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I. DUNAHARASZTI BEMUTATÁSA

A 16277 fő állandó népességű Dunaharaszti Pest megyében, Budapesttől délre és a Dunától keletre,
több mint félezer négyzetkilométer nagyságú „városüres” térségben fekszik.

Területe: 29,17 km2, népsűrűsége 1999-ben 2249 fő/km2.

Közlekedési csomópont: Térségében találkozik a Budapest-Ráckevei HÉV-vonal, a Budapest-
Kelebia vasútvonal, valamint az 51-es, 50-es, M5-ös és 510-es főközlekedési út az M0-ás körgyűrűvel.

Az elmúlt 6-8 évben Budapest „alvóvárosából” modern nagyiparral rendelkező térségközponttá
vált. Ennek tényeit szeretnénk elsődlegesen rövid bevezetőnkben bemutatni.

Lakosság: Dunaharaszti az állandó lakosokat tekintve a második, a szezonális népességet is
figyelembe véve a legnagyobb lélekszámú nagyközségi rangú települése az országnak. Lakosságszáma
a nagyszámú betelepülés révén folyamatosan növekszik.

Kisebbségi önkormányzat: német, cigány. A német kisebbségi önkormányzat szerint közel ötezren
tartoznak a német kisebbséghez. A cigány népesség száma 500-nál nem több.

Gazdaság: Előrevivője a rendkívül gyors gazdaságfejlődés. Munkahelyeinek száma 8 év alatt
megháromszorozódott. Egykor a dolgozók kétharmada ingázni kényszerült, ma már több a
dunaharaszti munkahely, mint a helybeli munkavállaló.

Iparterület: Egyik büszkesége az új, modern, környezetbarát hetven hektáros iparterület, ahol
évtizedünkben 30 új gazdasági szervezet, köztük több multinacionális cég telepedett le.

Kereskedelem: Piaca egyike a legnagyobbaknak a megyében. Négy bankja térségi szerepkörrel is
működik. Élelmiszer nagyáruházai és egyéb szaküzletei 10-15 kilométeres körzetben térségi
vonzerővel bírnak.

A fejlődés motorja, hogy az M0-ás körgyűrű megépülése nyomán - a budaörsi közúti csomóponthoz
hasonlóan - az ország egyik legfontosabb közúti tranzit központjává vált.
Térségi szerepe szempontjából döntő, hogy naponta 176 vonat, autóbusz és HÉV járatpár köti össze a
fővárossal és vonzáskörzete többi településével.

Iskolaközpont: Részben a múltból örökölten iskolaközpont is. Különböző jellegű középiskolái 30
településről fogadnak tanulókat. 4 és 6 osztályos “Unesco” gimnáziuma, országos beiskolázású
szakközépiskolája, kollégiuma, két felnőtt tagozatos középiskolája van.

Üdülőtelepülés: Dunaharaszti üdülő-település is. A szezonális belföldi és külföldi üdülők száma
2500-3000. Nemcsak a Kis-Duna és a Duna-Tisza csatorna mellett, de a tisztavizű bányatavak körül is
üdülőcentrumok épültek ki. Arculatán érződik, hogy üdülőhelyként emelkedett ki a falusi települések
sorából. Magas épület kevés akad, de a házak 90%-a virágos, előkertes, centruma parkokkal teli.

Infrastruktúra: Az infrastruktúra kiépítettsége a térségi átlagnál jóval magasabb. A villany, víz, gáz
és telefonhálózat teljesen kész. A csatornázás kiépítése jövőre fejeződik be, jelenleg a házi bekötések
aránya 78%. A szilárd utak aránya 60%.

Társadalmi élet: Nagyon gazdag a társadalmi élet. Mintegy 30 különböző célú egyesület és
alapítvány működik. A sportegyesületek és szakosztályok száma 20.
A történelmi egyházak mellett megjelentek a településen az új felekezetek is. A településen 9
templom, illetve imaterem van.
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Kulturális élet: Gazdag a kulturális élet is. A helyi szervezetek közül a Polgári Kör, a Művelődési
Ház, a Zeneiskola, a Német Kisebbségi Önkormányzat és az egyházak hagyományosan rendeznek
kulturális és nemzetiségi napokat. Rendszeresek a művészeti kiállítások, zenei rendezvények, szellemi
fórumok, irodalmi összejövetelek.

