kapcsolódóan rögzítésre kerül 
a környezeti veszélyforrások felszámolásának a jelentősége, illetve a környezettudatos szemlélet, 
a személyes felelősségtudat erősítésének a fontossága. A dokumentum szorgalmazza, hogy a 
település adottságait, értékeit -legyen az a természeti vagy az épített környezet- úgy kell 
hasznosítani, hogy az értékek mindeközben ne sérüljenek. A település ökológiai regenerációra 
alkalmas területein csak a természetvédelem érdekeinek alárendelt, a természet védelmét 
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elsődleges szempontként figyelembe vevő tevékenység folytatható. A fentiekkel összefüggésben 
kiemelt célkitűzés volt, hogy a Község természeti és épített értékeit védelem illesse.  
 
Összegzésképpen megállapítható, hogy a nagyjából két évtizeddel korábban 
megfogalmazott célok nagy része jelenleg is helytálló, a legtöbb célkitűzést tekintve a 
megkezdett intézkedések, fejlesztések folytatása szükséges, ugyanakkor vannak a 
megváltozott körülmények okán felülvizsgálandó, sőt, alapvetően újra gondolandó 
településfejlesztési célok is. 
 

3. SWOT ANALÍZIS 
A megalapozó vizsgálat alapján készült el a Község erősségeire, gyengeségeire, lehetőségeire és a 
fejlődést akadályozó veszélyekre vonatkozó SWOT - analízis. Jelen analízis fontos része a 
koncepció kialakításához vezető útnak.  

⫷ Társadalom és humán infrastruktúra ⫸ 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Régre visszanyúló történelmi múlt, 
elsősorban a Duna közelségéből adódóan.  

 Az itt élők mindennapjaival szorosan 
összefonódó mezőgazdasági tevékenységek, 
termelő életforma. 

 A termelő életformához kapcsolódó 
néphagyományok, gazdag népművészet, a 
hagyományőrzés kitüntetett szerepe 
(tevékeny hagyományőrző egyesület, 
számos helyi hagyományőrző rendezvény). 

 Erős, összetartó közösség, intenzív 
társadalmi, civil élet, amelynek fontos 
színterei az intézmények és a rendezvények 
(köztük több újszerű kezdeményezés). 

 A sport szeretete, élénk sportélet, a 
sportolásra alkalmas területek széles 
választéka, további sportfejlesztési 
elképzelések.  

 Régre visszanyúló református múlt, a vallás 
erős szerepe, aktív gyülekezeti élet. 

 Jelentősebb konfliktusok nem alakulnak ki a 
Község társadalmában. 

 A lakásállomány kedvező komforthelyzete 
és viszonylag nagy átlagmérete. A lakatlan, 
használaton kívüli lakások relatíve alacsony 
aránya. 

 A szomszédos településekkel való 
együttműködés, illetve az arra irányuló 
törekvés megléte. 

 A Paksi beruházások pozitív hatásaként a 
Község iránt megnövekedett érdeklődés, 
üres telkek beépülésének megindulása. 

 Közintézményeket érintő folyamatos 
fejlesztések, további fejlesztési elképzelések. 

 Új integrált nevelési intézmény, bölcsődei 
ellátással.  

 Nagyjából 1960 óta tartó, csaknem folyamatos 
és jelentős népességfogyás. 

 Negatív népmozgalmi folyamatok 
(halálozások száma > születések száma, 
kitelepülők száma > betelepülők száma). 

 Elöregedő társadalom, a gazdaságilag aktív 
korcsoport és a fiatalok arányának számottevő 
csökkenése.  

 Stagnáló számú lakásállomány, a 
lakásépítések hosszú távú elmaradása, magas 
átlagéletkor, sok esetben rossz állapotú 
lakóépületek.  

 Szegregációval veszélyeztetett terület a 
településközpont közelében. 

 A magasabb fokú közszolgáltatások 
igénybevétele miatt utazási kényszer 
(leginkább Paksra és Szekszárdra). 

 Gyermekorvos hiánya. 
 Az iskola meglehetősen alacsony 

kihasználtsága, a tanulói létszám folyamatos 
csökkenése.  

 A jelentős intézményi fejlesztések ellenére 
vannak még elavult, leromlott állagú 
intézmények (pl. Napközi konyha épülete).   
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 A közelmúltban modernizált Egészségház és 
Közösségi Ház. 

 Kialakítás alatt álló Tájház, a település 
értékeinek, hagyományainak bemutatására. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 A Paksi beruházások pozitív hatásaként az új 
lakóterületek teljes beépülése, a 
lakosságszám emelkedése és 
stabilizálódása.  

 A népességmegtartó erő növelése, a 
népességszám stabilizálása elsősorban a 
fiatalok helyben tartásával. 

 A fiatalok helyben tartása, egyebek mellett a 
lakhatás könnyítését célzó tevékenység 
folytatásával, a (köz)szolgáltatások további 
fejlesztésével.   

 A közös értékekre, a hagyományőrzés, 
vallás, sport fontos szerepére építve a 
rendezvények, programok számának 
további növelése. 

 A Tájház megnyitásával tovább erősödik a 
hagyományőrzés szerepe, a településen élők 
lokálpatriotizmusa.  

 A sportfejlesztési elképzelések 
megvalósulása, sportközpont kialakítása.  

 A szomszédos településekkel 
együttműködve a közszolgáltatások további 
fejlesztése, bővítése.  

 Az eddigi népesedési folyamatok 
folytatódásával, a paksi beruházások várt, 
pozitív hatásainak elmaradásával a 
népességszám további csökkenése várható.  

 A társadalom elöregedése folytatódhat. 
 A lakásépítések, illetve felújítások 

elmaradásával romlik a lakásállomány 
helyzete, amellyel bekövetkezhet egyes 
területek szlömösödése, szegregálódása. 

 A szegregációval veszélyeztetett terület 
tovább szlömösödhet, fennáll a szegregátum 
kialakulásának veszélye, amely az ott élők 
tovább romló életkörülményeinek 
problematikája mellett konfliktusforrást is 
jelenthet.  

 Az iskola tanulói létszáma olyan alacsony 
szintre csökkenhet, hogy lehetetlenné válik az 
intézmény további működése.  

 

⫷ Gazdaság ⫸ 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Paks vonzáskörzetében lévő településként, a 
régió gazdasági tengelyéhez való kapcsolódás, 
erős potenciállal rendelkező gazdasági 
környezet.  

 A lakosság javuló képzettségi helyzete. 
 Jelentősen csökkenő munkanélküliség. 
 A vállalkozások számának folyamatos 

növekedése. 
 Régre visszanyúló mezőgazdasági termelő 

hagyományok, meglévő tudásbázis és 
infrastruktúra. 

 A paksi beruházások pozitív hatásaként a 
Község iránti gazdasági érdeklődés jelentős 
emelkedése, ennek hatására új gazdasági 
terület kijelölése.  

 Az Önkormányzat és a vállalkozások sikeres 
pályázati tevékenysége, jelentős összegű 
fejlesztési támogatások és megvalósuló 
fejlesztések. 

 Az Önkormányzat rendelkezik részletes 
gazdasági programmal. 

 A zsáktelepülés jelleg feloldódásáig a Község 
megközelíthetősége viszonylag nehéz. 

 A számottevő javulás ellenére, az országos 
viszonyokhoz képest meglehetősen 
kedvezőtlen munkaerő képzettségi helyzet.  

 Az ingázás mértékének jelentős növekedése, 
viszonylag magas aránya.  

 A nők kedvezőtlen foglalkoztatási helyzete, 
a helyi férfi foglalkoztatottakhoz és az 
országos viszonyokhoz képest jóval 
alacsonyabb a nők foglalkoztatási aránya.  

 A több munkavállalót foglalkoztató nagyobb 
vállalkozások hiánya.  

 A helyi vállalkozások korlátozott anyagi 
lehetőségei, külső forrásoktól (pl. uniós 
támogatásoktól) való függés. 

 Monokultúrás, alacsony élőmunka igényű, 
viszonylag alacsony bevételt hozó 
mezőgazdasági szektor.  

 A legtöbbször magasabb bevételi forrást 
jelentő szolgáltatási jellegű ágazatok, az 
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 Kiegyensúlyozott, hitelfelvétel nélküli 
önkormányzati gazdálkodás, növekvő saját 
bevételekkel.  

 Idegenforgalmi szempontból kedvező 
adottságok (egyebek mellett a Duna kiterjedt 
ártéri erdőkkel és vizes élőhelyekkel, nyugodt 
falusias környezet, aktív hagyományőrzés, 
élénk sportélet, vendégházak). 

 Az idegenforgalmi szempontból kedvező 
adottságok egy jelentős része kihasználásra 
kerül.  

 Törekvések a turizmus fejlesztésére, 
folyamatban vagy tervben lévő 
idegenforgalmi fejlesztések.  

országosnál számottevően alacsonyabb 
jelenléte.   

 Jóval nagyobb a település turisztikai 
potenciálja, mint amit az ágazat jelenlegi 
fejlettségi szintje mutat.  

 Az Önkormányzat viszonylag szűkös anyagi 
mozgástere, külső forrásoktól (pl. uniós 
támogatásoktól) való függés.  

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 A Pakssal közvetlen kapcsolatot teremtő 
összekötő út, illetve az új Duna híd 
megépülésével feloldódik a zsáktelepülés 
jelleg, megnyílik az út keleti irányba is, 
jelentősen javul a település elérhetősége.  

 A paksi beruházások teremtette kedvező 
gazdasági környezetre alapozottan új 
gazdasági-vállalkozói terület kijelölése, ahol 
kizárólag a jelentős környezeti hatással nem 
járó tevékenység megtelepedése lehet 
preferencia. Ennek hatására a munkahelyek 
száma, az iparűzési adó mértéke, illetve a 
térségi gazdasági szerep jelentős növekedése 
várható, az ingázás mértékének csökkenése 
mellett. 

 Vonzó vállalkozói környezet megteremtése, új 
gazdasági szervezetek letelepedésének 
ösztönzésével (pl. az Önkormányzat 
vállalkozásbarát magatartása, 
adókedvezmény, infrastrukturális 
fejlesztések, a munkavállalók képzettségi 
helyzetének javítása). 

 Képzési és átképzési lehetőségek biztosítása, 
különös tekintettel a női munkavállalókra.  

 A mezőgazdasági szektor átalakítása, 
modernizálása, a kisebb parcellákon történő, 
munkaerő igényesebb, de jellemzően nagyobb 
profittal kecsegtető zöldség- és 
gyümölcstermesztést folytató ökológiai 
gazdálkodás preferálása.  

 A meglévő tudásbázisra és infrastruktúrára 
alapozottan az Önkormányzat saját 
mezőgazdasági termelő tevékenységének a 
kialakítása, amellyel a bevételszerzés mellett 
munkahelyteremtésre és turisztikai attrakció 
létrehozására is lehetőség nyílik. 

 Az idegenforgalmi potenciál nagyobb mértékű 
kiaknázása, a turizmus, mint húzóágazat 
fejlesztése a szomszédos települések 
együttműködésére alapozva, a turisztikai 
attrakciók összekötésével. 

 A paksi beruházásokra túlzottan 
támaszkodó gerjeni vállalkozások esetleges 
életképtelensége vagy megszűnése esetén 
fennáll a gazdasági terület kiürülésének 
veszélye, melynek hatásaként elmaradhat a 
településen a paksi beruházásoktól várt 
gazdasági élénkülés.  

 A képzettségi helyzet jelentős javulásának 
elmaradásával a település munkavállalói 
még inkább versenyhátrányba kerülnek a 
munkaerőpiacon, ami ronthatja a település 
egészének versenyképességét is. 

 A nők foglalkoztatási helyzetének további 
romlása, ezáltal romló életkörülmények, 
kilátások.  

 Az ingázási mérték további növekedésével a 
Község egyre inkább alvótelepüléssé válik. 

 Átalakítás, modernizáció nélkül a 
mezőgazdasági szektor nem lesz képes a 
helyi gazdaság meghatározó elemévé válni, 
ezáltal a település el is vesztheti ezt az igen 
nagy múlttal rendelkező gazdasági 
tevékenységét. 

 A kedvező idegenforgalmi adottságok 
kihasználásának elmaradásával, fejlesztések 
nélkül a turizmus nem tud a település 
gazdaságának meghatározó elemévé válni, 
ami jelentősen rontja a gazdaság 
erősödésének esélyeit. 

 Az Önkormányzat számára a saját bevétel 
növekedésének elmaradása a külső 
forrásoktól való további függést, 
kiszolgáltatottságot eredményez. 

 A térség települései közötti kooperációk 
elmaradásával -különös tekintettel a 
turisztikai együttműködésekre- a Község 
gazdaságfejlesztési lehetőségei is jóval 
korlátozottabbá válnak. 
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 A turizmus fejlesztését célzóan további 
szálláshelybővítésre és új kiszolgáló egységek 
kialakítására nyílhat lehetőség a meglévők 
fejlesztése mellett; mint a Tájház megnyitása, 
a kikötő- és a Mádi Kovács kastély 
környezetének fejlesztése. 

 A pályázati lehetőségek folyamatos 
figyelemmel kísérése mellett az 
Önkormányzatnak törekednie kell a saját 
forrásainak növelésére, amellyel 
csökkenthető a külső forrásoktól való függés. 

 Az önkormányzati lakásvagyon növelése, 
valamint a bérbeadási és az egyéb 
hasznosítási lehetőségek körének bővítése.  

 Térségi gazdasági együttműködések 
erősítése, kialakítása.   

 

⫷ Táj- és természetvédelem, tájhasználat ⫸ 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Természeti értékek gazdagsága, a Duna menti 
meglévő természetes élőhelyek, vízi 
ökoszisztémák, társulások jelenléte. 

 A természeti értékek védelem alatt állnak. 
 Kedvező a táj beépítetlensége, jellemzően csak 

rendezett majorok tagolják a mezőgazdasági 
tájat. 

 A hagyományos tájhasználatból kialakult 
tájszerkezet, rétek - legelők, szántók jelenléte. 

 A paksi beruházásokhoz köthető fejlesztések 
esetén is magas marad a beépítésre nem szánt 
területek aránya. 

 Tájhasználat egyensúlyának hiánya. 
 Védett területek alacsony százalékos 

megoszlása. 
 Erdőterületek alacsony százalékos 

megoszlása.  
 Az ártéri erdőterületeket ellátó vízrendszer 

vízutánpótlásának nem megfelelő 
biztosítása.  

 Egyben művelt óriástáblák megléte, 
tagolatlan mezőgazdasági táj. 

 Ökológiailag degradált terület magas 
részaránya. 

 A természeti értékek bemutatásának hiánya. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 A Duna potenciálját kihasználva lehetőség van 
a Duna menti jellegzetes táj reorganizációjára. 

 Reorganizációval a vizes, természetes 
élőhelyek biztosítása (Solymos ér, Sáros Duna 
Duna–holtág, Tófenék). 

 A Natura 2000 terület fenntartási tervével 
összhangban lehetőség nyílhat a dunai 
mellékágak jó ökológiai állapotba hozása víz 
biztosításával, és indokolt esetben kotrással.  

 A természeti értékek bemutathatósága a 
környezetterhelés növelése nélkül. 

 A hagyományos tájhasználatból kialakult 
tájszerkezetet értékeinek (rétek - legelők, jó 
minőségű szántók) megőrzése, a tájpotenciál 
értékeinek kiaknázása. A tájpotenciál tovább 
növelhető a tájszerkezet fenntartható 
egyensúlyának kialakításával. 

 Természetes élőhely nélküli mezőgazdasági 
(homogén) kultúrtáj kialakulása. 

 Termőföldek degradálódása, erodálódása. 
 Mezőgazdasági területeken a termésátlagok 

és ezzel együtt a fajlagos jövedelem 
csökkenése. 

 A mellékágak feliszapolódása. a 
vízutánpótlás megszűnése. A tartósan 
alacsony vízállás veszélyezteti a meglévő 
ökoszisztémát. 

 Biológiai diverzitás csökkenése, a táj 
ökológiai regenerálódó képességének 
eltűnése. 

 Felhagyott területeken özönfajok 
betelepülése. 

 Klímaváltozás hatásai jelentősen rontják a 
táj eltartó képességét. 
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 Biodiverzitás növelése a mezőgazdasági 
területeken.  

 A rossz minőségű szántóterületek erdősítése, 
tájfásítás, tagoltabb mezőgazdasági területek 
kialakítása 

 Mezőgazdaság számára öntözési lehetőség 
biztosítása.  

 Kertészeti zöldségtermesztő kultúra 
meghonosítása. 

 A mezőgazdaság nem él az öntözés 
lehetőségével, mely a mezőgazdasági 
területek termőképességének csökkenését, 
a mezőgazdasági területek 
elsivatagosodását okozzák. 
 

 

 
⫷ Zöldfelületek ⫸ 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Gerjen rendelkezik karbantartott, fejlesztett 
belterületi zöldfelületekkel, gondozott 
intézménykertekkel, sportpályákkal.  

 Lakóterületek kertjei magas zöldfelületi 
mutatóval rendelkeznek, és többnyire 
ápoltak. 

 A zöldfelületi rendszer elemei sokszínűek, 
változatos méretűek. Gerjen rekreációra is 
alkalmas területekkel is jól ellátott. 
(játszóterecskék, park, ártéri erdőterületek, 
kastélypark, tavas park, sportpályák, 
lovaspálya). 

 A Duna hullámtéri és ártéri erdei, mint a 
település legjelentősebb zöldfelületi elemei, 
szomszédosak a belterülettel. 

 A hatályos terveken kijelölt zöldterületek 
nem önkormányzati tulajdonúak. 

 A kijelölt zöldterületek nem kiépítettek. 
 A nem kijelölt, de akként funkcionáló 

zöldterületek elhelyezkedése némely 
esetben esetleges (pl.: Toldi utcai játszótér).  

 A településmag a töltéssel elvágott Dunától, 
kevés a fizikai és az optikai kapcsolat. 

 A mezőgazdasági területeken a zöldfelületi 
rendszer elemei, mint a mezsgyék, 
tájfásítások, majorfásítások hiányoznak. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 A települési arculat erősítése egységes, 
koncepcionális zöldfelületi rendszer tervi 
kidolgozásával. 

 A zöldfelületi rendszer fejlesztése és annak 
felfűzése, kiépítése, különös tekintettel a 
„turisztikai tengelyekre”. 

 A település potenciális zöldterületeinek 
kijelölése, meglévőek kiépítése. 

 Zöldfelületi rendszer vonalas elemeinek 
fejlesztése.  

 A külterületi zöldfelületi elemek erősítése, 
tájesztétikai és ökológiai okból való 
tájfásítások, majorfásítások, mezsgyék, 
erdősítések kialakítása a mezőgazdasági 
területeken. 

 A Duna ártéri erdeinek bekapcsolása a 
zöldfelületi rendszerbe. 

 A nem önkormányzati zöldterületeken az 
érdekeltség hiánya miatti tervezés, 
kialakítás, és gondozás elmaradása. 

 A nagyívű elképzelések végrehajtásához 
jelentős finanszírozási források 
szükségesek, melyek okozhatják a fejlesztés 
elmaradását. Ezáltal a település zöldfelületi 
rendszere hiányos marad, a lakosság 
szabadtéri rekreációs lehetőségei nem 
válnak biztosítottá. 

