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Szigetszentmiklós térségének aktualitásai 

 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! 

Szigetszentmiklós és a környező kisebb települések olyan dinamikus fejlődésen és változáson 

mennek keresztül, hogy mindig vannak újonnan felmerülő kérdések és megoldandó feladatok, 

valamint örömteli számbavételre méltó eredmények.  

Sikerként nyugtázhatjuk, hogy az év elején átadott Igazgatási Központnak köszönhetően a 

járásbíróság és ügyészség amellett, hogy könnyebben megközelíthető az érintett polgárok 

számára, az ott folyó komoly munkának XXI. századi elvárásoknak megfelelő helyszínt 

biztosít az országban egyedülállóan. 

Fontos megemlíteni, hogy a KEHOP lehetőségének köszönhetően Dunavarsány, Szigetcsép, 

Tököl, Szigetújfalu, Szigethalom és Szigetszentmárton települések jelentős forrásokat nyertek 

arra, hogy az önkormányzat tulajdonában álló épületek energiafelhasználását mérsékelni 

tudják.  

Szintén reménységgel nézünk a Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep rekonstrukciója elé. A 

közel 4 milliárd forint értékű beruházás jelentőségét bizonyítja, hogy már hosszú évek óta 

tartanak az előkészületi munkálatok. 

E régió lélekszámának növekedése magától értetődő módon az intézményi rendszerek 

folyamatos bővítésének és fejlesztésének igényét eredményezik. A térség vezetői és lakói 

egyöntetű várakozással néznek a Szakorvosi Rendelőt érintő beruházás elé, amely a tervek 

szerint még ezévben megindul és a 2018. év végéig megvalósul. Az Egészséges Budapestért 

Program keretében megvalósuló, több, mint 350 millió forint értékű projekt keretében 

nemcsak a Szakrendelő épülete kerül kibővítésre, hanem új diagnosztikai eszközök beszerzése 

és az informatikai rendszer korszerűsítése is megvalósulhat. 

Az egész országhoz hasonlóan, az egészségügy mellett a szigetszentmiklósi térségben is 

kiemelt jelentőséggel bír az oktatás. E településeken azonban nemcsak az oktatás 

szervezésének és színvonalának folyamatos növelésén kell fáradozni, hanem komoly 

kihívásokat jelent a kapacitásbővítés iránti folyamatos szükséglet. A betelepülésnek és az 

örömteli módon javuló demográfiai tendenciáknak köszönhetően az óvodai és iskolai 

férőhelyek bővítése évről-évre visszatérő feladat. Várható, hogy a Kormány támogatásával 2 

új iskola épül a közeljövőben. 

Örömmel tapasztalhatjuk évről-évre, hogy a folyamatos infrastrukturális fejlődés, a gazdasági 

növekedés és az itt élő emberek életszínvonalának növekedése mellet jelentős mértékben 

erősödnek a különböző civil szervezetek, és az itt élőknek gazdag és pezsgő kulturális 

élményekben lehet részük. E körben külön említést érdemel a jövőre 25. alkalommal – 

Százhalombattai központtal - megrendezett Summerfest rendezvénysorozat, amely a térség 

több településén színvonalas betekintést nyújt a Világ különböző népeinek kultúrájában. 

E térség egyik legnagyobb kihívást jelentő problémája a Ráckevei-Dunaág revitalizációjának 

kérdése. E kivételes természeti adottságokkal rendelkező terület olyan potenciálokat rejt 
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magában, amelyek kiaknázása nemcsak a környéken elhelyezkedő településeknek jelentene 

óriási fejlődési lehetőséget, de összefogással egy országosan is jelentős, XXI. századi 

rekreációs, sport és turisztikai térség is létrehozható. Éppen ezért óriási előrelépést jelentett e 

téren a Kisduna mentén megvalósult szennyvízcsatorna beruházás. Elsődleges feladataink 

közé tartozik még, hogy e folyószakasz vízminőségének javítása érdekében a szükséges 

intézkedéseket mielőbb megtegyük. 

A legszélesebb kört érintő kihívás e térség számára a közlekedés. A lakosságszám folyamatos 

bővülése számos pozitív hatása mellett óriási problémákat okoz e téren. Megelégedésre és 

reménységre ad okot, hogy az elmúlt években már sikerült komoly előrelépéseket tenni. Az 

M0-ás körgyűrű déli szakaszának bővítése és a 2013 decemberében átadott Csepel-szigeti 

gerincút átadása jelentős javulást hozott, mindazonáltal a tény, miszerint a Halásztelek és 

Csepel közötti kevesebb, mint 10 km-es utat olykor 60-70 perc alatt lehet személygépkocsival 

megtenni, komoly aggodalomra ad okot. E problémakör egyik megoldását jelenheti a 

közösségi közlekedés fejlesztése. Éppen ezért a térség vezetői és lakói reménységgel 

tekintenek a HÉV-et érintő szervezeti változások eredményeképpen várható pozitív 

intézkedésekre. Ugyanakkor a legnagyobb változást mégiscsak az jelentené, ha a Szakrendelő 

és Igazgatási Központ közvetlen közelségében található HÉV átjáró átépítése, valamint a 

Budapestre vezető utak túlterheltségének csökkentése érdekében mielőbb megtehetnénk a 

szükséges lépéseket. E körben még folynak az egyeztetések a leghatékonyabb szakmai 

megoldás kidolgozása érdekében, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy e széleskörű probléma 

kizárólag jelentős kormányzati támogatással oldható meg.  

Tisztelt Ház!  

Bízom benne, hogy e beszámolóval sikerült betekintést adnom a déli agglomeráció egy fontos 

részének sikereibe és az előttünk álló feladatokba. Az Országgyűlés és a Kormány eddigi 

széleskörű együttműködését és támogatását megköszönve tisztelettel kérem Önöket, hogy 

továbbra is segítsék e térség fejlődését és az ott élők boldogulását. 