Térségi és kistérségi kapcsolatok: Csepel-sziget és Környéke Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás, Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, SAPARD Program: „M0”-ás Dél-
Keleti Régió, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége.

Nemzetközi kapcsolatok: Nagyközségi szinten testvérvárosi kapcsolatot építettünk ki a németországi
Altdorf b.Nürnberg várossal. Ezen kívül a szervezetek és intézmények több nemzetközi kapcsolattal
rendelkeznek, a gimnázium pl. hat ország iskoláival tart kapcsolatot.

Területi központ: Dunaharaszti ezen felül egy több mint félezer négyzetkilométeres - a Kis-Duna és
az 50-es főközlekedési út közti - város nélküli kistérség központja. Ezen „városüres” térségében,
melynek „minden útja Dunaharasztira vezet”, összesen 11 település található 56000 lakossal.

Itt mutatjuk be Dunaharaszti pecsétjét az 1900-as évszámmal. 2000 számunkra jubileumi centenáriumi
év is. Száz évvel ezelőtt - 1900. január 27-én - fogadta el ugyanis a község közgyűlése, hogy
településünk hivatalos neve ne az akkor használt Haraszti, hanem az ősibb Dunaharaszti legyen.
Ennek emlékét egészen a II. világháborúig a község pecsétje is őrizte.

Várossá nyilvánítási kezdeményezésünk azon folyamat része, amely Dunaharaszti térségben
betöltött sokoldalú szerepének és a település nagyságának “hivatalos” elismerésére irányul.
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II. DUNAHARASZTI TÖRTÉNELME, HELYE A TÉRSÉG TELEPÜLÉSHÁLÓZATÁBAN

Dunaharaszti történelme hosszú múltra tekint vissza, területe már a bronzkorban is lakott volt. A
rómaiak idején kereskedelmi út vezetett át a Dunán e térségben. (Ez az út egykor majdnem ugyanott
vezetett, ahol ma az M0-ás körgyűrű.) Védelmére erődöket emeltek.

A honfoglalást követően a térség a fejedelmi törzs szállásterülete volt. Már az Árpád korban lakott
terület, erről XI. századi régészeti leletek tanúskodnak. Oklevélben a tatárjárás előtt - 1229-ben -
említik először a nevét. Mátyás időszakában a térség legnagyobb, iskolával is rendelkező települése
volt.
A török időszakban szinte teljesen elpusztult. Újratelepítése Buda visszafoglalása után német
telepesekkel történt, rövidesen ismét területközponttá vált. Plébániájához kezdetben hat környékbeli
település tartozott. Növekedése száz évig csak átlagos ütemben zajlott.

Fellendülése a Hév vonalak megépítésével - a XIX. század végén - kezdődött. Üdülőhellyé vált,
polgárosodott. Kaszinók, klubok, üdülőszanatórium, polgári- és sportegyesületek alakultak, például
Nemzeti Kaszinó, Szépítészeti Egylet, Polgári Dalkör, Vívóklub stb. Óriási parcellázások kezdődtek.
Ez a polgárosodás a két világháború között is folytatódott. Fél tucat kisebb gyár létesült.
Lakosságszáma 1930-ban már felülmúlta mind Ráckevéét, mind Szigetszentmiklósét. Polgári- és
tanonciskolája révén a térség iskolaközpontjává vált.

A második világháború idején területén megállt a front. Ez és az 1956-os földrengés rendkívül nagy
károkat okozott. Fejlődése szempontjából nagyon kedvezőtlen volt, hogy az 50-80-as években állami
támogatást a térségben szinte kizárólagosan csak a közigazgatási központ, Ráckeve és a nehézipari
üzemei miatt kiemelt Szigetszentmiklós kapott, a polgári településként számon tartott Dunaharaszti
alig valamit. Dunaharasztival kizárólag csak mint az ipari központok munkaerőbázisával számoltak.
1945-90 között komolyabb ipari üzem nem épült.