 A magántulajdonú erdőterületeken az ide 
szánt ökoturisztikai fejlesztések nehézségbe 
ütköznek, kevés kontrolálási lehetőség 
adódik.  
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⫷ Környezeti állapot ⫸ 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 A Duna és vízparti erdei jelentős természet 
megújító erőt, klimatikus puffert jelentenek. 

 A Duna árvizeitől gátrendszer véd. 
 Vízbázisok, víznyerő kutak védőterületei és 

védőidomai, valamint a távlati vízbázisok 
védőterületei kijelöltek a magasabb szintű 
tervekben. 

 A vízbázisok és a Duna védelmét szolgálják a 
monitoring kutak és vertikális mederszondák. 

 Gerjenben telepített mérőállomás végez 
folyamatosan sugárzásmérést. Az állomáson 
található berendezések a háttérsugárzást és 
az izotópsugárzást mérik. 

 A zajterhelés és rezgésterhelés alacsony, 
csendes település. Zajforrást a belterületen 
csak a helyi utakon zajló célforgalmi 
közlekedés jelent. 

 Helyi ipari szennyező, valamint máshonnan 
érkező mérhető kibocsájtás nincs hatással 
Gerjenre. 

 Illegális hulladéklerakás nem jellemző. 

 A megújuló energiahasználat alacsony volta 
miatt a lakosság fűtési eredetű 
levegőterhelése jellemző. 

 Tájfásítás hiányos (a szélfogó, erózióvédő 
erdősávok, majorok körüli és tájesztétikai 
fásítások hiányosak). 

 A nagytáblás mezőgazdasági területek 
széleróziónak kitettek, magas a diffúz 
levegőterhelő hatása. 

 Csapadékelvezető rendszer hiánya miatt 
villámárvizeknek közepesen kitett terület. 

 Gerjen egész közigazgatási területe 
belvízjárta terület. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 A vízbázisok védelmével biztosítható a 
víztestek hosszú távú jó állapotban való 
megőrzése és kiaknázása. 

 Belterületen fasorok, zöldsávok kialakításával 
vizuális környezetterhelés csökkentése. 

 Új védő fásítások, véderdők kialakításával 
tájesztétika növelése, a diffúz levegőterhelés 
csökkentése. 

 Öntözéses gazdálkodás biztosítása, szintén a 
diffúz porterhelés csökkenését eredményezi. 

 A környezeti elemek állapotát, a helyben ható 
tényezőket a Gerjeniek pozitívan 
befolyásolhatják.  

 Szemléletváltás a gazdálkodásban. 
 Környezetkímélő módszerek alkalmazása a 

mezőgazdaságban, biogazdálkodás 
térhódítása, kemikália felhasználás 
csökkentése. 

 A megyei övezetek közül a Rendszeresen 
belvízjárta terület térségi övezetével 
érintett. 

 Szárazabbra forduló időjárás esetén 
porviharok, ezáltal a levegő porterheltségi 
szintje határérték felettire növekedhet. 

 A kemikáliák használata veszélyforrás a 
felszíni és felszín alatti vizekre nézve. 

 A környezet állapotának megőrzése, jó 
karban tartása, javítása külső támogató 
források elmaradása esetén nehezen 
biztosítható. 
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⫷ Közlekedési és közmű infrastruktúra ⫸ 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 A belterületi úthálózat majdnem teljes 
burkoltsága. 

 A közelmúltban teljesen új burkolatot kapott a 
település megközelíthetőségét biztosító 
51162. j. bekötő út.  

 A település lakóterületének kb. 70 %-a 
közösségi közlekedéssel ellátott, a 
buszmegállókig történő gyaloglási távolságot 
figyelembe véve. 

 A Községben biztosított a teljes közműellátás. 
 A csapadékvizek befogadására rendelkezésre 

áll a Duna. 
 Jelentős előrelépések a megújuló 

energiaforrások, főként a napenergia 
hasznosításának tekintetében. A középületek 
és lakóépületek energetikai fejlesztése, az új 
óvoda-bölcsődei intézmény megújuló 
energiaforrást hasznosító épületének 
megépítése, kialakítás alatt álló naperőmű. 

 A zsáktelepülés jellegből adódó nehézkes 
megközelíthetőség. A járásszékhely, Paks és 
a jelentősebb közlekedési útvonalak csak 
közvetetten, hosszabb utazással érhetőek el.  

 A belterületi utak nagy részének esetében a 
kétirányú forgalom lebonyolítására kevéssé 
alkalmas szélességű útburkolat, amely 
közlekedésbiztonsági kockázatokat is rejt.   

 Bár a település rendelkezik kompkikötővel, 
az hosszabb ideje nem üzemel. 

 Kiépített kerékpárforgalmi létesítmények, 
kerékpáros infrastruktúra hiánya.  

 Az utcák egy részének esetében a 
csapadékvíz elvezetés nem megoldott.  

 Igen jelentős a nem vezetékes, hagyományos 
energiahordozók használata, amely erősen 
terheli a környezetet. 

 A településen jellemző föld felett üzemelő 
villamosenergia és hírközlési hálózatok -az 
esztétikai problémákon túl- elfoglalják a föld 
feletti tereket, korlátozzák a fasorok 
telepítésének lehetőségét és jelentősen 
kitettek a szélsőséges időjárási 
viszonyoknak.  

 A közvilágítás éppen csak a 
közlekedésbiztonsági igényeket elégíti ki. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 A közeljövőben a térségben megvalósuló 
közútfejlesztési óriásprojektnek 
köszönhetően jelentősen javul a település 
elérhetősége, közvetlen összeköttetésbe kerül 
Pakssal és az új Duna híd megépülésével gyors 
kapcsolat nyílik keleti irányba is. A 
zsáktelepülés jelleg feloldódik. 

 Közlekedésbiztonsági fejlesztések 
megvalósítása (pl. arra alkalmas helyeken az 
utak kiszélesítése, járdafejlesztések, új 
gyalogos átkelőhelyek kialakítása). 

 A vízi közlekedés feltételeinek javítása, a 
kikötő fejlesztése.  

 A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, 
kerékpárút kiépítése a Duna-parton, ezáltal a 
település bekapcsolása a térség kerékpáros 
hálózatába.  

 Gyalogos és kerékpáros útvonalak kijelölése 
és fejlesztése a település idegenforgalmi 
célpontjainak érintésével. 

 A vízminőség-védelmi terület övezetébe 
tartozó területek esetében egyedi szabályozás 
megalkotása a felszín alatti vizek védelme 
érdekében. 

 A közlekedésbiztonsági fejlesztések 
elmaradásával a veszélyes útszakaszokon 
balesetekkel kell számolni. 

 A település fokozottan érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területen fekszik és 
több hidrogeológiai védőterület is érinti. A 
vízbázisok, felszíni vizek, illetve a talaj 
védelme szempontjából nagy kockázatot 
jelentenek a szennyvízhálózatra nem 
csatlakozó ingatlanok, melyek miatt fennáll a 
talaj- és felszíni víz, illetve talajszennyezés 
kockázata. 

 A Dunán lefutó árhullámok miatt fennáll az 
árvízveszély.  

 A felszíni vízelvezetést érintő fejlesztések 
elmaradásával továbbra is fennáll a 
vízelöntés kockázata a szélsőséges 
csapadékesemények, a nagy intenzitású 
esőzések alkalmával. 

 A nem vezetékes, hagyományos 
energiahordozók jelentős mértékű 
használata miatt fokozott a Községben a 
környezetterhelés, -szennyezés, amely a 
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 Az egyedi, szakszerűtlen szennyvízkezelések 
rövid időn belüli megszűntetése, minél 
környezetkímélőbb és gazdaságosabb 
megoldása, különösen a vízminőség védelmi 
és vízbázis védelmi területeken. 

 A tervezett közműfejlesztés megvalósulásával 
a vízi- és szennyvízközmű ellátás mennyiségi 
és minőségi javításának megvalósítása.  

 A felszíni csapadékvíz elvezetés fejlesztése, a 
helyi víz-visszatartás megoldása.  

 A folyamatban lévő fejlesztés megvalósulása 
után egy országos szinten is jelentős 
teljesítményű naperőmű kezdi meg a 
működését a településen.  

 A villamosenergia és hírközlési hálózatok 
földalatti elhelyezése esztétikai, 
területgazdálkodási és klímavédelmi okokból, 
illetve nem utolsó sorban az üzembiztosabb 
szolgáltatás érdekében.   

 Vagyonvédelmi és esztétikai célokat is 
szolgálva a közvilágítás mennyiségi és 
minőségi fejlesztése. 

helyiek egészsége szempontjából is káros 
következményekkel jár. 

 A közvilágítás fejlesztésének elmaradásával 
nehézségekbe ütközhet a vagyonvédelem és 
a társadalmi közérzet javítása. 
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
 

1. JÖVŐKÉP 
A fejezetben a település jövőképe kerül megfogalmazásra a társadalmi, a gazdasági, a táji-
természeti és az épített környezetre vonatkozóan. A jövőkép értelmezése a település térségben 
betöltött szerepe alapján történik, továbbá rögzítésre kerülnek a településfejlesztési elvek és 
eszközök. 
 
1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített 

környezetére vonatkozóan 
 
A megalapozó vizsgálat alapján megállapítható, hogy a település akkor képes fenntarthatóan, 
kiegyensúlyozottan működni hosszú távon, ha megtartja és tudatos korlátok között tartva növeli 
népességét, megőrzi táji és természeti adottságait, kialakult településkarakterének harmóniáját, 
őrzi épített és ápolja szellemi örökségét, hagyományait, tovább erősíti identitástudatát és 
közösségét, bővíti és erősíti térségi kapcsolatait és önellátásra, illetve térségi együttműködésre 
törekedve, lehetőségeihez mérten bővíti a minőségi ellátások, szolgáltatások és helyi 
munkalehetőségek körét. 
 
A jövőkép tömör megfogalmazása: 
 

 
„OTTHONOD JÖVŐJE GERJEN, AZ ÉRTÉKEIVEL HARMÓNIÁBAN ÉLŐ,  

ERŐS KÖZÖSSÉG A DUNA PARTJÁN” 
 

 

1.2. A település térségi szerepére vonatkozó jövőképe 

Gerjen a versenyképességet döntően befolyásoló tényezők (leginkább az elérhetőség, a munkaerő 
képzettsége, az idegenforgalmi ágazat fejlettsége) viszonylag kedvezőtlen helyzete miatt a Község 
jelenleg nem képvisel jelentős gazdasági erőt a térségben. A versenyképesség javításában kiemelt 
szerepet játszhat a paksi beruházásokhoz kapcsolódó közlekedésfejlesztési óriásprojekt, melynek 
részeként Gerjen és Paks között mellékút, az M6-os autópálya és Kalocsa között főút, Paks és Foktő 
között pedig Duna híd épül. A fejlesztés megvalósulása alapvetően változtatja meg Gerjen 
zsáktelepülés jellegét, bekapcsolva ezzel a Községet a térség infrastrukturális és gazdasági 
vérkeringésébe, ami beruházások lehetőségének hosszú sorát nyitja meg Gerjen számára. 
A helyi gazdaság és a térségi szerep erősödésének kulcsa a remek adottságok, köztük kiemelten a 
Paks közelsége adta lehetőségek kiaknázásában, a versenyképesség javításában, a térségi 
együttműködések kialakításában, megerősítésében és folyamatos fenntartásában rejlik. Gerjen 
számára nyugodt, falusias jellege, vonzó és karakteres táji környezete, igen aktív hagyományőrző 
tevékenysége, sportszeretete és proaktív hozzáállása, településen belüli és térségi 
együttműködésekkel társulva, erős hajtóerőként szolgál többek között a Községben működő 
vállalkozások erősödéséhez, új gazdasági szervezetek letelepedéséhez, egyidőben a 
mezőgazdasági, gazdasági és a szolgáltató szektor további erősödéséhez, illetve a turizmus 
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húzóágazattá fejlődéséhez. Mindezek a helyi munkahelyek számának emelkedéséhez, a gazdaság 
erősödéséhez, a térségi szerep jelentős növekedéséhez vezetnek. 
 

1.3. A településfejlesztés alapelveinek és fontosabb eszközeinek rögzítése 

1.3.1. A településfejlesztési alapelvek 
 
Kezdeményező településfejlesztési és -irányítási szemlélet kialakítása, megerősítése: ennek 
lényege, hogy az Önkormányzat proaktív módon elébe megy a várható eseményeknek, 
kihívásoknak, lehetőségeknek és ezáltal egy tudatosabb programalkotási, tervezési, fejlesztési 
folyamatot indít el. 
 
Belső egyetértés a fejlesztési irányokban és prioritásokban: az elv alapvető feltétele a Község 
és közvetlen környezetének politikai-, szakmai- és civil szervezeteinek, vállalkozásainak 
széleskörű együttműködése, és a fejlesztési elképzelések kapcsán kialakított konszenzusa. Ennek 
hiányában nem valósíthatóak meg még a legjobban megtervezett programok sem. 
 
Alulról szerveződés: a központi gazdaságfejlesztési eszközök, források elosztásával szemben azt 
jelenti, hogy a helyi érdekű gazdasági (fejlesztési) stratégia kialakítása és megvalósítása a helyi 
adottságokra, értékekre és lehetőségekre építve a gazdaság helyi szereplőivel együttműködésben 
történik. 
 
Integrált megközelítés, komplexitás: a településfejlesztés nem pusztán a műszaki megújításra 
törekszik, hanem az Önkormányzat a tervezés során legalább azonos súllyal veszi figyelembe a 
társadalmi és gazdasági tényezőket. Olyan összetett gondolkodásra és tervezési szemléletre van 
szükség, amely képes átlátni a különböző irányultságú fejlesztések egymást feltételező és egymást 
erősítő összefüggéseit, ezt a helyi közösséggel, környezettel szervesen összekapcsolódva próbálja 
megvalósítani, ami által társadalomépítési, gazdaságfejlesztési és környezeti megújítási 
folyamatok is megvalósulnak. 
 
Rendszerelvű településműködtető és fejlesztő gondolkodás kialakítása: a helyi irányítás 
számol a legkülönbözőbb összefüggésekkel, integrált megközelítésekkel, így egyidejűleg képes 
figyelembe venni a Község belső gazdasági, műszaki, társadalmi és környezeti körülményeit, 
valamint a külső hatásokat és kihívásokat. 
 
Fenntarthatóság: a településfejlesztés hosszú távú folyamat, amelyben a fenntarthatóság 
társadalmi, gazdasági és környezeti szinten együttesen jelenik meg. A külső források bevonása 
mellett azok „befektetésként” történő felhasználása a helyi erőforrások mobilizálását, arányának 
növelését eredményezi. A külső (globális) hatásoknak való kiszolgáltatottság csökkentésére a 
leginkább kézenfekvő módszer a helyi önfenntartásra való törekvés, egyfajta modern, nem 
bezárkózó autonómia kialakítása.  
 
Értékteremtő és értéknövelő megközelítés: az Önkormányzat azon igényét jeleníti meg, hogy a 
forrásokat még hatékonyabban hasznosítsa és fektesse be a helyi gazdaságba, a vállalati 
innováció, gazdasági termelés útján, vagy akár a munkaerő továbbképzésébe. Ebben a 
megközelítésben a helyi közösség úgy tekint a munkára, mint fontos árucikkre, a munkaerő 
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továbbképzésére, pedig mint alapvető és célzott befektetésre. Ez kihat a helyi források 
mobilizálására, a helyi előnyök minél jobb kihasználására. 
 
Vállalkozás megtartó stratégiák: ennek a stratégiának az a célja, hogy a betelepülő, alakuló helyi 
cégek elégedettek legyenek, ezáltal ne adják fel helyi telephelyeiket, ne helyezzék át működésüket 
más településre. Az Önkormányzat – kevés közvetlen beavatkozási eszköze révén – ösztönző, 
támogató, a működést könnyítő lépésekkel, információkkal segítheti a cégeket. 
 
Vállalkozásösztönzés, vállalkozások beindításának támogatása: olyan gazdasági fejlődést 
elősegítő eszközök, amelyeket elsősorban arra dolgoztak ki, hogy előremozdítsák egy településen 
új vállalkozások létrejöttét.  
Olyan szolgáltatásokat foglal magában, amelyek ösztönzik helyi, vagy betelepülő vállalkozások 
indítását. Ezek közé tartozik a képzés, az adminisztratív segítségnyújtás, az üzleti tanácsadó 
szolgáltatás, a vállalkozói hálózatok kiépítése, a mentor-programok beindítása, és egyéb az 
Önkormányzat által nyújtható specializált szolgáltatások.  
 

1.3.2. A településfejlesztés fontosabb eszközei 
 

Humán infrastruktúra-fejlesztés: a humán infrastruktúra alatt az oktatási, a szakképzési és 
továbbképzési programokat és ennek infrastruktúráját, továbbá az életminőség javításhoz 
szükséges egyéb infrastruktúrát (egészségügy, rekreáció, szabadidő) és ahhoz kapcsolódó 
szolgáltatásokat értjük, amelyek működhetnek a vállalkozásokat támogató szolgáltatásokként. Így 
tágan értelmezve valamennyi vállalkozásösztönző szolgáltatás a humáninfrastruktúra részének is 
tekinthető. 
 
Műszaki infrastruktúra-fejlesztés: rugalmasan bérelhető, kis helyigényű, kreatív vállalkozások 
számára vállalkozói tér (terület, telek, zóna) inkubációs létesítmény, helyek felkínálása a cél, ahol 
meg lehet osztani a felszerelést és az adminisztratív szolgáltatásokat. 
 
Közlekedési infrastruktúra-fejlesztés: a település elérhetőségének javítása, a tömegközlekedés 
feltételeinek javítása által, közösségi, alternatív közlekedési módok ösztönzése (térségi és 
települési kerékpárút hálózat, iránytaxi). 
 
Közösségi gazdaságfejlesztés: az Önkormányzat célja, hogy mobilizálja a helyi erőforrásokat, és 
a gazdaságfejlesztést a helyi közösség kohéziójának erősítésére is felhasználja. A szemlélet 
biztosítja az átláthatóságot és javítja a kommunikációt a helyi gazdasági-közösségi élet szereplői 
között. Ez a szemlélet egyben növeli a hatékonyságot, hiszen egy olyan koordináló mechanizmus 
létrehozásához vezet, amely azért jön létre, hogy biztosítsa a helyi gazdasági szolgáltatások 
fejlesztését és korszerűsítését. 
 
Széleskörű helyi és térségi partnerség kialakítása: az adott fejlesztési folyamatban érintett 
települési és térségi szakmai és civil résztvevők bevonása (együttműködő tervezés), már a 
tervezés időszakától kezdődően. 
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Értéknyilvántartó monitoring rendszer kialakítása: a települési folyamatok nyomon 
követhetőségének, továbbá a koncepció intézkedései során meghatározott indikátorok, illetve a 
konkrét projektek mérésének érdekében. 
 
2. CÉLOK 
 
E fejezet a település fejlesztését szolgáló átfogó célok, stratégiai célok, tematikus részcélok és 
beavatkozások meghatározását, valamint ezek kapcsolatának bemutatását tartalmazza. Kisebb 
település lévén a fejlesztési célok a Község egészére vonatkoznak, nem kerültek 
meghatározásra olyan célok, melyek a településnek csak bizonyos részét, részeit érintenék. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:telepules@kasib.hu


21 

GERJEN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ - 2022 

2.1. A jövőkép, az átfogó célok, a stratégiai célok és a tematikus részcélok kapcsolata 

JÖVŐKÉP „OTTHONOD JÖVŐJE, GERJEN. AZ ÉRTÉKEIVEL HARMÓNIÁBAN ÉLŐ, ERŐS KÖZÖSSÉG A DUNA PARTJÁN.” 

ÁTFOGÓ 
CÉLOK 

Otthonos és ellátó, népességét megtartó 
és tudatosan gyarapító település, erős 

közösséggel 

 Helyi adottságokon és térségi 
együttműködésen alapuló gazdaság- és 

turizmusfejlesztés 

Táji, természeti és épített környezetével 
harmóniában élő település 

Fenntartható települési 
környezet kialakítása 

STRATÉGIAI 
CÉLOK 

Az ellátások, 
szolgáltatások 
rendszerének 

fejlesztése, az élhető 
települési 

nagyságrendnek 
megfelelve 

A közösség, helyi 
értékekre, 

hagyományokra 
épülő erősítése 

A helyi gazdaság 
fejlesztése, 

munkahelyteremtés 

Helyi adottságokra 
alapozott 

turizmusfejlesztés, a 
táji és épített 

környezet tiszteletben 
tartásával 

Duna menti 
jellegzetes 

településkarakter 
erősítése 

Fenntartható, 
hagyományos 
tájhasználat 
ösztönzése 

Zöld, kék és műszaki 
infrastruktúra 

klímabarát fejlesztése 

TEMATIKUS 
RÉSZCÉLOK 

Az élhetőséget szem 
előtt tartó települési 

nagyságrend 
meghatározása 

A helyi értékekre 
alapozva a közösség 

és a 
lokálpatriotizmus 
további erősítése 

A gazdasági környezet 
feltételeinek javítása, 

a környezeti 
szempontok 

figyelembevételével 

A környezeti 
adottságokat szem előtt 

tartó, tematizált 
turizmusfejlesztés, 

turisztikai attrakciók 
létrehozása 

Táji, természeti és 
épített értékek 

megőrzése, védelmüket 
szem előtt tartó 

fejlesztése, fenntartható 
hasznosítása 

A hagyományos 
tájhasználati formák 

fenntartása, 
természetkímélő 

gazdálkodási 
módszerek fejlesztése 

A környezeti állapot 
javítása, a 

környezettudatosság 
erősítése 

A közszolgáltatások, 
intézmények minőségi 

és mennyiségi 
fejlesztése 

A hagyományőrző 
tevékenységek 

bővítése 

Az ökológiai 
gazdálkodás és a 
környezettudatos 

mezőgazdaság 
ösztönzése 

A táji környezet 
adottságainak 

fokozottabb kiaknázása, 
a természeti értékek 

tiszteletben tartásával 

Duna ártéri erdeivel 
való élő kapcsolat 

kialakítása 

A mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás 

támogatása a 
biodiverzitás növelése 

érdekében 

A közmű infrastruktúra 
fejlesztése, a vizuális és 

környezeti terhelés 
mérséklésével 

Településközpont 
funkcionális 
gazdagítása 

Közösségi terek 
fejlesztése 

A munkavállalók 
képzettségének, 

versenyképességének 
a javítása 

Sport- és rekreációs, 
idegenforgalmi célokat 
is szolgáló fejlesztések 

A Faddi-Duna holtág, 
Solymos-ér 

revitalizációs és 
fejlesztési terveinek 

kidolgozása 

Természeti, táji és 
épített értékek 

védelmének biztosítása 
helyi szinten 

Felszíni vízrendezés a 
vízfolyások 

revitalizációjával 
összefüggésben 

A lakhatási helyzet 
javítása 

Településen és 
térségen belüli 

gazdasági 
együttműködések 

erősítése, kialakítása 

Turisztikai attrakciók 
összekötése 

Zöldfelületek tájjal 
harmonizáló, helyi 
adottságokra épülő 

fejlesztése 

Hagyományos 
tájhasználaton alapuló 

közösségi élet 
színtereinek fejlesztése 

A közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése, 
reflektálva az új összekötő 

út és a Duna-híd 
kialakítására 
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2.2. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása 

 
Átfogó célok 
 
A jövőkép elérése érdekében meghatározott különböző településfejlesztési célok a következő 
átfogó célokat szolgálják: 
 

A. Otthonos és ellátó, népességét megtartó és tudatosan gyarapító település, erős 
közösséggel  

B. Helyi adottságokon és térségi együttműködésen alapuló gazdaság- és 
turizmusfejlesztés 

C. Táji, természeti és épített környezetével harmóniában élő település  
D. Fenntartható települési környezet kialakítása 

 
Modern, a mai piaci viszonyokhoz alkalmazkodó, önellátó helyi gazdaság építése, erős helyi és 
térségi együttműködések kialakítása és fenntartása, környezet- és vállalkozásbarát, a természeti 
és az épített értékeknek, a nyugodt falusias karakternek a megőrzésére törekvő légkör és 
infrastruktúra kialakítása, az értékek színvonalas, szakmai bemutatására képes közösség. 
Mindezeket kapocsként fogja össze a kezdeményező és együttműködő településirányítás, a 
közösségi részvételt biztosító településműködtetés.  
 
Stratégiai célok 
 
A település jövőképének eléréséhez kitűzött átfogó célok az alábbi stratégiai célokra bonthatóak: 
 

1. Az ellátások, szolgáltatások rendszerének fejlesztése, az élhető települési 
nagyságrendnek megfelelve 

2. A közösség, helyi értékekre, hagyományokra alapozott erősítése 
3. A helyi gazdaság fejlesztése, munkahelyteremtés  
4. Helyi adottságokra alapozott turizmusfejlesztés, a táji és épített környezet 

tiszteletben tartásával 
5. Duna menti jellegzetes településkarakter erősítése 
6. Fenntartható, hagyományos tájhasználat ösztönzése 
7. Zöld, kék és műszaki infrastruktúra klímabarát fejlesztése 

 

2.3. Részcélok és a beavatkozások meghatározása 

 
A stratégiai célok további, az alább látható tematikus részcélokra, beavatkozásokra bonthatóak.  

 
1. Az ellátások, szolgáltatások rendszerének fejlesztése, az élhető települési 

nagyságrendnek megfelelve  
 

• Az élhetőséget szem előtt tartó települési nagyságrend meghatározása  
 

A település számára elsődleges cél a népességfogyás megállítása, az elkövetkező években a 
népességszám stabilizálása, hosszabb távon pedig a lélekszám jelentős gyarapítása. 
Mindemellett Gerjen számára nem lehet cél a mértéktelen, korlátlan fejlődés, a népességszám 
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rohamos és túlzottan nagymértékű növelése. Kívánatos települési nagyságrend a nagyjából 2200 
fős népességszám, amely már lehetővé teszi az önálló önkormányzati hivatal működtetését, 
ugyanakkor még megtartható a nyugodt, falusias jelleg anélkül, hogy sérülnének a település 
értékei, veszélybe kerülne a Község élhetősége. Jó irány a kisebb mértékű, fokozatos, de stabil 
népességszám gyarapodás, amelyet a település infrastruktúrája is megfelelően le tud 
követni. Az üres lakótelkek beépülésével a Község, jelenleg több mint 1200 fős lélekszáma 
nagyjából 800 fővel gyarapodhat. Kiemelkedően fontos ugyanakkor, hogy a lakóterületek 
bővülése és ezáltal a népességszám emelkedése lassabb tempóban, fokozatosan történjen.  
 

• A közszolgáltatások, intézmények minőségi és mennyiségi fejlesztése 
 

Az utóbbi évek intézményfejlesztéseinek eredményeként számottevően emelkedett az ellátások, 
közszolgáltatások színvonala, illetve kapacitása a településen. A már lezajlott projektek mellett 
ugyanakkor mindenképpen szükséges a település közszolgáltatásainak további fejlesztése 
olyan mértékben, hogy az alkalmas legyen a tervezett 2200 fős népesség megfelelő 
ellátására is. A közszolgáltatások közül elsősorban az egészségügyi és szociális ellátás igényli 
jelenleg a jelentősebb fejlesztéseket, ezekhez kapcsolódóan elsődleges célként lehet rögzíteni 
mindenekelőtt a gyermek egészségügyi ellátás, illetve az idősellátás feltételeinek javítását. A 
településen nincsen gyermek háziorvos, bár az Önkormányzat régóta tervezi gyermekorvosi 
praxis elindítását. Ezért a legfontosabb feladat a megfelelő munkakörnyezet biztosítása mellett 
a helyi lakhatás megoldása a közszolgáltatásokat ellátó szakemberek számára. A másik fontos, 
előrelépést igénylő terület az idősellátás. A Községben biztosított az alap szociális ellátás, 
ugyanakkor a településsel együtt a térségben is hiányzik egy bentlakásra is lehetőséget nyújtó, 
időskorúak ellátását végző intézmény. Mivel ez egyrészt térségi probléma, másrészt a Község 
nagyságrendje nem feltétlenül teszi lehetővé egy ilyen, specifikusabb intézmény egyedül, önállóan 
történő működtetését, ezért ebben a tekintetben (is) szerepet kaphatnak a térségi, településközi 
együttműködések. Jó lehetőséget kínálhat a szomszédos Dunaszentgyörgy Községgel történő 
társulás, melynek eredményeképpen megkezdhetné működését egy közös fenntartású, gerjeni 
székhelyű idősek otthona, amely a bentlakás és a teljes körű ellátás mellett idősek napközi 
otthonának, idős klubnak is helyet adhat.  
A népességszám várható gyarapodása a fentiek mellett más közszolgáltatások fejlesztését is 
szükségessé teszi. Kiemelt figyelmet érdemel a nevelés-oktatás a településen. A közelmúltban 
átadott új integrált nevelési intézménynek, mind a bölcsődei, mind pedig az óvodai része már 
a jelenlegi népességszámmal is magas kihasználtsággal működik. Ezért a lélekszám 
emelkedésével párhuzamosan a bölcsődei és óvodai kapacitás folyamatos bővítésére lesz 
szükség. A tervezett népességgyarapodással számolva és a meglévő (14 bölcsődei és 75 óvodai 
férőhely) kapacitás tartalékait is figyelembe véve kb. 15-20 bölcsődei (1 új csoport) és 10-15 
óvodai (szintén 1 új csoport) férőhelyre lesz szükség a jövőben. A férőhelybővítés szűkösen, 
de megoldható a meglévő intézmény telephelyéhez kapcsolódóan. Ehhez azonban igénybe 
kell venni az intézmény nyugati oldalán található, állami tulajdonban lévő telket a Kossuth 
utcában, valamint esetlegesen az északi oldalán álló parókia telkének egy részét is. A 
férőhelybővítés a meglévő intézményi épület bővítését is igényli, nagyjából 300 m2-es 
kiterjedésben. Az általános iskola tekintetében jelenleg éppen az igen alacsony kihasználtság 
jelenti a problémát, ezért elsődlegesen a 8 osztályos intézmény megtartása, az ehhez szükséges 
gyermeklétszám folyamatos biztosítása a cél. A lakosságszám emelkedésével várhatóan az iskola 
tanulói létszáma is számottevően növekedni fog (kb. 75 új diák, 3 új osztály), azonban az 
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optimális gyermeklétszám, a magas kihasználtság eléréséhez az iskola vonzerejének 
növelésére van szükség. Ehhez egyrészt okvetlenül folytatni szükséges az intézmény 
infrastrukturális fejlesztését (pl. a Magyar Falu program keretében), a modern tanulói 
környezet kialakítását, másrészt indokolt lehet a helyi gyermekek mellett a környező kisebb 
települések gyermekeire is alapozni, akár iskolabusz elindításával ösztönözni a gyermekek 
beíratását a gerjeni oktatási intézménybe.   
Külön ki kell térni a közbiztonságra a településen. A várható népességszám emelkedés indokolttá 
teszi egyrészt egy körzeti megbízott (KMB) csoport létrehozását, másrészt a helyi 
polgárőrség létszámbővítését, fejlesztését. Szükségessé válik továbbá a térfigyelő 
kamerarendszer bővítése, a kamerák számának további növelése. A rendőrséggel történő 
hatékony együttműködés még inkább kulcskérdés lesz a jövőben. 
A fentieken túl általánosságban mindenképpen ki kell hangsúlyozni a térségi, településközi 
együttműködések, a térségi szemlélet erősítésének a fontosságát, ez kiemelkedő célkitűzésként 
rögzítendő az ellátórendszer hatékony fenntartása, illetve a közszolgáltatások mennyiségi 
és minőségi fejlesztése érdekében.  
 

• Településközpont funkcionális gazdagítása  
 

Gerjenben a központi funkciók (közintézmények, kereskedelmi és szolgáltató egységek) nagy 
része viszonylag kis kerületen, koncentráltan helyezkedik el a Béke téren és környezetében, 
ugyanakkor megfogalmazódott az igény a terület településközponti jellegének erősítésére, a 
településközpont fejlesztésére. Ennek megvalósítása érdekében az Önkormányzat 2018-ban 
kiviteli tervet készítetett a Béke tér komplex rendezésére, amely a tájépítészeti elgondolások 
mellett a közmű és a közlekedés fejlesztési elképzeléseket is rögzíti. A Béke tér komplex rendezése 
mellett ugyanakkor szükséges a központi terület funkcióinak bővítése is, leginkább új 
kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó egységek kialakításával, a kialakítás 
ösztönzésével. Az Önkormányzat ebben a tekintetben is aktív tevékenységet folytat. A 
közelmúltban megvásárolta a Közösségi Ház melletti épületet, amelynek olyan funkciót kíván 
adni, amely kiszolgálja a művelődési intézményt, kiegészíti annak funkcióit. Az épület megfelelő 
felújítása, átalakítása után akár egy, a közművelődéshez kapcsolódó vendéglátó egység, pl. 
irodalmi kávéház, kultúr - bisztró is kialakítható. Mindemellett az Önkormányzat folyamatosan 
figyelemmel kíséri azokat az ingatlanokat, amelyek fejlesztésükkel hozzájárulhatnak a 
településközpont funkcióbővüléséhez. Ezen területek esetében elsődleges célkitűzés az 
ingatlanok megvásárlása, amennyiben pedig ez nem lehetséges, az Önkormányzatnak 
törekednie kell a tulajdonosokkal történő hatékony kooperációra (pl. településfejlesztési 
megállapodás, szerződés formájában) a területek, közérdeket is szolgáló, funkcióbővítő 
fejlesztésének megvalósítása érdekében.  
A településközpont funkcionális gazdagítása szempontjából szerepet kaphat az önkormányzati 
tulajdonban lévő sportcsarnok és környezete, a Tájház, valamint a Gödrök elnevezésű 
területek is (lásd részletesen később).  
 

• A lakhatási helyzet javítása  
 

Bár az Önkormányzatnak nincsen ráhatása az ingatlanpiacra, lehetőségeihez mérten elő kell 
segítenie a lakhatási helyzet javítását a településen, hozzájárulva ezzel a népesség 
megtartásához, gyarapításához. Ennek érdekében elsődleges célként rögzíthető az Önkormányzat 
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számára egy lakáspolitikai program, koncepció kidolgozása, amely elsősorban a fiatalok és 
a közszolgáltatásokat ellátó szakemberek támogatását, településre vonzását, illetve 
helyben tartását célozza. A lakáspolitikai dokumentumban rögzítésre kerülhetnek azok a 
tevékenységek, amelyekkel az Önkormányzat segíteni tudja a megfizethető lakhatást a 
településen. Ilyen tevékenység egyebek mellett a megfelelő építész és építőipari szakemberek 
felkutatása és foglalkoztatása, akár típustervek alkalmazásával olcsóbb, könnyű szerkezetes 
technológiával épülő lakóházak kialakítása, elsősorban az új lakóterületeken (a Jókai utcától 
nyugatra fekvő területen és a Karikás kertek területén). Ezekhez a lakásokhoz aztán jutányosan 
hozzájuthatnak a fiatalok, ezzel biztosítható a településre költözésük, illetve a helyben 
maradásuk, családalapítás céljával. A lakáspolitikai program, koncepció másik kiemelt 
célcsoportja a közszolgáltatásokat ellátó szakemberek, akikből országos szinten is egyre nagyobb 
hiány mutatkozik. Ezen szakemberek számára az optimális munkakörnyezet mellett, komoly 
vonzerőt jelenthet a megfelelő lakhatási lehetőség biztosítása. Ez különösen igaz a pályakezdő 
szakemberek esetében, akik ezáltal nem csak munka- és lakóhelyüknek, hanem hosszú távú 
otthonuknak is választhatják a települést. A lakáspolitikai dokumentumban az Önkormányzat 
számára rögzítendő cél lehet a közszolgáltatásokat ellátó szakemberek számára megfelelő 
színvonalú szolgálati lakások kialakítása, biztosítása (pl. a Magyar Falu program keretében), 
különös tekintettel az orvosokra (felnőtt és a későbbiekben akár gyermekorvos), illetve a 
pedagógusokra.  
 
2. A közösség, helyi értékekre, hagyományokra épülő erősítése 

 
• A helyi értékekre alapozva a közösség és a lokálpatriotizmus további erősítése  

 
A gazdag történelmi múlttal rendelkező településen igen erős a közösség összetartása, 
meglehetősen intenzív társadalmi, közösségi élet jellemzi, amelyben kiemelt szereppel bír a 
hagyományőrzés, a sport és a vallás. Ez az erős közösség Gerjen egyik legnagyobb értéke, 
ezért megőrzése és erősítése a település kiemelt feladata. Az Önkormányzat az elmúlt 
években aktív tevékenységet folytatott a helyi kötődés, a lokálpatriotizmus, a közösség további 
erősítése érdekében. Ennek a tevékenységnek egyik fontos eleme volt a nemrégiben megalkotott 
és bemutatott szlogen és logó, amely a turisztikai célú településmarketing mellett kiválóan 
szolgálja a helyi kötődés fejlesztését is. Az „Otthonod jövője, Gerjen” szlogen, illetve a Dunát és 
a Tájházat ábrázoló logó nemcsak egységes arculatot kölcsönöz a településnek, de kiemeli 
Gerjen erényeit, értékeit és rámutat ezen értékek, hagyományok megőrzésének fontosságára. 
Ugyancsak a helyi kötődés erősítését szolgálja az Önkormányzat által a közelmúltban útjára 
indított „Ismerd meg Gerjent” elnevezésű programsorozat, melynek célja, hogy a részvevők 
szórakoztató formában megismerjék a települést és környezetét, épített és természeti értékeit. A 
nagy népszerűségnek örvendő programsorozat mindenképpen folytatásra érdemes a jövőben 
is. A fentieken túl az Önkormányzat mással is hozzájárulhat a közösségépítéshez. Az új óvodai-
bölcsődei intézmény kialakításával több helyiség is felszabadult a régi óvoda helyén, az 
Egészségház épületében. Ezek közül egyet az Önkormányzat már át is adott a helyi civil 
szervezetek számára használatra. Ennek nagy jelentősége van, hiszen mutatja az 
Önkormányzat elkötelezettségét a helyi közösség, civil szféra irányába, illetve erősítheti az 
Önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolatot, valamint a civil szférán belüli 
kooperációt is. Az Önkormányzat részéről további, a közösség erősítéséhez hozzájáruló, a helyi 
értékekre, főként a hagyományőrzés, a sport és a vallás kitüntetett szerepére épülő fejlesztések 
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is tervben vannak. Ilyen a Tájház és a települési értéktár, valamint hosszabb távon egy 
sportközpont megépítése. Ezek mellett célként rögzíthető az erősen leromlott állagú katolikus 
templom teljes felújítása, amely elsősorban pályázati forrásból valósítható meg.  
 