Ezek ellenére is Dunaharaszti lakosságszáma nő. Nagysága és fekvése miatt az agglomeráció
alközpontjává fejlődött. Az 1971-es agglomerációs kormányhatározat a budapesti agglomeráció
VIII. számú alközpontjává nyilvánította. Így öt kisebb település - Taksony, Alsónémedi, Majosháza,
Délegyháza, Dunavarsány - vezető településévé vált. 1990-től, az önkormányzati önállósulással, az
M0-ás és új 51-es út megépítésével megkezdődött nagyívű fejlődése. A közlekedés-stratégiai
fontosságát a Magyarországon befektető világcégek azonnal felismerték. Letelepedésüket elsősorban
Dunaharaszti vezetése segítette elő azzal, hogy elsőként a leendő iparterületen épített ki
100%-os infrastruktúrát.

Dunaharaszti helye a térség településhálózatában: E státusszal szembeni elvárhatóságot figyelemre
méltóan határozza meg Pest megye 1997-es területfejlesztési koncepciója. Legfontosabb célkitűzése
a fővárostól való függőség felszámolása, a térség települései közötti kapcsolatrendszer erősítése.
Kiemelten támogatja azon települések urbanizációs törekvéseit, amelyek a kistérségi hálózatban
várossá válási ambíciókkal rendelkeznek, és vállalják a városi funkcióhoz elengedhetetlenül
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését, szolgáltatások stb. bővítését. Dunaharaszti ezen
elvárásoknak kíván eleget tenni.

A Budapesti Agglomeráció területfejlesztési koncepcióját bemutató 1999-es tervezői javaslat
Dunaharasztit a fejlesztendő települések sorában a következőképpen említi:

“… a kistérségi szolgáltatások, életminőség biztosításában is meghatározó jelentőségű az
agglomerációs városgyűrű - Szentendre, Pilisvörösvár, Budakeszi, Budaörs, Érd, Százhalombatta,
Dunaharaszti, Szigetszentmiklós, Gyál, Gödöllő, Dunakeszi - Fót, Vác - fejlesztése, amelyek a
fővárossal szoros kapcsolatban állva szervezik a szűkebb térség életét, biztosítják jelentős részben a
vonzáskörzetükhöz tartozó, sokszor inkább falusias teleülések lakói számára is a városi
szolgáltatások kereskedelmi és kulturális kínálat elérhetőségét.”
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Marsiglius térképe a XVII. századból
Római romok Dunaharasztinál és Nagytétény határában

Köztük ugyanott vezetett a kereskedelmi út, ahol ma az M0-ás körgyűrű.

Fürdőélet 1901-ben, Dunaharaszti üdülőközségben
(Az egykori Szépítészeti Egyesület levelezőlapja.)
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III. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK

Dunaharaszti hosszú távú - stratégiai jellegű - fejlesztési programját még az 1990-ben létrejött első
önkormányzati képviselő-testület bizottságai dolgozták ki. E koncepciót az akkori testület bár nem
foglalta külön határozatba, de fokozatosan megvalósította és a következő ciklusok testületei is erre
törekednek.
A korábbi koncepció jelen formájában - kitérve az eddig megvalósított fejlesztésekre is - csak most, a
várossá alakulás időszakában került a testület elé és a következőket tartalmazza:

Távlati ciklusprogram

Az első két önkormányzati ciklus idején Dunaharaszti képviselő-testülete a következő fejlesztési
programokat indította el, illetve valósította meg:

A/ 1990-1994 között

− befejeződött a gázprogram, elindult a telefonprogram,
− megkezdődött az új piactér kialakítása és építése, hogy a régi piactér városközpont céljára

felszabaduljon,
− iparterület létrehozásának előkészítése, közművesítése,
− négy út szilárd burkolattal való ellátása,
− önkormányzati zeneiskola megalapítása,
− eredményes helyi adórendszer kidolgozása.