• A hagyományőrző tevékenységek bővítése  
 
 A helyi hagyományok bemutatásának, népszerűsítésének fontos eszközei a 
hagyományőrző rendezvények. A már nagy múlttal rendelkező rendezvények (pl. falunap, 
Gerjeni Lovasnapok) megtartásán túl célként rögzíthető új programok, események életre 
hívása, amelyek a helyi tradíciókat, akár a kézműves hagyományokat, akár a Dunával való 
együttélés, a halászat, halgazdálkodás emlékeit állítják a középpontba.  
A hagyományőrzés kiemelkedő helyszíne lesz a Tájház a Vajda Ignác utcában. Az intézmény az 
állandó kiállítása mellett kiváló, autentikus helyszínül szolgál az időszakos kiállítások, 
hagyományőrző és egyéb programok, kisebb csoportfoglalkozások és egyeztetések számára, 
bővíti a Község közművelődési, kulturális lehetőségeit, illetve a település 
rendezvényhelyszíneinek, közösségi színtereinek sorát.  
Ugyancsak a hagyományőrzés erősítését szolgálhatja egy települési értéktár létrehozása, 
amelyről 2021 végén döntött az Önkormányzat. A Gerjen Jövőjéért Alapítvány, az értéktár 
létrehozására irányuló tevékenységének célja, hogy a helytörténeti, néprajzi és nyelvi emlékek, 
értékek gyűjtésével, dokumentálásával és bemutatásával tájékozottabbá és büszkébbé tegye a 
Község lakóit, rámutatva a hagyományőrzés fontosságára.   
 

• Közösségi terek fejlesztése 
 

A településen a közösségi élet színterei, a programok, rendezvények helyszínei legtöbbször a 
megújult Közösségi Ház, illetve annak udvara és környezete, valamint a sportpályák (labdarúgó 
pálya, lovaspálya). Az Önkormányzat nemrég megvásárolta a Közösségi Ház mellett 
található, korábban takarékszövetkezetnek is helyet adó épületet, melynek a közművelődési 
intézményhez kapcsolódó, azt kiegészítő funkciót kíván adni. Az épület a felújítást, megfelelő 
átalakítást követően közösségi funkciókat (pl. klubház) is elláthat.  
Az Önkormányzat tervei között a többi, meglévő rendezvényhelyszín megújítása, fejlesztése is 
szerepel, ráadásul a Tájház is színvonalas, autentikus közösségi helyszínné válhat. A meglévő 
rendezvényterületeket tekintve, az Önkormányzat a belterület déli szélén, a jelenlegi 
labdarúgópályáktól nyugatra, labdarúgó sportközpont kialakítását tervezi hosszabb távon, 
külső pénzügyi források bevonásával. A sportfejlesztés megvalósulásával felszabadulhat a 
jelenlegi labdarúgópálya, lehetővé válik a terület, állandó rendezvényhelyszínként történő 
hasznosítása és fejlesztése. Ugyancsak kiváló lehetőségeket rejt magában a közösségi funkciók 
bővítésének tekintetében a labdarúgópálya déli oldalán fekvő, nagyjából 1500 m2-es kiterjedésű, 
gyepes terület. Ezen a helyszínen kialakítható lenne egy ifjúsági park, amely egy parkosított, 
zöld környezetben ügyességi sportok, pl. gördeszka, görkorcsolya, illetve BMX számára 
szolgáló pályáknak adna helyet. Így a terület sport- és rekreációs funkciója mellett a fiatalok 
kiemelt találkozóhelyévé, közösségi színterévé válhatna.  
A labdarúgópályán kívül az Önkormányzat a másik sport- és rendezvényterület, a Gödrök 
elnevezésű területek fejlesztését is célul tűzte ki (lásd részletesen később).  
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A fentiek jól mutatják tehát, hogy a meglévő közösségi terek fejlesztése és újak kialakítása 
nemcsak a közösségépítés és a zöldfelületi rendszer fejlesztése szempontjából fontos, de 
hozzájárulhat a település turisztikai vonzerejének növeléséhez is. 
 
3. A helyi gazdaság fejlesztése, munkahelyteremtés 

 
• A gazdasági környezet feltételeinek javítása, a környezeti szempontok 

figyelembevételével  
 

Bár az utóbbi időszakban a gazdasági versenyképesség néhány elemében jelentősebb javulás 
történt a Községben (pl. munkaerő képzettsége, működő vállalkozások száma), összességében 
Gerjen jelenleg nem képvisel jelentős gazdasági erőt a térségben.   
A település gazdasági teljesítményének növeléséhez, a munkahelyteremtéshez, illetve a térségi 
gazdasági szerep erősítéséhez általános célkitűzésként rögzíthető a helyi gazdasági környezet 
javítása, a támogató vállalkozói környezet kialakítása és fenntartása, amely mind a meglévő 
gazdasági szervezetek fejlődése, mind pedig az új vállalkozások letelepedésének ösztönzése 
érdekében elengedhetetlen. Ez kizárólag az Önkormányzatot jelenleg is jellemző támogató, 
proaktív magatartással érhető el. Jelentős támogatást ígér a helyi vállalkozások számára, hogy az 
Önkormányzat az egykori óvodai épületrészben, két felszabadult helyiség bevonásával 
közösségi (coworking) iroda kialakítását tervezi. Az iroda a jövőben akár 
inkubátorházként is működhet, az irodai lehetőségeken túl extra szolgáltatásokat (pl. 
marketing, adó-, pénzügyi és jogi tanácsadás) nyújtva az Önkormányzat részéről.  
A már a településen működő vállalkozások bővítésének elősegítése mellett kiemelkedően fontos 
az új gazdasági szervezetek letelepedésének ösztönzése is, amelynek fontos eszközei egyebek 
mellett a megfelelő telephelykínálat biztosítása, a betelepülni szándékozó vállalkozásokkal 
folytatott folyamatos háttértárgyalások, illetve az adókedvezmények. Kiemelkedően fontos 
fejlemény, hogy az Önkormányzat új gazdasági terület kijelölését tervezi a település északi 
részén, a kiépítés alatt álló, Gerjent Pakssal összekötő mellékút mentén. A nagyjából 36 hektár 
kiterjedésű területen gazdasági-logisztikai park kialakítása tervezett, amely a tervek szerint 
kisebb és nagyobb létszámú vállalkozásoknak is helyet ad majd. Bár a gazdasági-logisztikai park 
kialakítását erősen ösztönzik a Paksi beruházások, az Önkormányzat kiemelt célja, hogy a 
gerjeni gazdasági terület a járásközpontban zajló beruházások befejezése után is életképes 
maradjon. Kiemelkedő szempont továbbá, hogy csak olyan vállalkozások telepedjenek le a 
gazdasági-logisztikai park területén, amelyek tevékenységükkel nem gyakorolnak jelentős 
környezeti hatást, kismértékben terhelik csupán a környezetet. Elsődlegesen célként ezért a 
könnyűipari, gépipari, mérnöki, informatikai, illetve logisztikai vállalkozások 
letelepedésének ösztönzése rögzíthető.   
A fentiek segítségével elérhető tehát a gazdaság környezettudatos erősödése, a 
munkahelyteremtés, ezzel összefüggésben az ingázás mértékének csökkenése és az 
Önkormányzat számára az iparűzési adóból befolyt bevétel növekedése is.  
 

• Az ökológiai gazdálkodás és a környezettudatos mezőgazdaság ösztönzése  
 

A helyi mezőgazdaságot jellemző, a település hatalmas területét intenzíven igénybe vevő, 
monokultúrás gazdálkodás nem párosul a szektor erős teljesítményével, a megfelelő 
jövedelmezőséggel. A mezőgazdasági szektor versenyképességének javítása érdekében 
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kiemelkedően fontos az országos trendekre megfelelően reagálni, a szektor 
struktúrájának újragondolásával a nagytáblás, monokultúrás gazdálkodás irányából egyre 
inkább elmozdulni a kisebb parcellákon zajló, kertes, gyümölcs- és zöldségtermelő 
tevékenységet végző gazdálkodás irányába. Ez a fajta termelő tevékenység mindamellett, hogy 
sokkal jobban szolgálja a természetkímélő földhasználat megteremtését, számos szempontból 
hasznos. A kertes mezőgazdaság jelentős előnye, hogy jóval nagyobb az élőmunka igénye, mint 
például a szántóföldi növénytermesztésnek, ennek előtérbe helyezésével tehát számottevően 
segíthető a munkahelyteremtés. További fontos tulajdonsága, hogy segíti a település 
önellátását, hiszen a termények többek között a Község intézményeinek báziskonyhájára 
kerülhetnek, ellátva a gyerekeket friss zöldségekkel és gyümölcsökkel. Ráadásul ennek a termelő 
formának nagy teret engednek a jelenlegi gazdasági viszonyok, aktuális piaci igények.  
A kertes mezőgazdasági tevékenységek erősödésére pozitívan hathat egy Önkormányzat által 
kialakított és működtetett mintakert, amely ökológiai gazdálkodást végző tevékenységével 
és annak bemutatásával, egyrészt elláthatja a Község intézményeinek báziskonyháját, 
másrészt turisztikai attrakcióként segítheti az idegenforgalmi ágazat erősödését.   
 

• A munkavállalók képzettségének, versenyképességének a javítása  
 

Az utóbbi időszakban jelentősen javult ugyan a lakosság képzettségi helyzete, a helyi munkaerő 
képzettsége még mindig jelentősen kedvezőtlenebb az országosnál. Mivel a 
versenyképesség szempontjából a képzettségnek igen fontos a szerepe, ezért a minél 
színvonalasabb nevelés és alapfokú oktatás biztosítása mellett hangsúlyos szerep jut a 
felnőttképzésnek, a továbbképzéseknek, illetve átképzéseknek.  
Elsősorban olyan tanfolyamok szervezése a célravezető, melyekkel olyan ismeretekhez, 
képesítéshez jutnak a munkavállalók, melyek birtokában jobban érvényesülhetnek a helyi 
munkaerőpiacon, illetve a település szűkebb környezetében, elősegítve ezzel a helyben 
maradásukat.  
A képzettség tekintetében külön ki kell térni a gerjeni népesség két csoportjára, mégpedig a fiatal, 
pályakezdő munkavállalókra, illetve a női munkavállalókra. A fiatalok számára jelentős 
támogatást jelenthet, ha az Önkormányzat rendszeres jelleggel pályaorientációs és karrier 
tanácsadásokat szervez, illetve olyan tréningeket indít, amelyek a vállalkozóvá válást 
célozzák. Utóbbi tekintetében, természetesen nem csak a fiatalok számára, célszerű rendszeres 
jelleggel előadásokat, képzéseket szervezni többek között a vállalkozási, pénzügyi, jogi, 
informatikai alapismeretek, a pályázatfigyelés és a pályázatírás részleteinek, illetve a 
hitellehetőségek ismeretének az elsajátítását segítendő. Az Önkormányzatnak a fiatalok mellett a 
női munkavállalók helyzetét is kiemelten kell kezelni. Ennek oka, hogy a gerjeni nők 
foglalkoztatási aránya a településen élő férfiakhoz és az országos viszonyokhoz képest is 
jelentősen alacsonyabb. A kedvezőtlen foglalkoztatási helyzet egyrészt az alacsony fokú 
képzettségből adódik, a nők mindössze nagyjából harmada rendelkezik legalább érettségivel 
Gerjenben. Másik oka a gyermekvállalás melletti munkavégzés problematikájában 
keresendő. A munkavállalók képzettségének, versenyképességének javítását elérendő, a fent 
említett munkavállalói csoportok fókuszba helyezésével célszerű egy részletes program, 
koncepció kidolgozása az Önkormányzat részéről.   
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• Településen és térségen belüli gazdasági együttműködések erősítése, kialakítása 
 

A gazdasági életet tekintve nem jellemzőek az erős, hosszú távú együttműködések sem a 
Községben, sem pedig a térségben. Gerjenben, illetve a környezetében tevékenykedő 
gazdasági szereplőknek, bár több esetben egymás vetélytársai, érdekük fűződik a 
kommunikációra és az összefogásra, hiszen közösen jóval könnyebben azonosíthatóak és 
orvosolhatóak a problémák, illetve megvalósíthatóak a fejlesztési elképzelések is. Ebben a 
tekintetben komoly feladat hárul az önkormányzatokra, akiknek a feladata egyrészt, hogy saját 
maguk példát mutatva aktívan együttműködjenek, másrészt közvetítőként megteremtsék a 
kapcsolatot a gazdasági szereplők között, megfelelő platformot biztosítsanak a gazdasági 
együttgondolkodásnak. Kiváló helyszínül szolgálnak ehhez a települési és térségi gazdasági 
fórumok, megbeszélések.  
Rendkívül erős, az egész térségre jelentős társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és egyben 
környezeti hatást gyakorló, közös pont a Paksi atomerőmű bővítése és az ahhoz kapcsolódó 
beruházások. Bár részben ezen beruházásokhoz kötődően több társulás, szervezet is 
tevékenykedik a térségben, az eddigi tapasztalatok alapján az látszik, hogy az érintett 
területeket nem sikerült összefogni, legtöbbször gyengék és rövidtávúak a kooperációk. 
Azonban, ha az érintett települések aktívan és hosszú távon együttműködnek, minden 
térségi település sokat profitálhat a paksi beruházásokból. 
Tekintettel a térség nagy múltú mezőgazdasági hagyományaira, kiemelt és közös feladatként kell 
kezelni a mezőgazdasági szektor és az ahhoz kapcsolódó feldolgozó ágazatok fejlesztését, 
meg kell valósítani a helyi alapanyagokra épülő, de modernizált élelmiszer előállítást, feldolgozást 
és értékesítést, az aktív agrármarketinget. A települések aktív kooperációjával egy változatos 
termékkínálat jönne létre, mindeközben a települések gazdasága egymást kiegészítve, 
erősítve és nem a másik kárára fejlődne, számos új munkahely jönne létre, amely jelentősen 
emelné a térség népességmegtartó erejét.  
A térségi együttműködések, jelentős eredményekkel kecsegtető módja lehet, a térségben élő 
foglalkoztatottak versenyképességének javítását célzó közös, térségi szintű, színvonalas 
továbbképző, átképző rendszer kidolgozása és működtetése. A képzés közös 
megszervezésével és lebonyolításával jelentősen csökkennek a települések egyéni terhei, 
kialakulhat és hosszú távon is sikerrel működtethetővé válhat egy, a helyi igényekhez sokkal 
jobban alkalmazkodó képzési rendszer és jelentősen csökkenthet az ingázás mértéke. Ezen 
közös képzési rendszerben a tanfolyamok lebonyolítására (a helyszín és az oktatói gárda 
tekintetében is) bevonhatóak a térség oktatási, képzési intézményei, különös tekintettel a Paksi 
intézményekre. A térség erős agrár profiljára és hagyományaira, illetve a Paksi erőmű bővítésére 
alapozva, célszerű nagy hangsúlyt fektetni azon képzésekre, melyeken a résztvevők a 
mezőgazdasági és az erre épülő feldolgozóipari, illetve a gépészethez és villamossághoz 
kötődő szakmák tudását tudják elsajátítani.   
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4. Helyi adottságokra alapozott turizmusfejlesztés, a táji és épített környezet tiszteletben 

tartásával 
 

• A környezeti adottságokat szem előtt tartó, tematizált turizmusfejlesztés, turisztikai 
attrakciók létrehozása 
  

A Gerjenre és tágabb környezetére jellemző kedvező idegenforgalmi adottságoknak, Duna 
menti elhelyezkedésének, a folyót kísérő kiterjedt ártéri erdők élőhelyeinek, illetve épített 
környezetének köszönhetően a térségben adja magát a turizmus fejlesztésének lehetősége. A 
Községnek azonban akkor van igazán esélye az idegenforgalmi ágazat sikeres fejlesztésére, ha a 
megszokott, általános turisztikai fejlesztésekkel szemben megtalálja, hangsúlyozza és 
beilleszti a térségi attrakciók sorába azokat az értékeket, adottságokat, amelyekkel mást 
tud nyújtani az idelátogatóknak, mint a többi település. A turizmusfejlesztésre irányuló 
bármely tevékenységnél ugyanakkor az elsődleges szempont a táji, természeti környezet 
tiszteletben tartása, megóvása kell legyen. 
A Községben az adottságokat és az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseit figyelembe véve a 
turizmusfejlesztés alappillérei elsősorban a labda- és szabadidős vízi-evezős sportokat, illetve 
a sportvadászatot a középpontba helyező sport-, lovas-, rendezvény-, valamint ökoturizmus 
lehetnek. A turisztikai fejlesztéseket ezért a Dunát előtérbe helyezve, elsősorban az 
ökoturizmus, a vízi sportok (pl. szabadidős kajak-kenu, evezés, horgászat) és az ezekhez 
kapcsolódó táboroztatás köré építve; a vízparttól távolabbi területek bevonásával pedig a 
labdasportokra (elsősorban a labdarúgás és a gyeplabda), a lovassportokra (pl. fogathajtás, 
díjugratás, lovagoltatás) és sportvadászatra, illetve az ezekhez kapcsolódó táboroztatásra 
épülően, konferenciák szervezésével célszerű megvalósítani.  
Az elhelyezkedése, a természeti környezete (Duna part, tó, erdők) és a nyugodt hangulata miatt a 
település egyik különleges, idegenforgalmi potenciált is rejtő elemeként kell megemlíteni a Mádi 
Kovács kastélyt, amely a belterülettől délre található, a Duna-part közelében. A gazdasági 
társaság tulajdonában álló kastély és környezete jelenleg kihasználatlan. A magtár épület 
szakszerű felújításával és a kastélypark rendezésével adott a lehetőség egy igényes kiállító 
(pl. a gabonatermelés és tárolás hagyományainak bemutatása), rendezvénytér, illetve egy 
vadászház kialakítására is. A kastély környezetében egy dunai kikötő létesítésének elvi 
engedélye is rendelkezésre áll, amely egyrészt lehetővé tenné a szárazföldi attrakciók vízi úton 
történő megközelítését, másrészt megteremtené a szabadidős vízi-evezős sportturizmus 
feltételeit is. 
 

• A táji környezet adottságainak fokozottabb kiaknázása, a természeti értékek 
tiszteletben tartásával  

 
A település változatos táji- és természeti adottságokkal rendelkezik (Duna, kisvízfolyások, tó, 
mezőgazdasági táj), melyek hasznosítása jelenleg minimális. A Község talán legnagyobb értékét 
jelentő Duna esetében mindenképpen szükség van a folyó adta lehetőségek nagyobb fokú 
kiaknázására, a Duna és partjának rekreációs célú fejlesztése mellett, a turisztikai célú 
fejlesztésre, amely kizárólag a természeti környezet tiszteletben tartásával, megóvásával 
történhet. A szóban forgó terület kapcsán a vízi sportokra épülő szabadidős turizmus és az 
ökoturizmus feltételeinek javítása, megteremtése rögzíthető alapvető célkitűzésként. A vízi 
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sportokra épülő turizmus fejlesztésének elsődleges célterülete lehet a meglévő kikötő és a 
hozzá kapcsolódó öböl. A fejlesztés legelső lépéseként a mederkotrást kell megvalósítani a 
jelentősen feliszapolódott öbölben, utána lehetőség nyílik a területen egy kisebb modern, 
ponton kikötő kialakítására az öböl délnyugati szélén, esetleg sólyapályák és csónakházak 
kialakítására az öböl északi szélén, valamint a kajak-kenu és az evezős sportágakat szolgáló 
edzőpályák létesítésére is az öböl környezetében. A sportturizmust és az ökoturizmust 
kiszolgálva adja magát a lehetőség a kikötő közelében egy igényesebb vendéglátó egység pl. 
étterem, csárda kialakítására.  
Az ökoturizmus feltételeinek megteremtésére remek helyszínként kínálkozik a Duna ártéri 
erdők uralta része, egyrészt a kikötő és a kastély között fekvő (É-D-i irányban kb. 3 km hosszú), 
másrészt a közigazgatási terület délkeleti részén található (kb. 1,5 km) terület. Ezen területek 
kiválóan alkalmasak olyan tematikus tanösvények kialakítására, amelyek a vizes élőhelyek, az 
ártéri erdők élővilágának nevelő és egyben szórakoztató bemutatását szolgálják. Az 
északabbra található ártéri erdő esetében jó kiinduló pontnak mutatkozik a tanösvény 
számára a kikötő. Fontos azonban rögzíteni, hogy az ártéri erdők területének nagy része 
magántulajdonban van, ezért ezen területek fejlesztése mindenképpen megköveteli a 
tulajdonosokkal történő sikeres kooperációt. Mind a vízi-sport turizmust, mind pedig az 
ökoturizmust jelentősen segítheti a tervben lévő Duna-parti kerékpárút, amely az elképzelések 
szerint a gáton halad majd.  
Az ökoturizmus fejlesztése számára a Duna mellett további kiváló helyszínül kínálkozik a 
Faddi-Duna holtág gerjeni szakasza, valamint a Solymos-ér. A szakszerűen előkészített és 
kivitelezett revitalizáció (lásd részletesebben később) után a területek a klímavédelmet, illetve a 
természetkímélő földhasználatot is hatékonyan szolgálni tudják, mindemellett pedig jelentős 
turisztikai potenciált is kínálnak. A Faddi-Duna holtág esetében az idegenforgalmi hasznosítás 
tekintetében csakis az ökoturizmus és a szabadidős vízi-sport turizmus jöhet számításba. A 
holtág meghosszabbítása után adja magát egyebek mellett a táboroztatás lehetősége, a 
természeti környezetet, a vizes élőhelyeket a középpontba helyezve. Lehetőség nyílik vízitúrákat 
szervezni, melyek során a Faddi-Duna holtág és a Bartal-csatornán keresztül a Tolnai-Duna 
holtág is végigjárható kajakkal, kenuval, illetve csónakkal. További lehetőségek rejlenek a gerjeni 
holtág szakaszon a horgászturizmusban, a Dunához közelebb eső, nyugodtabb részek 
igénybevételével.  
A Solymos-ér esetében a revitalizáció szintén lehetőséget kínál a turisztikai hasznosításra. Mivel 
a vízfolyást kísérő tervezett, kialakítandó véderdők kiváló élőhelyéül szolgálhatnak az 
apróvadaknak, ezért lehetővé válik a terület bevonása a vadászturizmusba. További jó 
lehetőségek rejlenek a Solymos-ér mentén egy információs táblákkal ellátott, gyalogos és 
kerékpáros útvonal kialakításában, pihenőhelyek kiépítésében.  
 

• Sport- és rekreációs, idegenforgalmi célokat is szolgáló fejlesztések 
 

Minden településre igaz, hogy egy-egy jól kialakított, színvonalas sport- és rekreációs terület 
egyszerre kínál a helyben lakók számára minőségi kikapcsolódási lehetőséget és ezzel jobb 
életminőséget, illetve bír komoly turisztikai vonzerővel. Ezért a Község számára is fontos 
célkitűzés a sport- és rekreációs, egyben idegenforgalmi célokat is szolgáló fejlesztések 
megvalósítása, annak nélkülözhetetlen elemeként a fejlesztések számára szolgáló 
helybiztosítás.  
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A település kiemelt helyszíne lehet ebben a tekintetben egy labdarúgó sportközpont. A Gerjeni 
sportközpont a hosszabb távú tervek szerint a belterület déli szélén, a meglévő labdarúgó 
pályáktól nyugatra kerül majd kialakításra. A külső forrásból finanszírozott beruházás keretében 
két nagypályás labdarúgópálya (egy élőfüves centerpálya és egy műfüves edzőpálya), egy 
kiszolgáló épület (kb. 1200 m2-es alapterület) és egy parkoló kerül majd kialakításra, a közmű- 
és útépítés megvalósítása mellett.  
Ugyancsak kiváló sport- és rekreációs, egyben közösségi funkciókat bővítő lehetőségeket rejt 
magában egy ifjúsági park kialakítása a labdarúgópálya közelében. Az ifjúsági park az 
ügyességi sportok (pl. gördeszka, görkorcsolya, BMX) számára szolgáló pályáknak adhat 
helyet.  
Szintén a Község kiemelkedő sport- és rekreációs területei lehetnek, a többfunkciós 
(sportfunkció, közösségi és rendezvényterület) fejlesztéseket követően a Gödrök elnevezésű 
területek a belterület nyugati oldalán (lásd részletesen később).  
 

• Turisztikai attrakciók összekötése  
 

A turizmus fejlesztéséhez a szükséges anyagi források rendelkezésre állása mellett, 
elengedhetetlen a Község és a térség szereplőinek aktív és hosszú távú együttműködése, a 
meglévő és a tervezett turisztikai attrakciók, szolgáltatások hálózatszerű összekötése, 
felfűzése.  
A turisztikai attrakciók hálózatba foglalását tekintve fontos az egységes, igényes kialakítású 
információs és útjelző táblák elhelyezése, de igen nagy szerepet játszik majd az összeköttetés 
megteremtésében a tervezett kerékpárút, amely a gerjeni Duna-part teljes szakaszán 
kiépítésre fog kerülni. A gáton futó kerékpárút adta turisztikai lehetőségek minél nagyobb fokú 
kiaknázására érdemes az útvonal mentén, a kikötő, a meglévő labdarúgópálya és a kastély 
közelében kerékpáros pihenőket kialakítani. A településen belüli turisztikai attrakciók 
összekötésén túl a tervezett Duna-parti kerékpárút a szomszédos Paks és Fadd településekkel is 
közvetlen kerékpáros kapcsolatot teremt, és ezzel a térségi kerékpáros hálózat részéve 
teszi a Községet. 
A térségi együttműködések hatékony eszközei a TDM (turisztikai desztináció-menedzsment) 
szervezetek. A térség idegenforgalmi ágazatának fejlesztését szolgáló Dél-Mezőföld TDM 
Egyesületnek (amely egyebek mellett tájegységi értéktárat, idegenforgalmi adatbázist működtet) 
Gerjen nem tagja, ezért az Önkormányzat számára elsődleges célkitűzés lehet az ezen TDM 
szervezethez történő csatlakozás. Mindemellett a térségi kooperáció akár egy-egy fejlesztési 
projekt formájában is testet ölthet (pl. a Faddi-Duna holtág gerjeni szakaszának, valamint a 
Solymos-érnek a revitalizációja). 
A térségen belüli turisztikai együttműködések erősítésével, a térség értékeinek sikeres 
megismertetésével és felfűzésével megvalósulhat az az ideális állapot, hogy a térség települései 
nem vetélytársai, hanem kiegészítői és erősítői egymásnak, egy széles választékú, térségi 
turisztikai palettát kínálva az idelátogatóknak, mindezzel a jelenleginél jóval jelentősebb 
idegenforgalmi vonzerőt generálva. 
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5. Duna menti jellegzetes településkarakter erősítése 
 
• Táji, természeti és épített értékek megőrzése, védelmüket szem előtt tartó 

fejlesztése, fenntartható hasznosítása 
 

A Duna menti meglévő természetes élőhelyek, ártéri erdők, vízi ökoszisztémák, társulások 
természeti értékének védelemét és megőrzését továbbra is biztosítani kell. Ezek az 
élőhelyek az ökológiai hálózat területe által is érintettek. Gerjen településen a Duna és annak 
mentén elhelyezkedő élővilág a Natura2000 hálózat Tolnai Duna elnevezésű különleges 
természetmegőrzési terület részét képezi, mely a közigazgatási terület 12 %-át teszi ki.  
A védett galériaerdők vízjárta területei jelentősen feliszapolódtak. Ennek egyik oka lehet a 
Malátás-sziget esetében a vízáramlási viszonyokat is megváltoztató mesterséges gát az öböl 
északi oldalán, amely a tartósan alacsony vízállásokkal is összefüggésben, akadályozza a 
mellékágak természetes vízpótlását. Érdemes a feliszapolódás problémájának megoldására 
szakági tanulmánytervet készíttetni, amely körbejárhatja egyebek mellett a kikötőfejlesztés és a 
gát átépítésének kérdéskörét. A természeti értékek megőrzésének érdekében, a feltöltődött, 
feltöltődő oldalágakban a vízpótlást, kotrással és vízrendezéssel lehet biztosítani. Ezek a 
munkálatok a természetvédelmi akciótervekkel egyetértésben, azokkal karöltve valósíthatók 
meg. A Natura 2000 terület fenntartási tervével összhangban lehetőség nyílhat a „dunai 
mellékágak jó ökológiai állapotba hozása víz biztosításával, és indokolt esetben kotrással.” 
megnevezésű akcióprogramba bekapcsolódni. 
A védett területek Gerjen ártéri erdeinek nagy részét lefedik. Az erdők bekapcsolhatók a 
turisztikai célpontok, attrakciók láncolatába. Ehhez a természetvédelem szempontjait 
messzemenően figyelembevevő fejlesztést lehet csak végrehajtani. 
A már említett mederkotrás megvalósítása után, az ártéri erdőket keresztülszelő mellékágak 
esetében jelentősen meghosszabbodhat a vízborítottság időszaka, ami elősegítheti a vízen 
kenuval, csónakkal végig járható szakaszok használatát is. 
A Duna vízpotenciálját kihasználva lehetőség van a Duna menti jellegzetes táj egyéb területeinek 
reorganizációjára is, ahol további vízzel kapcsolatos természetes élőhelyeket lehet biztosítani a 
Faddi-Duna holtág gerjeni tovább folytatásával, a Sáros-Duna területén, valamint a 
Solymos-ér mentén. Mindenekelőtt azonban fontos rögzíteni, hogy ezen területek bármilyen 
célú fejlesztését alapos, minden szempontot figyelembevevő, szakági vizsgálatoknak kell 
megelőznie. Ezek után és az ezekben foglaltaknak teljes mértékben megfelelve hajtható végre a 
revitalizáció, aminek a következményeként a holtágat és a vízfolyást kísérő természetes 
növényzet értékes élőhellyé válhat.  
 

• Duna ártéri erdeivel való élő kapcsolat kialakítása 
 

A Dunával való kapcsolatok erősítése, az ökoturisztikai célpontok kialakítása a védelem alatt álló 
területeken erősítheti az ökoturizmus megjelenését, valamint a Duna menti terület Gerjen 
zöldfelületi rendszerébe való integrálását. 
A Gerjenbe látogató számára a Duna és a galériaerdők együttesének látványa turistacsalogató. A 
folyó látványa erőteljesen jelenleg csak a kikötőkben jelenik meg. A meglévő kikötő 
állagmegóvása, felújítása, kikötői helyek bővítése, infrastruktúra kiépítése, valamint új kikötő 
létesítése a kastélypark mögött adhat esélyt, hogy Gerjen a vízi turizmus célpontjává válhasson.  
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Az ártéri erdőket keresztülszelő mellékágakon a különböző gyalogosan pallósoron, 
tanösvényen, illetve a vízen kenuval, csónakkal végig járható szakaszok kialakítása 
bővítheti a kapcsolatokat.  
 

stég – pihenőterasz a folyóparton 
 

evezős pontonkikötő – Budapest 
 

A víz, mint turisztikai attrakció kibontakoztatásakor az indulási-érkezési pontok 
mindenképpen a kiépített kikötők lehetnek. A vízi sportok számára a védett területeken 
kikötési pontokat a feltáruló természetet bemutató tanösvényekhez kapcsoltan, a 
természetvédelmi hatósággal egyeztetve javasolt kijelölni. A tanösvényeket szintén érdemes a 
kiépített kikötőktől, illetve azokon keresztül is vezetni. A turisztikai célpontok összeköttetését 
gyalogos és kerékpáros útvonalak kialakításával is elő lehet segíteni. 
 

A természeti értékek bemutatása a Dunával való kapcsolatot is erősíti. Ezt a célt fogadópontok, 
ismeretterjesztést szolgáló bemutatóhelyek, és tervezett tematikus útvonalak, tanösvények 
kialakításával lehet elősegíteni. A tanösvények például az ártéri és hullámtéri ökoszisztémák, és 
ártéri gazdálkodás bemutatását tűzhetik ki célul, kiegészítve a Tájház hagyományos gazdálkodás 
eszközeit bemutató programját. Turista csalogató lehet a kalandos természet bejárást nyújtó un. 
palló és „gumicsizma” ösvény is. A tájékoztató táblákon és állomáshelyeken kívül a 
tanösvényeken madármegfigyelő pontok is kiépíthetőek. 
 

• A Faddi-Duna holtág, Solymos-ér revitalizációs és fejlesztési terveinek kidolgozása 
 
A vizes élőhelyekre vonatkozó reorganizációs tervek többféle célkitűzést is magába 
foglalhatnak, amelyek együtt és külön - külön is értékesek lehetnek Gerjen számára. Ez lehet 
elsősorban természetvédelmi célkitűzés, melynek keretében új vizes élőhelyek alakulhatnak ki.  
A korábbi vízrendezések során a gyors lefolyás biztosítása volt a cél, ami viszont kedvezőtlen 
hatású a természeti viszonyokra, a környezetre. A vízfolyásokhoz érő intenzív területhasználat 
további degradációt okoz az ökológiai viszonyokban, a természetes növényállományban. A 
vízparti, patakparti növényzet zonációja, a vízparti élőhelyek eltűnnek, és így a környezetét sem 
tudja a pozitív hatásaival megfelelő módon pufferálni.  
A revitalizációs rendezés a holtág és a patakmeder természet-közeli állapotba hozására, 
természetes partok kialakítására és újjáélesztésére irányul. A rendezés javítja a település 
ökológiai viszonyait, valamint a zöldfelületi rendszer, hálózat értékes elemmel gazdagodik. 
 

A Faddi-Duna holtág (Sáros-Duna) esetében cél lehet jelenleg a közigazgatási határig futó holtág 
részben vagy egészen a dunai gátig történő meghosszabbítása, visszaállítva a korábbi első katonai 
felmérés által mutatott természetes állapotot.  Ezek a beavatkozások célul tűzhetik ki a természeti 
élőhelyek kialakításán felül a klímavédelmet és járulékos haszonként az öntözővíz biztosítását 
is hatékonyan szolgálhatják. Az új vízfelületek turisztikai célpontként is számba vehetőek, 
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mint természeti bemutatóhely, illetve a rekreáció szolgálatába is lehet állítani azokat, amelyek 
ezáltal bekapcsolhatóvá válnak a Bartal-csatornán keresztül a Sió, Tolnai-Duna vízi útba. 
Másodlagos cél lehet a horgászati és vadászati lehetőségek kiaknázása. 
 

A Solymos-ér esetében célként rögzíthető a folyamatos vízutánpótlás megoldása, valamint a 
vízfolyás mentén a növénytelepítés, védőfásítás megvalósítása. Az ennek megfelelően fejlesztett 
terület egyrészt szerepet vállalna a mezőgazdasági területek szélerózió elleni védelmében 
másrészt, nem mindennapi rajzolatával a táj karakteradó elemévé válna. A vízfolyás erdő 
területekkel, fasorokkal szegélyezetten az apróvadaknak is kiváló élőhelyéül szolgálhat. 
További jó lehetőségek rejlenek a Solymos-ér mentén egy információs táblákkal ellátott, gyalogos 
és kerékpáros útvonal kialakításában, pihenőhelyek kiépítésében. A Solymos ér esetében is 
vizsgálni lehetne a vízutánpótlás megoldásával az öntözési célú hasznosítást.  
 

  
Solymos –ér, Ortofotó jövőkép 

 
• Zöldfelületek tájjal harmonizáló, helyi adottságokra épülő fejlesztése 

 

A települési arculat erősítése egységes, koncepcionális zöldfelületi rendszer tervi kidolgozásával 
és annak megvalósításával lehetséges, amivel hozzájárulhat a település megtartó erejéhez és 
növekedéséhez. A zöld környezet fejlesztését gondos szaktervezéssel, a harmonikus környezet 
kialakításának igényével szabad megoldani. 
A tervezett közösségi élet színterei, és az intézményterületek (iskolakert, óvodaudvar, 
Kultúrház, tervezett mintakert,) jelentős zöldfelülettel bírnak. A lovaspálya (Alsó-gödrök), a 
fesztivál helyszín (Felső-gödrök) területén fenntartandó erdőállomány is található.  
A lovaspálya Alsó-Gödrök elnevezésű terület esetében célként rögzíthető a multifunkciós 
fejlesztés, a közösségi és a sportfunkció erősítése. A területegység déli részén a faállomány 
megóvása mellett, remek lehetőségek nyílik a lovassport funkció erősítésére. Ennek érdekében 
a meglévő lovas létesítmények, versenypályák fejlesztése, valamint új lovas létesítmények, pl. 
kisebb mobil lelátók, itatók, karámok és istállók kialakítása rögzíthető célként. A terület északi 
része távlati hasznosítás során akár helyszínként szolgálhat a termelői piac számára is. 
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A fesztiválhelyszín Felső-Gödrök elnevezésű részét célszerű a jelenlegi részfunkcióját erősítve, 
rendezvényterületként fejleszteni. A területet, erdősült részeinek megóvása mellett, alkalmassá 
kell tenni arra, hogy bármilyen rendezvény számára színvonalas helyszínül szolgáljon. 
További jelentős zöldfelülettel bíró tervezett fejlesztési területek: sportpályák, kastélykert, 
kikötőterület, Karikás kertek zöldfelületei, valamint az egyéb turisztikai fejlesztések, 
fogadópontok, kerékpáros pihenőhelyek. 
Gerjen számára nagy előrelépést jelenthet a Duna ártéri erdeinek tanösvényekkel való feltárása 
és bekapcsolása a zöldfelületi rendszerbe, amelyet már jelentőségénél fogva külön is tárgyaltunk. 
A továbbiakban is fontos feladat a település potenciális zöldterületeinek kijelölése, meglévők 
megtartása, kiépítése. A zöldfelületi rendszert fejlesztése során érdemes bemutatni és felfűzni 
„turisztikai tengelyekre”. 
A zöldfelületi rendszer vonalas elemeinek fejlesztésével, tájfásítással a tájesztétikai és az ökológiai 
viszonyok tovább javíthatók. A majorfásítások, mezsgyék, erdősítések kialakítása is hozzájárul 
Gerjen összetett, harmonikus tájba simuló zöldfelületi rendszeréhez. 
A település zöldfelületeinek fejlesztése a meglévő potenciális zöldterületeinek kijelölésével, 
meglévők és kijelöltek kiépítésével folytatódhat. A település zöldfelületei gondos 
kialakításukkal, honos és a helyi talaj és talajvíz vízviszonyokhoz alkalmazkodni tudó 
karakteres növényfajok alkalmazásával, harmonikusan illeszkedhetnek a tájba.  
 