B/ 1994-1998 között

− befejeződött a telefon program, elindult a csatornaépítés,
− iparterület továbbfejlesztése,
− megépült a napi 4500 m3 kapacitású szennyvíztisztító,
− 6 osztályos gimnázium létrehozása, gimnázium bővítése emeletráépítéssel,
− néhány újabb út szilárd burkolattal való ellátása,
− a térség legnagyobb  piacának kialakítása, hatalmas parkolóval,
− új gyógyászati centrum létrehozása,
− megkezdődött a Hősök terének helyreállítása.

A további ciklusok fő programpontjait a testület az alábbiakban határozta meg:

C/ 1998-2002 között

− csatornaépítési program befejezése,
− további útépítési program előkészítése és megindítása,
− az iparterület  fejlesztése, az út és közműhálózat továbbépítésével,
− új, nagyterületű áruházak létrehozása,
− Dunaharaszti várossá nyilvánításának kezdeményezése,
− az  óvodai és középiskolai hálózat továbbfejlesztése,
− térségi esti gimnáziumi képzés beindítása,
− új településrészek kialakítása, közművel történő ellátása,
− az újjáépített könyvtár megnyitása,
− kiállítóterem megnyitása,
− Dunaharaszti  helytörténeti monográfiájának elkészítése és kiadása,
− városkép javítása,
− közvilágítás korszerűsítése.
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D/ 2002-2006 között

− a szilárd burkolatú utak legalább 70-80%-os kiépítése,
− csapadékvíz-elvezető csatornák rekonstrukciójának kidolgozása, a centrumterület csapadékvíz

elvezetésének zárttá tételének megkezdése,
− közterület fenntartó csoport bővítése,
− Sport-sziget fejlesztési tervének kidolgozása, szükséges területek szabaddá tétele,
− új  településrészek kialakítása, közművekkel való ellátása,
− Iparterület továbbfejlesztése,
− új városháza megépítése.

E/ 2006-2010 között

− Dunaharaszti teljes területén szilárd burkolatú utcahálózat kiépítése,
− a városközpontban egy reprezentáns új magasépület - Művelődési Ház - létrehozása
− Sport-szigeten melegvizű uszoda kiépítése,
− orvosi hálózatot további szakrendeléssel való fejlesztése,
− kultúrcentrum létrehozása a műemlék jellegű granárium épületében,
− mentőállomás létrehozása.

Jelenleg megvalósulás alatt álló fejlesztési tervek:

a) A távlati elképzeléseknek megfelelően jelenleg folyik a csatornaépítési program IV. szakaszának
befejezése. Az összességében - szennyvíztisztítóval együtt - mintegy 2,5 milliárdos beruházásból
még mintegy 500 millió forint értékű beruházás teljesítése van hátra. (A csatornahálózat
20-25 %-a)

b) A képviselő-testület az 1999. szeptemberi ülésén fogadta el a közvilágítás-korszerűsítési
programot. A program keretében - mintegy 30-40 milliós beruházással - várhatóan fél éven belül
megvalósul a teljes jelenlegi közvilágítási hálózat rekonstrukciója, a lámpatestek és lámpák
energiatakarékos világítási berendezésekre való kicserélése.

c) A nagyközség lakóterületeinek bővítését szolgálja - az egyik legnagyobb zártkert - az Újhegyi-
dűlő villamosítása. Ennek keretén belül egy 2 kV-os villamoshálózat bevezetése történik a
területre, melynek költségeit részben a helyi telektulajdonosok, részben az önkormányzat állja.
A villamoshálózat kiépítése előreláthatólag 20-30 milliós nagyságrendű fejlesztés, de feltétlenül
szükséges, mert a belső területeken egyre kevesebb a beépíthető telek, a fejlesztésre eső terület. Az
Újhegyi-dűlő a település északi, M0-ás út menti részén fekszik.

d) Jelenleg folyó fejlesztési beruházás a településközpont - Baktay tér - területi és tervezési
előkészítése. Ez hosszú távú folyamat. A pályázat a beruházási feltételek, lehetőségek, várható
költségek tisztázását szolgája.
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IV. NÉPESSÉG, FOGLALKOZTATOTTSÁG, KÉPZETTSÉG ALAKULÁSA

Dunaharaszti népességnövekedése dinamikus, meghaladja a megyei átlagot. Az első magyarországi
népszámlálástól (1782-87) váltakozó intenzitású, de folyamatos növekedést mutat. A növekedés
legnagyobb értéke az 1910-1949 közötti időszak. 1998 végén az állandó népesség száma 16277 fő
volt.