 
6. Fenntartható, hagyományos tájhasználat ösztönzése 

 
• A hagyományos tájhasználati formák fenntartása, természetkímélő gazdálkodási 

módszerek fejlesztése 
 

A táji értékek megőrzése azt is jelenti, hogy azt a hagyományos tájhasználatból kialakult 
fenntartható, tájökológiailag is értékes tájszerkezetet kell megőrizni, amely a tájpotenciál értékeit 
jól kiaknázza. Ezek az értékek Gerjenben egyrészt a meglévő ártéri erdők, melyek nagy része 
természetvédelmi oltalom alatt áll. A jó minőségű szántók területe kis százalékban érinti a 
települést, de a helyi viszonyok között jónak számító szántóterületek nagy kiterjedésűek, 
amelyeken a mezőgazdasági hasznosítás fenntartása a cél.  
A táj „fejlesztése” során figyelemmel kell lenni a klímaváltozás várható, tovább erősödő negatív 
hatásaira. A tájvédelem és fejlesztés azt is jelenti, hogy igyekszünk megőrizni a talajok 
termőképességét, megóvjuk, védjük azt. A természetkímélő gazdálkodás, a környezetre kevésbé 
terhes kemikáliák használata, a humusz megőrzést, és növelést elérő módszerek alkalmazása 
lehet a jövő. Nagy veszélyt jelent a talajokra a kiszáradásuk, amely a humusz károsodását, a 
szélerózió kockázatát is növeli és ezzel a termőképességet csökkenti. Ennek érdekében a rosszabb 
minőségű szántókon, mezsgyéken, vízfolyás mentén erdősítéseket, cserjésítéseket, védő fasor, és 
erdősáv telepítéseket szükséges elvégezni. A távlatokra nézve érdemes a mezőgazdasági területek 
öntözhetőségét is biztosítani. A kemikáliák használatakor figyelemmel kell lenni a vízbázisokra is, 
melyek védelme érdekében a tervszerű, környezetkímélő gazdálkodás folytatása célszerű. 
A jövő szempontjából előreláthatólag stratégiai fontosságú a vízvisszatartás, öntözés és 
vízgazdálkodás javítása, mert csak így válhatnak leküzdhetővé a klimatikus változás káros 
hatásai, a növekvő szárazság és felmelegedés okozta problémák. Ezért a településnek előre 
gondolkodva érdemes a víztározás és az öntözési lehetőség biztosításának a feltételeit 
megteremteni a mezőgazdaság számára. Az öntözés a kertészeti zöldségtermesztő kultúra 
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területét is tudja növelni, amellyel Gerjen a szomszédos fejlődő város, Paks éléskamrájává is 
válhat.   
 

• A mezőgazdaság és erdőgazdálkodás támogatása a biodiverzitás növelése érdekében 
 

Hosszú távon cél az ökológiai sokszínűség visszaállítása, a tájpotenciál tovább növelése a 
tájszerkezet fenntartható egyensúlyának kialakításával. A nem megfelelő minőségű 
szántóterületeket erdősítéssel kell visszaadni a természetesebb vegetációnak, 
erdőtársulásoknak (Tófenék, Kovács rész, temető dűlő, Kisszéleshát). A biodiverzitás növelhető 
a mezőgazdasági területeken kíméleti területek kialakításával. A kíméleti területeken a 
tájfásítás végrehajtásával, az utak mentén fasorok telepítésével, majorfásításokkal, 
mélyfekvésű területek fenntartható használatával növelhető a természetes növény és állatvilág 
élettere. A mezővédő erdősávokkal, fasorokkal tagoltabb mezőgazdasági területek alakíthatók ki. 
A Solymos ér mentén a revitalizációs vízrendezés programjával összekapcsoltan a tájfásítás a táj 
harmonikusabbá tételét segíti elő, természetes élőhelyet biztosít, valamint az állandó növényzet 
csökkenti a kiszáradás veszélyét. 
A természetre és a tájra nézve a fenntartható fejlesztés azt is jelenti, hogy tájban az eltérő 
természeti adottságokat tükröző, a táj ökológiai egyensúlyához jobban közelítő, fenntartható 
tájhasználatot biztosító tervszerű változások történnek. Ez a változás Gerjen esetében táj 
mozaikosságának növekedésé, mely a szegélyterületek növekedését eredményezi, amely 
indikátorként is használható a tájökológia pozitív változásának mérésére. 
 

  
Gerjen határa - 9km2 MINTA – Nemesnádudvar határa - 9km2 

 
A rossz minőségű szántóterületek erdősítéséhez segítséget adhatnak a jelenleg is futó, - és 
remélhetőleg tovább folytatódó - országos erdősítési és fásítási programok. Az Agrárminisztérium 
összehangolt fásítási és erdősítési programjainak célja, hogy 2030-ra az ország területének 27 %-
át tegyék ki az erdővel és fával borított térségek, továbbá minőségi, változatos, a termőhelynek 
megfelelő fafajokból álló, hosszú távon is fenntartható faállományok jöjjenek létre. 
Az erdősítési és fásítási programok több területen párhuzamosan zajlanak: 
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• A Vidékfejlesztési Program megnövekedett egységárakkal támogatja a magán és 
önkormányzati területek erdősítését. 

• Folytatódnak az állami erdőtelepítések, az állami erdőgazdaságok erdőtelepítési 
mintaprogramokat indítottak. 

• A Településfásítási Program a rendszerváltozás utáni időszak legnagyobb belterületi fásítási 
kezdeményezése. 
 

• Természeti, táji és épített értékek védelmének biztosítása helyi szinten 
 

A nyugodt hangulatú, döntően szabályos utcahálózattal és telekállománnyal bíró Községben a 
falusias jegyek a legdominánsabbak. Az uralkodó oldalhatáron álló beépítési mód, az épületek 
jellemzően egylakásos, egységes kialakítása és magassága eredményezte harmonikus, nyugodt 
utcakép és nem utolsó sorban a település egyedi értékeit képviselő népi építészeti jegyek, 
szabályos, sakktábla alaprajzú településszerkezet, valamint a helyi védelem alatt álló értékek 
mind hozzájárulnak a település karakterességéhez és egyben meghatározzák az épített 
környezet alakításának a kívánt irányát is. A beépítéseknél semmiképpen nem cél az utcaképhez 
nem illeszkedő, tájidegen, akár többlakásos, lakópark jellegű beépítés, ezek helyett sokkal inkább 
a Községre jellemző és az utcaképekbe jól beleillő, családi házas és egylakásos beépítések 
ösztönzendők. Ennek érdekében egyrészt átgondolásra javasolt a telkenként kialakítható 
lakásszámra vonatkozó helyi szabályozás. Másrészt fontos rögzíteni, hogy többek között a 
településkarakter és az épített értékek védelmét szolgálja a Község Településképi Arculati 
Kézikönyve (TAK), illetve Településképi rendelete (TKR), ezért az Önkormányzat számára 
kiemelt fontosságú ezen dokumentumok tartalmának megismertetése a lakossággal, illetve 
jelentőségük, fontosságuk tudatosítása az itt élőkkel.  Az Önkormányzat további fontos feladata 
a TAK-ban és TKR-ben helyi védelem alatt álló értékként szereplő épületek védelmének, 
karbantartásának a támogatása és figyelemmel kísérése. A népies karakterjegyekben gazdag 
épületállomány miatt, a fentieken túl célként határozható meg további védelmi javaslatok 
rögzítése a fenti dokumentumokban.  
A tájrendezés egyik célja a természetvédelem szempontrendszerének is alárendelt 
területhasználatok és szabályozási mutatók fenntartása, illetve megalkotása, mely az értékes 
területek védelmét, ökológiai és ökonómiai alapú fejlesztését teszi lehetővé. A külterületek 
viszonylagos beépítetlenségének megőrzése mellett elkötelezettséget kell vállalni a táji, és 
természeti értékek gazdagítása mellett. Helyi kezdeményezésekkel a TKR-ben rögzíteni és a 
gerjeniek számára is tudatosítani kell az értékeiket. Legyen szó a Hivatal előtt álló védelemre 
érdemes tölgyfasorról vagy a majorok bekötőútjainak fasorairól, út menti keresztről. 
 

• Hagyományos tájhasználaton alapuló közösségi élet színtereinek fejlesztése  
 

A meglévő aktív közösségi élet helyszínei, a lovaspálya és fesztivál helyszín, a tervezett termelői 
piac és mintakert egyaránt a zöldfelületi rendszer elemeiként, aktív zöldfelületbe ágyazottan 
jelennek meg.  
Fejleszteni lehet a lovas sportfunkciót (Alsó- Gödrök), másrészt erősíteni szükséges a terület 
közösségi funkcióját, rendezvényterület jellegét (Felső- Gödrök és Alsó- Gödrök esetében 
egyaránt). Mind területük nagyságával, mind a funkciók tekintetében is Gerjen zöldfelületi 
rendszerének értékes területei. A magántulajdonban lévő területen a lovas rendezvények, 
versenyek nagy látogatottságúak. A cél, hogy a lovas sportot és hagyományokat ápoló funkció 
kiteljesedhessen. A termelői piacnak távlati helyszíne is lehet. 
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A mezőgazdaság image kialakítását, a termelői kultúra, a nagyobb élőmunka ráfordítással helyben 
előállított termékek eladását elősegítheti a termelői piac kialakítása. Az ide eljuttatott termékek 
a helyi mezőgazdasági és kertészeti tevékenységből, valamint az erdészeti melléktermékekből 
keletkeznek. Ehhez a programhoz a tájrendezés a termesztési, biogazdálkodási feltételek 
javításával járulhat hozzá. A tervezett lehetséges egyik helyszín a sportcsarnok melletti füves 
terület. A helyszín előnye, hogy a központhoz közel helyezkedik el, de hátránya, hogy nem 
rendelkezik területi tartalékokkal. 
A kertes mezőgazdasági tevékenységek erősödésére pozitívan hathat egy belterületen létesített 
Önkormányzat által kialakított és működtetett közösségi mintakert. Ez a kert a biogazdálkodás 
módszereinek alkalmazásával, és e módszer bemutatásával termelhet zöldségeket a helyi 
intézményi báziskonyha számára. Ez a mintakert a közösségi élet színtere lehet, ahol mód nyílik a 
termesztési fogások kipróbálására, a tapasztalatok átadására is. A mintakert árut is szolgáltathat 
a biopiacra. A javasolt helyszíne a sportpályáktól északra lévő egyházi ingatlan, mely a falu 
exponált része már jelenleg is, ezért a kert színvonalas kialakításával a Gerjenbe látogatók 
számára is figyelemre méltó lehet.  
Az egyedi tájjelleghez hozzátartoznak a zártkertek is. Ennek a tájhasználati formának a 
megőrzését és újraélesztését szolgálja Agrárminisztériumi zártkertek fejlesztésére létrehozott 
támogatási forrása, melynek célja a zártkertek infrastrukturális fejlesztése és ennek segítségével 
a kiskertek művelésben tartásának megőrzését segíti elő. A zártkertek kisparcellás művelésben 
való megtartása hozzájárul a mozaikosság, és a biodiverzitás fenntartásához is. 
 
7. Zöld, kék és műszaki infrastruktúra klímabarát fejlesztése 

 
• A környezeti állapot javítása, a környezettudatosság erősítése 

 

A településen a tényleges közhálózat fejlesztési-beruházási igények nélkül is csökkenthető a 
közhálózat terhelése, a közművekkel kapcsolatos tudat- és szemléletformálás 
eredményeként, ha tudatosítható, hogy a személyes takarékosságra törekvéssel és a takarékos 
fogyasztású berendezések alkalmazásával a fogyasztás és ezzel a közműköltségek 
csökkenthetők, s ezzel csökken a közhálózati terhelés is. 
A fogyasztók közműköltségeinek jelentősebb hányada az energiaellátás területén jelentkezik, így 
annak gazdaságosabb megoldása a közműköltségek alakulását, az egyes ingatlanok 
fenntarthatóságát, jelentősebben befolyásolja. A komfortigényt szolgáló technológiák (pl. 
klíma-berendezések) használatával és a lakásfelszereltség fejlődésével az energiaigény 
növekszik, amellyel együtt növekvő költségek a fenntartható fejlődési folyamatot fékezik. 
Közműfejlesztési feladat -a komfortszint, és a termelőképesség csökkentése nélkül- az 
energiaellátás költség terheinek a mérséklése, amelyet az optimálisabb energiahordozó 
szerkezet kialakításával, a hagyományos vezetékes és nem vezetékes energiahordozók mellé a 
megújuló energiahordozók nagyobb részarányú bevonásával lehet elérni. A megújuló 
energiahordozóként hasznosításra elsődlegesen a napenergia vehető igénybe, napkollektorok-
naperőmű panelek alkalmazásával, továbbá a föld energiája hasznosítható.  
Vízi-közműveket érintően is jelentkeznek fenntartási költségeket csökkentő, s egyben 
közhálózat terhelést is csökkentő fejlesztési igények. Ezek közül elsődleges feladat, hogy a 
közüzemű ivóvíz felhasználása ténylegesen csak azokon a fogyasztási helyeken történjen, 
ahol az ivóvíz minőségű vízre szükség van. A házi kutak, locsoló-kutak segítségével a nem 
ivóvíz minőségű vízigény kielégíthető, csökkentve ezzel a drágább ivóvíz fogyasztását. További 
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ivóvíz igénycsökkentés, s ezzel költség megtakarítás érhető el épületgépészeti beavatkozás, 
fejlesztés segítségével, a takarékos berendezések alkalmazása mellett a ma még nem elterjedt 
szürkevíz hasznosításának kiépítésével. 
 
A településen a kiépített közművek közül jelenleg csak a közüzemi vízellátás és a villamosenergia 
ellátás igénybe vétele településszintű. A közcsatornás szennyvízelvezetés, illetve a termikus 
energiaellátás is a település belterületén teljes kiépítettséggel rendelkezésre áll, de igénybevétele 
nem teljes körű.  
A közcsatornás szennyvízelvezetés település szintű kiépítettségének megoldása a település 
komolyabb fejlesztési feladataként jelentkezik, amely nem csak az igényesebb közmű 
infrastruktúra ellátása érdekében fontos, hanem egyben hozzájárul a település környezeti 
állapotának a javításához, a vízbázisok, a felszín alatti és felszíni vizek vízminőség 
védelméhez is.  
A településen - különösen a település vízminőség-védelmi és vízbázis védelmi érintettsége miatt 
is - kiemelt cél a jelentős talaj- és talajvíz szennyezést okozó egyedi, szakszerűtlen 
szennyvízkezelések megszűntetése, a szennyvíz elvezetésének, kezelésének minél korábbi, 
minél gazdaságosabban és a környezet minél kisebb veszélyeztetésével történő megoldása. 
 
A településen a levegőtisztaság javítása érdekében cél a hagyományos szilárd tüzelőanyag 
használatának felszámolása, a dekarbonizáció, a felmelegedés okozta hatáskompenzálás, illetve 
azoknak a műszaki megoldásoknak az előnyben részesítése, melyek egyidejűleg élhetőbbé teszik 
a környezetet és üzemeltetésükben fenntarthatóak. 
A települések fejlődését, környezeti állapotának javítását, a klímaváltozás okozta hatások 
kompenzálását szolgáló közműfejlesztések beruházására alapították az EU-ban a SECAP 
pályázati keretet, a Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervet, ami egy olyan beruházást 
támogató gazdasági forrás, ami esetében pontosan az olyan közműfejlesztési feladatok 
megvalósítására lehet pályázni, amely a levegőtisztaság javítása érdekében a hagyományos 
szilárd tüzelőanyag használatát felszámolhatja. A pályázat keretében el kell készíteni a 
levegőminőség-javító akciótervet, amely a pályázás lehetőségére utat nyit. Az akciótervben a 
klímaváltozás hatáskompenzálásának terveit és a megvalósítás lépéseit kell meghatározni. A 
pályázatban kiemelten kezelt dekarbonizációt szolgáló beruházással együtt a 
felmelegedés hatáskompenzálása is megoldható lesz. 
 
A klímaváltozás okozta hatások általában épületen belül energiaigény növelő beruházással, 
klímaberendezés alkalmazásával kompenzálhatóak. Az energiaigény növekedése egyre 
költségigényesebb energiatermelő beruházással és üzemeltetéssel elégíthető ki. Erre megoldást 
az energiaellátásban a megújuló energiahordozók szélesebb körű bevonása jelenthet. A megújuló 
energiahordozók közül érdemi hasznosításra a napenergia alkalmas. A napenergia passzív és 
aktív hasznosítási lehetőségét is célszerű hasznosítani. A napenergia passzív hasznosítása 
különösen új beépítésnél alkalmazható, ahol az épülettájolással, energiatudatos épület 
kialakítással, és megfelelő növénytakarással, árnyékolással jelentős energiafogyasztás 
megtakarítás érhető el. A napenergia aktív hasznosítására a napkollektorok, naperőmű-
panelek alkalmazása áll rendelkezésre. Napkollektorral a napenergia termikus hasznosításra 
hasznosítható. Naperőmű-panelek közvetlen villamosenergia termelést tesznek lehetővé, amely a 
felmelegedést kompenzáló klímaberendezés villamosenergia igényeinek kielégítésére 
hasznosítható. A kiépítendő ad-vesz rendszer segítségével szinte a közhálózatról 
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energiafogyasztás többlet nélkül, ezzel jelentősebb költségnövekedés nélkül tudja a felmelegedés 
kompenzálását épületen belül biztosítani. 
Meg kell említeni, hogy a 7/2006 TNM rendelet előírásának megfelelően, új épületek esetén 
közel nulla energiaigényű épületek építésére kell törekedni, és annak is az összesített 
energiaigényének legalább 25%-át, helyben termelt megújuló energiaforrásból kell 
biztosítani. Erre a napenergia hasznosítása kínál kedvező lehetőséget. A továbbtervezés során 
ennek kielégítését is biztosítani kell. 
A településen a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, intézményi szinten és házi 
hasznosítással is egyre növekszik. Az utóbbi években az önkormányzati intézmények 
energiahatékonyságának javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, 
szigetelések, homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások) 
beruházások, épületgépészeti felújítások mellett az energiahatékonyság jelentősebb javítását 
szolgáló megújuló energiaforrás hasznosítását is kiépítették pályázati támogatással a Várlak 
Óvoda-Bölcsőde energia ellátására. A település külterületének északi részén, több mint 85 ha 
nagyságú területen napenergiát hasznosító beruházás kerül megvalósításra, amely hozzájárul 
a települési energiastruktúrában a hagyományos vezetékes és nem vezetékes energiahordozók 
mellett a megújuló energiahordozók nagyobb részarányú bevonásához a fenntarthatóság javítása 
érdekében. 
 