Az állandó népesség növekedése (1872-1998)
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Vándorlási különbözet 1990-1998 között
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Dunaharaszti lakosságszámának vándorlási különbözete (fő)

Év Bejelentkező Kijelentkező Vándorlási különbözet
1990 512 408 104
1992 432 300 132
1994 463 298 165
1996 522 328 194
1998 589 363 226
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Lakónépesség korszerkezeti összetétele
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A természetes szaporodás 1989-1998 között (fő)

143

125

164

173

169

149

146

158

141

135

-224

-226

-238

-227

-219

-228

-212

-220

-207

-227

-300 -200 -100 0 100 200

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998
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Év Élveszületés Halálozás
1989 143 224
1990 125 226
1991 164 238
1992 173 227
1993 169 219
1994 149 228
1995 146 212
1996 158 220
1997 141 207
1998 135 227

Míg a természetes szaporodás iránya negatív, a vándorlási különbözet pozitív irányt mutat.
Egybevetésük eredményeként kimutatható a folyamatos népességnövekedés.

Korszerkezet

Kor Fő
0-14 2660
15-60 10755
61-x 3160

A lakónépesség korszerkezeti összetétele, illetve változása a gazdasági aktivitást mutatja, mely
feltételezi hosszabb távon is a település népességmegtartó képességét.
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Népsűrűség
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Belterületi népsűrűség (fő/km2) 1955-1999 között

*A belterületi népsűrűség 1990-hez viszonyított csökkenését a belterület nagyságának növekedése
okozza.
A belterületi népsűrűség emelkedése hűen tükrözi a lakónépesség-változás emelkedő tendenciáját.

A lakosság képzettségének jellemzői

Egy reprezentatív felmérés keretében, melyet 1999. októberében végeztünk el, megkerestünk a 25-50
életév közötti korosztályból 2155 főt, hogy iskolai végzettségével kapcsolatosan részünkre
tájékoztatást adjon. Ez a felmérés a korosztály 35%-át érintette (100% = 6172 fő). Ez a több mint 1/3-
os mintavétel szolgált alapjául annak, hogy az itt kapott adatokat e korosztály 100%-ára kivetítsük.
Így készítettük el a 25-50 életév közöttiek iskolai végzettségének megoszlását ábrázoló diagramot:

A 25-50 év közötti lakosság iskolai végzettségének megoszlása 
1999-ben

9%
556 fő

34%
2098 fő

43%
2654 fő

14%
846 fő

Felsőfokú

Középfokú

Szakmunkás

Általános iskola

1990-ben 26,4% volt a 20 éves és annál idősebb népességből a középfokú végzettségűek aránya, és
6,9% volt a 25 éves és idősebb népességből a felsőfokú végzettségűek aránya.



10
V. DUNAHARASZTI GAZDASÁGI FEJLŐDÉSE

A.) Általános bemutatás

Dunaharaszti előrevivője az elmúlt 6-8 évben végbement óriási gazdasági fejlődés. Ennek nyomán
megháromszorozódott a település munkahelyeinek száma. Lecsökkent az ingázás és Dunaharaszti
ipari-kereskedelmi szerepkörű, a térség más települései számára is munkahelyeket biztosító területi
központtá vált.