Települések nagyságával arányosan egyre erőteljesebb mértékben érzékelhető a hősziget hatás. 
Már a kistelepüléseken is érzékelhető ez a hatás, ami a klímaváltozással egyetemben a 
belterületek erőteljesebb felmelegedését, nagyvárosokban kimutathatóan a hőségnapok 
számának növekedését okozza. Ezt a hatást számottevően lehet csökkenteni, a zöld és kék 
infrastruktúra fejlesztések során, amennyiben ezt is célul tűzik ki a szakági tervezések. A 
rendelkezésre álló mérnökbiológiai módszerek felhasználásával a komplex zöld és kék 
infrastruktúra fejlesztések hatékonyan tudják javítani a település mikroklímáját és ezzel 
párhuzamosan a komfortérzetet.  
Az infrastruktúra fejlesztések során, a területfoglalásukban többi infrastruktúra elem 
elhelyezhetőségére is tekintettel kell lenni. A lineáris rendszerek komplex tervezésével egymást 
kiegészítve, egymás hatékonyságát növelik.  
A kék infrastruktúra elemeit jelentő vízvisszatartás elemeinek - csapadékelvezető árkok, 
záportározók – a zöld infrastruktúra elemeivel való kombinációja a vízvisszatartás hatásfokát 
növelik. A kék infrastruktúrát követő, lineáris zöldfelületek, szegélyek, növénysávok segítenek az 
intenzív csapadékjelenségek mérséklésében, vízvisszatartásban. A csapadékvizet a 
zöldfelületekkel kombinált elvezetési sáv mentén lévő növényzet már tudja hasznosítani, és ezzel 
a végbefogadó állomás terhelését csökkenteni. Hosszútávon ez a terhelés mérséklésben betöltött 
szerep, valamint a csapadékvíz növényzet általi hasznosítása a rendszer költséghatékonyabb 
üzemeltetését okozza. 
A burkolat (aszfalt) könnyen felmelegszik, lég és vízzárónak tekinthető. Ezért ilyen burkolat csak 
a szükséges helyeken és mértékben kerüljön alkalmazásra. Rendelkezésre állnak víz és 
légáteresztő burkolatok, amikkel a környezetterhelés szintén csökkenthető, és a zöld elemekkel 
jobb kapcsolatot létesít. Az utakat (burkolatokat) kísérő zöldfelületek árnyékoló hatásukkal 
jelentősen mérsékelik a burkolatok felmelegedését. 
A talajok kiszáradását megakadályozhatja a telepített mezővédő erdősávok rendszere, amelyek 
megtörik a szelek erejét, és így a szárító és deflációs hatásukat csökkentik. Az erdősávok a 
magasságuk többszörösére fejtenek ki szélvédő hatást. Az uralkodó szélirány északnyugati, utána 
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a leggyakoribb a déli szél. A leghatékonyabb a szélirányra merőlegesen kialakított erdősáv.  
Érdemes ezért a szántóföldi nagytáblák északi, és nyugati oldalára elhelyezni azokat.  
 

• A közmű infrastruktúra fejlesztése, a vizuális és környezeti terhelés mérséklésével 
 

Gerjen közműellátás szempontjából kedvező adottságokkal rendelkezik. A már beépített 
terület teljes közműellátásának lehetősége biztosított, a belterületen az új fejlesztések 
megvalósításának pedig már a feltétele lehet a teljes közműellátás biztosítása. A település 
ellátottságának biztonságát növeli a regionális hálózati csatlakozások, csatlakozási lehetőségek 
rendelkezésre állása. A Paks II. beruházáshoz kapcsolódóan több környező település, köztük 
Gerjen is támogatást kapott a lakásállomány bővítésére, illetve infrastruktúra fejlesztésre, 
amelynek nyomán jelentős fejlesztések valósulnak meg Gerjenben. A támogatás keretében a 
település ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítésére, valamint a csapadékvíz elvezetésének 
megoldására is sor kerül, melynek keretében a paksi vízműtelep biztosítaná az ivóvizet a 
településnek, és a szennyvizet is a kibővített paksi szennyvíztelepre továbbítanák a jövőben. Ez a 
település stabil és fejleszthető ellátási lehetőséget biztosítja. 
Alapvető elvárás, hogy a megjelenő új fogyasztók teljes közműellátással rendelkezzenek. 
Jelentősebb átalakítás, átépítés, új beruházás általánosan egy-egy régi beépítésű, vagy előforduló 
beépítetlen telek át-, illetve új beépítése a településen mindenhol várható, amely új, többlet 
közműellátási feladatot jelent.  
A település kiemelt felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezeti fekvése miatt a felszín alatti 
vizek védelmének biztosítására a szennyvizeket elsődlegesen közhálózati csatlakozás 
kiépítésével kell megoldani. A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet alapján a vízminőség-védelmi 
terület övezetén egyedi szabályozást kell alkotni a település helyi építési szabályzatában a 
felszín alatti vizek védelmére.  
A belvízzel veszélyeztetett területeken új területhasznosítás, funkcióváltás 
megvalósításának előkészítéséhez már a telek vízrendezését kell megoldani. 
A település közvetlen a Duna mellett fekszik, így a levonuló árhullámok árvízvédelmi 
feladatokat okoznak. A vízügyi ágazat által elkészíttetett nagyvízi mederkezelési terv 
tartalmazza a nagyvízi meder lehatárolását és a nagyvízi meder egyes levezető sávjaira vonatkozó 
előírásokat, amelyeket figyelembe kell venni. A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben rögzített 
előírások szerint a nagyvízi meder területén új beépítésre szánt területhasznosítás nem 
jelölhető ki. A települést érintő vízfolyások, a Duna folyó és a Faddi-Duna holtág, valamint a 
Solymos-ér, mint vízfelület a csapadékvizek befogadásán kívül környezeti értéket növelő és 
szabadidős hasznosítási lehetőséget kínáló adottságokkal is rendelkezik.  Jelenlegi állapotukban 
azonban rendezetlen-feliszapolódott medrük miatt erőteljes mederkarbantartásra, 
mederrekonstrukcióra szorulnak, amelynek megvalósítását célszerű a többszintű hasznosítási 
lehetőségének egyidejű kialakításával, revitalizációjával megoldani. A revitalizáció 
megvalósításához három közműves feladat társul. Elsődleges feladat továbbra is a vízgyűjtő 
területről a felszíni vizek tovább vezetésének megoldása. Másodlagos feladat a meder 
revitalizációjával a többcélú hasznosítási lehetőségének megoldása, amely kiegyenlítettebb 
vízháztartás biztosítását igényli. Egyrészt a csapadékvíz elvezetésben betöltött szerepének 
növekedése, másrészt a szélsőséges csapadékesemények zavarmentes elvezetése szükségessé 
teszi a meder szállítóképességének a felülvizsgálatát, növelését. A másodlagos hasznosítás 
azonban a mederben csak korlátozott vízszint-ingadozást enged meg, ezért a revitalizáció során 
olyan puffer-tározó területek kialakítására lesz szükség, amelyek a többlet vizek átmeneti 
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tárolását biztosítani tudják, de vízhiány esetén egyéb célú (pl. sportolási, játszótéri) hasznosításra 
is lehetőséget adna. További közműveket érintő feladatok a pihenőhelyeken illemhelyek esetleg 
egyéb szolgáltatások megjelenésével a közművesítési igények kielégítése. 
Az előírások szerinti közművesítés mértékének teljesítését követően, a közműveket érintően a 
közműfejlesztési feladatok a mennyiségi igények kielégítéséről lassan a minőségi igények 
kielégítésére irányulhatnak, annak a leggazdaságosabb megoldásával.  
Elektronikus hírközlés területén is jelentkeznek fejlesztési feladatok, mint a településfejlesztés 
eszköze és Európai Unió elvárása is, a nagysebességű, szélessávú internet elérési lehetőségének 
biztosítása, amelyhez a megfelelő műszaki háttér elhelyezési lehetőségéről az arculati 
kézikönyv, illetve a település értékvédelmi rendelete rendelkezhet. 
A környezeti állapot alakításában és a lakosság komfortérzetében is jelentős szerepet tölthetne be 
az utak-közterek látványát meghatározó, a közbiztonságot javító közvilágítás. A település 
jelentős hányadán azonban jellemző, hogy a közvilágítás az esztétikus, energiatakarékos egyedi 
lámpatestek helyett, a kisfeszültségű hálózatok tartóoszlopaira szerelt hagyományos 
lámpafejekkel megoldott, így arculat-alakító hatása nem érvényesülhet, személy- és 
vagyonvédelmi lehetőséget nem nyújt. Mindezt kiegészíti, hogy komoly mennyiségi hiányosságok 
tapasztalhatók. A közvilágításnak is jelentősebb fejlesztése szükséges. 
A klímaváltozás jelentős hatásterülete a felmelegedés, amelynek kezelése kiemelt feladata 
a településnek. A felmelegedést kiváltó napsugárzás hatása legegyszerűbben árnyékolással 
kompenzálható, ezért a fasorok telepítési igénye fog előtérbe kerülni. A fasorok segítségével 
elérhető mikrokörnyezeti állapot javítással egyidejűleg a közművek jelenléte okozta 
környezetterhelés is csökkenthető és az utca látványképe is javul. A fasorok telepítéséhez a 
helybiztosítás igénye jelent jelentősebb közműfejlesztési feladatot, mert a beépített területeken a 
felszín feletti és felszín alatti közművek akadályozzák az árnyékoló fasorok elhelyezésének 
lehetőségét. Ezért a már beépített környezetben a közművek elhelyezésének 
racionalizálásával lehet a szükséges helybiztosítást megoldani. Mindenképpen tervezni 
szükséges, hogy a fásítás, fasortelepítés elvégezhető legyen. A TKR rendelkezik felőle. 
 

• Felszíni vízrendezés a vízfolyások revitalizációjával összefüggésben 
 

A klímaváltozás során tapasztalható szélsőségesebb csapadékvíz mennyiségek zavarmentes 
elvezetése érdekében a vízelvezető rendszer korlátozott szállítókapacitására, illetve a 
kiépítettségének a hiányosságára tekintettel a vízelvezető rendszer fejlesztésében nagyobb 
szerepet kaphat a helyi víz-visszatartás megoldása. A helyi vízvisszatartásra minden új építési 
tevékenységnél megoldást kell keresni, mivel a kiépített hálózat többlet-terhelést fogadni csak 
nagyon korlátozottan tud. Helyi vízvisszatartásra telken belüli záportároló létesítés igényével 
kell számolni, amelyből késleltetve és fékezetten lehet a közhálózatba való kivezetést megoldani. 
A helyi záportárolóból a vizet csak olyan vízhozammal lehet késleltetve a közhálózati rendszerbe 
vezetni, amelyet a szállítás útján a vízelvezető rendszer kiöntésmentesen fogadni és tovább 
szállítani tud.  
A hálózati rendszer tehermentesítését szolgáló helyi vízvisszatartás megoldására telekszinten és 
közterületen is megoldást kell keresni. A közterületi vízelvezetés javítására a vízgyűjtők 
szállítóképességét lehetne növelni a vízgyűjtőre telepítendő záportározókkal, amelyet célszerű 
úgy kialakítani, hogy többfunkciós hasznosításra is alkalmas legyen. Ennek megalapozására 
csapadékvíz elvezetési tanulmányt kell készíteni. A hiányzó szakaszok kiépítésével, 
kialakításával és a település szinten továbbra is megmaradó jellemzően nyílt árkos rendszerű 

mailto:telepules@kasib.hu


44 
GERJEN      TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  2022 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.  
                                                              

                                                                SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.; Tel.: 297-1730 
E-mail: telepules@kasib.hu 

www.kasib.hu 

vízelvezetéssel, annak hidraulikai rendezésével biztosítható a csapadékvíz zavarmentes 
elvezetése. Ebbe a rendszerbe kell beágyazni a település központjában a zárt csapadékvíz 
elvezetés megoldását. 
A kis vízfolyás revitalizációja a mesterségesen fenntartott természet-közeli patakmeder és part 
kialakítását tűzi ki céljául, amely az előbbiekben már részletesen ismertetésre került.   
 

• A közlekedési infrastruktúra fejlesztése, reflektálva az új összekötő út és a Duna-híd 
kialakítására 

 

A térség legnagyobb közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektjeként megépül a Paks-Kalocsa 
közúti Duna-híd, a Kalocsa és Dunaszentgyörgyön át a 6. sz. főút között haladó 512. sz. országos 
főút, illetve ezzel az új kelet-nyugati irányú közúti kapcsolattal együtt Paks és Gerjen között egy 
új, észak-déli irányú országos mellékúti kapcsolat is kiépül (5124 j. országos mellékút), a 
növekvő térségi forgalom lebonyolításának érdekében. A fejlesztések alapvetően változtatják meg 
a település megközelíthetőségét, feloldódik a Község zsáktelepülés jellege és jóval gyorsabban 
megközelíthetővé válik Paks, valamint a Duna-hídon keresztül a keleti országrész. Gerjen 
úthálózata az Alkotmány utcán keresztül hasznosíthatja az új térségi kapcsolatot, amely az 
Alkotmány utca meghosszabbításaként halad északi irányba a Kalocsai híd felé, egészen a 
Paksi Atomerőmű déli bejáró útjáig. 
Mivel a Község meglévő és tervezett lakóterületeinek fő megközelítését, illetve az országos közúti 
hálózathoz való kapcsolatát a Petőfi Sándor utca jelenti, ezért annak hálózati szerepe 
mindenképpen jelentősebbé válik, szükségessé téve annak gyűjtőúttá való fejlesztését. 
Ugyancsak gyűjtőútként javasolt fejleszteni az új országos mellékút folytatásában futó, 
Györgymajor gazdasági és Jánosmajor üdülőterületének elérését szolgáló, jelentősen leromlott 
állagú utat.  
A meglévő, kétirányú forgalom lebonyolítására kevéssé alkalmas szélességű útburkolattal 
rendelkező kiszolgáló utak esetében javasolt az útfelújítások keretében az adott közterület adta 
lehetőségek (pl. közmű elemek elhelyezkedése) figyelembevételével az útszélesítéseket 
végrehajtani, akár az útburkolathoz kapcsolódóan, a gépjárművek számára félreállási lehetőséget 
biztosító kiállásokat kiépíteni. A meglévő kiszolgáló utak mellett, a tervezett lakóterületi és 
gazdasági területi fejlesztések megközelítésére és kiszolgálására több lakóutca, kiszolgáló út 
tervezett a településen.  Ezek kiépítése ütemezetten is történhet, de minden kiszolgáló út 
esetében biztosítani kell a megfelelő közterületi szélességet (kétirányú útpálya, nyílt árok, 
járda, közműsáv, zöldsáv).  
A településen megjelenő új létesítményekhez az OTÉK-ban meghatározott parkolási igényeknek 
megfelelően kell biztosítani a parkolószámokat telken belül. A tervezett létesítmények esetén 
fokozott figyelemmel kell kezelni megközelíthetőségüket és a szükséges parkolási lehetőségek 
biztosítását, elkerülve a forgalmat zavaró és a zöldsávokat elfoglaló közterületi parkolást.  
A közösségi közlekedést tekintve a menetrendszerinti autóbusz-közlekedés esetében a meglévő 
megállók mellett, az új lakó- és gazdasági területek kiépülésével biztosítani kell a területek 
közösségi közlekedéssel való ellátottságát is. Ezért javasolt a Petőfi Sándor utcában új 
autóbuszmegállóhely kialakítása, így a településközpontban való megfordulás helyett a Vajda 
Ignác utcán és a Petőfi utcán keresztül közlekedhetnek az autóbuszok bármely irányba.  
A gyalogos közlekedés esetében javasolt a járdafelújítások folytatása, valamint új 
járdaszakaszok kiépítése, ezzel a színvonalas és biztonságos gyalogos közlekedés 
biztosítása.  
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A település kerékpáros infrastruktúrája a Duna mentén, az árvízvédelmi töltésen futó térségi 
kerékpárút megépítésével jelentősen fejlődik. A Község teljes területén végighaladó kerékpárút 
összeköttetést biztosít Paks és Fadd településekkel, ezzel bekapcsolja Gerjent a térség 
kerékpáros hálózatába. A kerékpárút mentén, a turisztikai lehetőségek minél nagyobb fokú 
kiaknázása érdekében, érdemes a kikötő, a labdarúgópálya és a kastély közelében kerékpáros 
pihenőket kialakítani. Mindemellett fontos az intézmények, meglévő és tervezett szolgáltatások, 
illetve idegenforgalmi célpontok megközelítésére szolgáló útvonalak biztonságos 
kerékpározhatóságának a biztosítása, akár kerékpáros és gyalogos útvonalak kijelölése, 
kitáblázása. Mind a gyalogos, mind pedig a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása nagyban 
segítheti a fenntartható közlekedési módok népszerűsítését, a tudatos közlekedésre 
nevelést. 
A vízi közlekedés tekintetében javasolt a természeti értékek megóvásával a Duna adta 
lehetőségek nagyobb fokú kiaknázása, a vízi közlekedés újraélesztése, egyrészt a meglévő 
kikötő ökoturizmust és vizes sportturizmust szolgáló fejlesztésével, másrészt új turisztikai célú 
kikötő kialakításával a kastély közelében.  
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A település jelentősebb meglévő és tervezett közlekedési infrastruktúra elemei 
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Gerjen a kívánt jövőkép eléréséhez, a fent részletezett céloknak megfelelve az alábbi 
intézkedéseket és feladatokat végzi el: 

Társadalom 

• Kiemelten kezeli a népesség megtartását és átgondolt, koordinált növelését; 
• Szorgalmazza a Béke tér és környezete településközponti jellegének erősítését; 
• Tovább fejleszti, korszerűsíti intézményeit; 
• Kiemelten törekszik az egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási, illetve közbiztonsági 

közszolgáltatások bővítésére; 
• Tovább fejleszti a közösségi színtereket; 
• Bővíti a sport- és rekreációs lehetőségek körét; 
• A helyi értékekre, hagyományokra alapozva építi a közösséget; 
• Tovább erősíti a hagyományőrzés, a sport és a vallás szerepét; 
• A lakhatás könnyítését célzó tevékenységet folytat. 

 
Gazdaság 

• Törekszik a Paksi beruházások kínálta gazdasági lehetőségek minél szélesebb körben 
történő kiaknázására; 

• Támogató helyi vállalkozói környezetet teremt a településen működő vállalkozások 
számára, ösztönzi új gazdasági szervezetek letelepedését; 

• Javítja a munkavállalók képzettségét, versenyképességét; 
• A hagyományok mentén megújítja a mezőgazdasági szektort, támogatja az ökológiai 

gazdálkodást; 
• Törekszik a térségen belüli együttműködések kialakítására, erősítésére; 
• Elsősorban a Dunára és a sporthagyományokra építve húzóágazattá fejleszti a turizmust; 
• Részt vesz a térség turisztikai attrakcióinak összekapcsolásában.  

 

Táji- természeti környezet 

• A Duna menti értékes természeti környezetet megőrzi az utókor számára, támogatja a 
terület ökoturisztikai célú hasznosítását, településsel való közvetlenebb kapcsolat 
megteremtését; 

• A Faddi-Duna holtág folytatásában levő Sáros Duna és a Solymos ér revitalizációjával 
növeli a külterület ökológiai, tájképi és turisztikai potenciálját; 

• Támogatja a táji- és természeti értékek bemutatását, fejlesztését, az attrakciók 
összekapcsolásával növeli a terület turisztikai értékét; 

• A jó minőségű termőföldek megőrzése mellett ösztönzi és fejleszti az ökológiai és 
biogazdálkodást, a környezettudatos mezőgazdaság módszereit, a természetkímélő 
gazdálkodást; 

• A meglévő erdőterületek védelmét biztosítja, a település erdősültségét jelentősen növeli 
véderdőkkel és a Solymos-ér menti közjóléti erdők létrehozásával; 

• Növeli a település biodiverzitását a vízfolyások revitalizációjával, erdősítéssel és 
természetközeli gyepterületek visszaállításával; 
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• Megőrzi a külterületek beépítetlen mezőgazdasági tájképét, a táji értékek védelme 
érdekében különös figyelmet fordít a tájba illesztésre és a mezőgazdasági táj 
mozaikosságának növelésére. 

Zöldfelület-fejlesztés, környezetvédelem 

• A szabadidő helybeli eltöltésére és a közösségi élet színteréhez változatos lehetőségeket 
megteremti; 

• Az alacsonyabb zöldterületi ellátottságot ellensúlyozza a közösségi és sportfunkció 
erősítésére szolgáló zöldfelületek, zöldfelületi intézmények (sportpályák, lovassport, 
fesztiválhelyszín) és intézményi zöldfelületek (templomkert, oktatási intézmény kertje, 
mintakert) kialakításával és minőségi fejlesztésével.  

• Programokat dolgoz ki, rendezvényeket szervez a környezettudatos szemlélet és életmód 
ösztönzésére; 

• A vízfolyások revitalizációjára, valamint az ártéri erdőre alapozóan bővíti a szabadtéri 
rekreációs lehetőségek körét; 

• Átfogó zöldfelület-fejlesztési programot fogalmaz a külterületi elemek, vízfolyások menti 
zöldfelületek, erdők összekapcsolása mezővédő erdősávok, mezsgyefásítások, utakat 
kísérő fásítások, fasorok telepítésével. 

• Hangsúlyt helyez a zöldfelületi rendszer részét képező belterületi, elsősorban közterületi 
zöldfelületeinek minőségi javítására, mennyiségi fejlesztésére, egységes arculat 
megteremtésére; 

• A környezet adottságaiban rejlő lehetőségek felhasználásával törekszik a megújuló 
energiahordozók szélesebb körű használatára; 

 

Épített környezet 

• Megbecsüli és védi épített öröksége értékeit, a település jellegzetes, karakteres épületeit, 
egyéb értékeit (népi jegyeket hordozó épületek, templomok, természeti értékek, látkép); 

• Megőrzi az egyedi településszerkezeti karaktereket (nagyságrend, tömegformálás, 
utcakép); 

• Tudatosan formálja a településképet, és törekszik a település harmonikus működését 
elősegítő területhasználat kialakítására; 

• Folyamatosan tájékoztatja a lakosságot a Településképi Arculati Kézikönyv és a 
Településképi Rendelet változásairól, tudatosítja az értékek megőrzésének fontosságát és 
módját.  
 

Településmenedzsment 

• Szoros partnerséget épít a helyi civil és gazdasági élet szereplőivel, különösen a település 
jövőjét, versenyképességét, lehetőségeit érintő kérdésekben; 

• Együttműködést kezdeményez és folyamatosan fent is tartja az együttműködési 
hajlandóságot a térségi településekkel, járási szereplőkkel; 

• Aktívan formálja a településről alkotott külső képet, erősíti Gerjen jó hírét; 
• Kialakítja és működteti a helyi társadalom és gazdaság fejlődését biztosító intézmény-

rendszert, és ennek megfelelően alakítja a minőségi helyi közszolgáltatások körét. 
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3. A CÉLOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZAKTERÜLETI JAVASLATOK 
 
Területfelhasználás és szabályozás továbbfejlesztése 
 

• A lakóterületek esetében a kialakítható lakásszámra vonatkozó szabályozás 
felülvizsgálata;  

• A központi vegyes terület kijelölés felülvizsgálata, szükséges kiterjesztése a 
településközpontban, illetve visszavétele a Jánosmajor területén; 

• Új szociális közintézmény számára területkijelölés; 
• A labdarúgó pályáknak helyet adó terület besorolásának felülvizsgálata, a terület tervezett 

közösségi, rekreációs funkciójának megfelelő besorolás;  
• Új különleges sportterület kijelölése a tervezett labdarúgó sportközpont számára a 

belterület déli szélénél;  
• A kastély és környezetének esetében a besorolások felülvizsgálata; 
• A gazdasági besorolású területek rendszerének felülvizsgálata, az általános gazdasági 

terület kategória bevezetése. Új gazdasági terület kijelölése a település északi részén, az 
épülő Gerjen-Paks összekötő út mentén.  

 
Közlekedési- és a közműfejlesztési javaslatok 
 

• A közlekedési és közmű infrastruktúra, több ütemben történő kiépítése a Karikás kertek 
területén; 

• A tervezett labdarúgó sportközponthoz kapcsolódó, tervezett közlekedési és közmű 
infrastruktúra kiépítése. Az Alkotmány utca felöl történő megfelelő megközelítés 
biztosítása útfejlesztéssel; 

• Kerékpárút kiépítése a Duna mentén, a gáton. A kerékpárút összekötése a Paksi és Faddi 
kerékpáros infrastruktúrával, bekapcsolódás a térségi kerékpárút hálózatba; 

• Szakági tanulmányterv készíttetése a Faddi-Duna holtág gerjeni szakaszának, valamint a 
Solymos-érnek a revitalizációja kapcsán. Az érintett területek revitalizációja, puffer-
tározó területek kialakítása; 

• A közcsatornás szennyvízelvezetés település szintű kiépítettségének megoldása; 
• A felszín alatti vizek védelmére egyedi szabályozás megalkotása a helyi építési 

szabályzatban; 
• A nagyvízi meder területén új beépítésre szánt területhasznosítás nem javasolható;  
• Csapadékvíz elvezetési tanulmány készítése. A helyi vízvisszatartás megoldása telken 

belül és közterületen egyaránt. A közterületi vízelvezető rendszer fejlesztése, 
záportározók kialakítása. 

• A napenergia passzív és aktív hasznosításának fokozása; 
• A hagyományos szilárd tüzelőanyag használatának felszámolása; 
• A takarékos berendezések alkalmazása mellett a szürkevíz hasznosítására a lehetőség 

megteremtése. 
 
Értékvédelemmel összefüggő javaslatok 
 

• A TKR folyamatos felülvizsgálata, a helyi védelem alatt álló épített és táji, természeti 
értékek körének bővítése; 
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• A TKR javasolt és nem javasolt növényekre vonatkozó listájának felülvizsgálata és 
szükségszerű bővítése. 

 
Tájhasználatot, a természeti értékek védelmét, bemutatását érintő javaslatok 
 

• A Duna menti tájkarakter megőrzése, erősítése, közvetlenebb kapcsolat megteremtése, 
• Természetvédelmi oltalom alatt álló ártéri erdőterületek megőrzésének biztosítása, 
• Faddi-Duna holtág folytatásában futó Sáros-Duna és a Solymos-ér revitalizációja kapcsán 

a területfelhasználások felülvizsgálata, a tájökológiai potenciál növelésének megfelelő 
besorolások alkalmazása; 

• A tájkép természetes élőhelyekkel való gazdagításának elősegítése, mozaikosság és 
szegélyek növelése, a tájképvédelem területhasználati kategóriák felülvizsgálatával való 
biztosítása; 

• Az alacsony erdősültség növelése differenciált rendeltetésű erdőterületek kijelölésével az 
ökológia, tájképi és turisztikai potenciál emelése érdekében; 

• A mezőgazdasági besorolású területek rendszerének felülvizsgálata, a természetkímélő 
tájgazdálkodás lehetőségének biztosítása; 

• A kikötő, az ártéri erdők és a folyó adta turisztikai lehetőségek kibontakoztatása a 
területfelhasználási kategóriák megválasztása és a szabályozás által;  

• A természet bemutatását szolgáló, a természetet nem károsító, elhelyezhető funkciók és 
előírások meghatározása. 

 
Zöldfelület-fejlesztési javaslatok 
 

• A kiépített funkcionáló zöldterületek kijelölése (a Toldi utcában a játszótér és a fitnesz 
park, valamint a Béke tér Polgármesteri Hivatal előtti zöldfelületének esetén); 

• Különleges területek funkcióknak megfelelő differenciált kijelölése; 
• Belterületi fásítások tervszerű kialakítása;  
• Mezővédő erdősávok és az utakat kísérő fásítások meghatározása; 
• Majorok és gazdasági területek telekhatár menti védő zöldsáv kialakításának területi 

rögzítése 
• A kialakított vonalas zöldfelületek bekapcsolása a település zöldfelületi rendszerébe 

turisztikai szolgáltatást is adó módon (sétaút, kerékpározható út kialakításával.) 
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4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMONKÖVETÉSE 
 

4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer 

 
Jelen fejezet a koncepció megvalósítását szolgáló leglényegesebb eszközöket és az 
intézményrendszert érintő elemeket foglalja össze, amelyek a településfejlesztési koncepcióban 
és a településrendezési tervekben foglalt tevékenységek megvalósítását szolgálják. 
Az Önkormányzat településfejlesztési céljainak elérését (a megvalósítást) az alábbi eszközök 
szolgálják: 
 

1. településmarketing célú tevékenységek (pl.: településmarketing és 
turizmusfejlesztési stratégia elkészítése, kommunikáció), 

2. helyi gazdaságfejlesztési tevékenységek (pl.: helyi adópolitikai koncepció), 
3. ingatlanhasznosítási terv, 
4. „tervalku” (Településfejlesztési Megállapodás/Szerződés), 
5. intézményesített partnerség (pl.: a tervezés és végrehajtás során konzultációs 

fórumok, vagy kontroll testületek létrehozása, pl.: Helyi Támogató Csoport), 
6. településfejlesztési és üzemeltetési „menedzsment” intézményrendszer kialakítása. 

 
A Község hosszú távú, az elfogadott koncepció mentén történő következetes megújításának sikere 
nagyban függ a koordinációt, a megvalósítást ellátó szervezeti struktúra működésétől. A 
mindenkori településmenedzsment számára a célok megvalósulásának szükséges feltétele annak 
a szemléletmódnak az előtérbe kerülése, amely a helyi gazdaságfejlesztést az integrált 
településmegújítás szerves részének tekinti. 
A fenti eszközök alkalmazásával a megvalósítás csak a szervezetek és ágazatok közötti hatékony 
koordináción keresztül valósítható meg. Ennek végrehajtására több működőképes szervezeti 
(menedzsment) modell létezik. 
Az Önkormányzat által vezérelt komplex településmegújítás eltérő típusai más-más szervezeti 
keretet követelnek meg, többek között a megvalósítandó feladatok és a rendelkezésre álló 
források típusától, volumenétől, illetve például a folyamat szereplőinek összetételétől függően. 
Tekintettel arra, hogy jelen stratégia hosszú időtávra tervez, a szervezeti modell kialakítását több 
lépcsőben javasolt végrehajtani, ezzel is biztosítva a flexibilitást, a változásokhoz való 
alkalmazkodóképességet. 
A menedzsment felépítése tekintetében a legfontosabb elvárás, hogy az aktuális körülményekhez 
igazodóan képes legyen arra, hogy alkalmazkodjon a folyamatosan változó körülményekhez (pl.: 
gazdasági feltételek, elérhető támogatási források, önkormányzati feladatok, stb.), viszont 
legyenek olyan elemei, amelyek biztosítják az elfogadott célok hosszú távú érvényesülését. 
 
Az alábbiakban a szervezeti modell három változata kerül bemutatásra, kihangsúlyozva az egyes 
típusok előnyét és hátrányát, ill. lehetőség van a modellek építkezésére. 
 
Alapszint  
A kiindulási (alap) modell szerint a jelenleg működő intézményrendszer semmiben nem változik 
meg. Nem épül be új szervezet sem a menedzsment, sem a lebonyolítás szintjén, és nem történik 
átalakítás sem a meglévő szervezeten belül. A folyamatot a Község Önkormányzata és a 
Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal koordinálja. Az operatív megvalósításban részt 
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vesznek az Önkormányzat vezetői, választott testületei, a Közös Hivatal egyes szervezeti egységei, 
tisztségviselői, a település Főépítésze. A helyi gazdaságfejlesztés végrehajtására nincsenek kijelölt 
szervezeti egységek. A modell erősen támaszkodik külső szakértői bázisra. 
A kezdő modell lassabb folyamatot feltételez, amely kifejezetten külső, elsősorban pályázati 
forrásokra épít, illetve az állam és más tulajdonosok (intézmények) önálló felújítási 
tevékenységével számol. Ebben a modellben a koordináció lazább. 
 
Középszint - „Intézői” vagy „Falugazda” munkakör - Polgármester 
Ebben a szervezeti modellben a meglévő intézményrendszer alapvetően nem változik, új szereplő 
csak részben jelenik meg a megvalósítás során, viszont az egyes szervezeteken belüli feladatok-
átcsoportosításra, profilbővülésre kerülnek. A folyamatot a Község Önkormányzata és a 
Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal koordinálja. Az irányítást, koordinációt és 
részben az operatív feladatok megvalósítását egy erre a célra kijelölt hivatali szervezeti egység 
végzi. A Közös Hivatalon belül a forrásszerzés, és a projekt koordináció feladatai egy irodában 
koncentrálódnak, amely a gazdálkodásért felelős iroda alá, vagy közvetlenül a 
Polgármesterhez/Jegyzőhöz rendelt szervezeti egységként kerül kialakításra. A modellben az 
Önkormányzat kezdeményező szerepet tölt be, proaktív, a helyi és a térségi szereplők 
együttműködésére épít. A modellben erős a helyi koordináció.  
Az „intéző” vagy „falugazda” terepmunkát végez, segíti, tehermentesíti a településvezetők 
tevékenységét, egyfajta projektmenedzseri funkciót tölt be. Finanszírozása önkormányzati vagy 
pályázati forrásból történik. Ha eredményesen működik, akár később sikerdíjas „vállalkozás” is 
lehet. A küldetése, hogy feltárja a hasznosítható ötleteket, szervezze a megvalósítást és igazgassa, 
„gondozza” a szereplőket a mindennapokban. Az „intézői” vagy „falugazda” koordinálja a 
szomszédsági együttműködéseket, folyamatosan keresi a hazai és nemzetközi (uniós) fejlesztési 
forrásokat, kezeli a térinformatikai rendszert. Az intéző bérét, működési költségeit az 
Önkormányzatnak, illetve ha ez meghaladja a kereteket, akkor pályázati források segítségével 
kellene finanszírozni. Státusza lehet szerződéses, sikerdíj alapú is.  
 
Az „intéző” vagy „falugazda” fő feladatai, tevékenységi köre: 

• pályázati források naprakész figyelése, pályázati dokumentáció 
elkészítése/elkészíttetése, 

• kapcsolattartás szakmai és üzleti körökkel, vállalkozókkal, a potenciális befektetők, 
fejlesztők megkeresése, 

• a vállalkozásalapítás körülményeinek feltárása, már aktív és potenciális helyi 
szereplők felkeresése, a vállalkozás alapítás körülményeinek tisztázása, 

• szakképzettség, speciális tudások (kreativitás, innovációs készség, stb.) felmérése, 
javaslattétel közösségek, alkotócsoportok szervezésére, 

• koordináció a közösségek, érdekeltek között, 
• rendezvények szervezése, koordináció, 
• üres, be nem épített, illetőleg értékesítendő ingatlanok nyilvántartása, 

hasznosíthatóságuk felmérése, a hasznosítás bonyolítása, egyes ingatlanok esetleges 
felújítása és piacképessé tétele költségeinek és piaci árának becslése,  

• önkormányzati ingatlanvásárlás, értékesítés bonyolítása, az ingatlanok ár/érték 
arányváltozásainak, a piaci trendek figyelemmel kísérése. 
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Felsőfok – Falufejlesztő Társaság modell - Jegyző 
A projektmenedzsment szervezetfejlesztésének magasabb szintje az integrált település- és 
gazdaságfejlesztési célú modell, amely az előzőek pozitív tapasztalatai után jön létre. Ebben a 
modellben az együttműködés kiteljesedik, a megvalósítás sokszereplőssé válik. A Falufejlesztő 
Társaság az előző – intézői/falugazdai – modell feladatait látja el professzionális szinten.  
Ez a modell a közszféra „progresszív” településfejlesztő politikáját feltételezi, ami különösen az 
elején többletköltséggel jár az Önkormányzat szempontjából, azonban minden szervezeti 
átalakítás legfőbb célja, hogy (többlet) jövedelem-termelő gazdasági tevékenységek és 
szolgáltatások induljanak el, multiplikátor hatás kiváltásának céljával. Így a tervezett kiadások, ha 
nem is feltétlenül a projektek szintjén, de települési szinten közép- és hosszú távon megtérülnek, 
közösségi szinten értéknövelő hatást fejtenek ki.  
 
4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére 
 
Az alábbiakban ismertetésre kerülnek a koncepció megvalósítását szolgáló legfontosabb 
tényezők, amelyek a településfejlesztési koncepcióban és a településrendezési tervekben foglalt 
célok teljesülésének nyomon követésében nyújtanak segítséget. 
A településfejlesztési koncepció monitoring feladataira a javaslat szerint kétévente kerül sor. Az 
áttekintés során megállapításra kerülnek a fejlesztés „kimeneti (output”) és „eredmény” jellegű 
indikátorainak értékei, ezek alapján értékelésre kerül a célok irányába történő előrelépés 
mértéke. 
 
Ahhoz, hogy a településfejlesztési koncepció megvalósulása figyelemmel kísérhető legyen, a 
célrendszerhez számszerűsített mutatók hozzárendelése szükséges. A fejlesztés eredményességét 
mérő output-, eredmény- és hatásindikátorok meghatározását célszerű a folyamatban lévő 
pályázatokban vállalt kötelezettségekkel összhangban, szükség szerint aktualizálva, külön 
képviselő-testületi jóváhagyással a településfejlesztési koncepció mellékleteként kezelni. A 
számszerűsített mutatók értékének mérése az előző fejezetben részletezett, erre kijelölt operatív 
szervezeti egység feladata. 
 
Az áttekintés során az alábbi lényeges forrásokból származó további információ felhasználása is 
ajánlott: 
 

• Önkormányzat és szervei adatbázisai, adatszolgáltatása; 
• Központi Statisztikai Hivatal adatai; 
• partnerségi fórumok véleményei, visszajelzései; 
• elkészült ágazati stratégiák vagy nagyobb léptékű területi tervek hatása; 
• szabályozási és gazdálkodási környezet változása. 

 
Szükség esetén az Önkormányzat – képviselő-testület – korrigálhatja a stratégiát, az elért 
eredmények és a külső környezet esetleges változásainak megfelelően.  
 
Kétévente a monitoring rendszer teljes körű áttekintése javasolt, és a szükséges korrekciók 
végrehajtására szolgál. A módosításokat, beleértve a korrekciót kiváltó okokat, megfontolásokat 
rögzíteni kell és nyilvánossá kell tenni. Javasolt a módosításokat partnerségi fórumok keretében 
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megtárgyalni, majd ezt követően az Önkormányzat döntési rendszerében (Bizottság, ill. képviselő-
testület) történő elfogadása. 
 
Indikátorok 
 
A koncepció és a változások nyomon követésére, ebből adódóan a felülvizsgálat rendjére 
vonatkozóan ajánlatos olyan mutatók folyamatos képzése, amelyek révén a szükséges korrekciók 
biztonsággal elvégezhetőek. 
Javaslat a településfejlesztés közvetlen eredményeit és az outputjait mérő legfontosabb 
indikátorokra: 
 

• a település lakónépességének száma 
• vándorlási egyenleg 
• ingázás, helyi foglalkoztatás 
• 0-14 év közötti korosztály aránya 
• a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező népesség aránya 
• működő vállalkozások száma 
• nyilvántartott álláskeresők száma 
• vendéglátóhelyek száma 
• kereskedelmi és magán szálláshelyek férőhelyeinek száma 
• táj mozaikosságának változása, szegélyterület növekedése 
• védett, nagytestű állatok száma (pl. gólya) 
• öntözött területek részaránya 
• mezőgazdaság hozzáadott értéke területegységre számítva 
• termelői piac látogatottsága, árusok száma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2022. szeptember hó 
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