E hét év alatti fejlődés adatait mutatja be a következő táblázat:

Gazdálkodó szervezetek s z á m a (db) dolgozói létszám (fő)
nagyságrendi kategória

a foglalkoztatott fők száma
szerint

1992 1999 1992 1999

200 és feletti 1 4 260 1650
50-199 között 4 8 480 960
20-49 között 7 20 240 690
10-19 között 13 45 190 650

10 alatti 542 1494 1070 2500
összesen: 567 1571 2240 6450

A növekedés oka az M0-ás út és az M0-ás Duna-híd megépülésével a korábban Budapesten átmenő
nemzetközi tranzitforgalom Dunaharaszti északi sávjába helyeződött át. Dunaharaszti ma
megközelítően a nyugat-kelet irányú nemzetközi utak mértani középpontja. Csomóponti szerepét
tovább erősíti az M0-ás útból leágazó - Dunaharaszti iparterületén átmenő - új 51-es bajai út
megépülése is, mely a települést a nyugatra-keletre-délre vezető utak csomópontjává teszi.

A település ezen stratégiai jelentőségét - melyet fokozott, hogy a nagyközség önkormányzata az 51-es
útra támaszkodóan rövid időn belül kiépített egy teljes infrastruktúrával ellátott  száz hektáros ipari
területet - elsőként azok a multinacionális gazdálkodó szervezetek ismerték fel, melyek a közúti
közlekedésben érdekeltek (P&O, Schwarzmüller Kft., MAN Kft.), illetve áruikat elsősorban közúton
terítik (Coca-Cola Beverages Kft.), s ezért magyarországi központi ipari bázisaikat Dunaharasztin
építették fel.

B.) Gazdálkodó szervezetek

200 és afölötti főt foglalkoztató gazdálkodó szervezetek

1. Coca-Cola Beverages Kft. Az ország száz legnagyobb gazdálkodója közé tartozó
Coca-Cola központi termelőüzeme Dunaharasztin épült fel. Az irodaház, a gyártócsarnokok, a
palackfújó, az óriási raktárak és a kiszolgáló épületek együttes területe közel 60000 m2.
Termékeivel az egész országot Dunaharasztiról látja el.

2. P&O Trans European Hungary Kft. a P&O logisztikai szállítmányozási óriásvállalkozás tagja,
mely a világ 55 országában 71000 embert foglalkoztat. A Dunaharasztin felépített központi bázis
18000 m2 területű. Elkülönített közvámraktárral, saját tehergépjármű parkkal és kamionflottával
rendelkezik. Most építik újabb raktárcsarnokukat, mellyel megduplázzák raktáraik alapterületét.

3. Schwarzmüller Kft. A döntően osztrák tőkével rendelkező osztrák-magyar vegyes tulajdonú
társaság tevékenysége tehergépjármű-pótkocsik és vontatmányok gyártása, értékesítése és javítása.
E profilban az országban a legnagyobb. 1998-ban 985 kocsi gördült ki a szerelőcsarnokból, ez
1999-ben 1260-ra emelkedett. A cég több mint 25 magyar beszállítóval működik együtt, akik évi
másfélmilliárd forint értékben gyártanak szerkezeti elemeket.
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4. A Dunakenyér Rt. a sütőipari termékeket gyártók közül az egyik legnagyobb a hazai piacon.
Központja, több termelőüzeme, szállítóparkja található Dunaharasztin. Termékeivel térségi
szerepkört is ellát. E dinamikusan fejlődő cég az egyetlen, amely korábban nagyvállalatként is
működött Dunaharasztin.

50-200 főt foglalkoztató gazdálkodó szervezetek

1. Dekor Európa Kft. - Közép Európa legnagyobb dekorációs képkészítő üzeme és kép-
nagykereskedelmi, képkeretező gazdasági társasága,

2. Direct Line Kft. - profilja nemesacélból készült eszközök, iparcikkek, berendezési tárgyak
gyártása, kísérleti nemesacél-gyártás,

3. HÉV Ráckevei Vonalfőnökség - Dunaharasztin található a Budapest-Ráckeve vonal igazgatási
központja, helyi állomása, kocsijavító üzeme és remíze,

4. Kisduna Szövetkezet - állattenyésztés, takarmánytermelés, fémtömegcikk gyártás és az ezekhez
kapcsolódó kereskedelmi tevékenység a profilja,

5. Körte Környezettechnika Kft. - környezetvédelmi berendezések tervezésével, gyártásával, ipari-
kereskedelmi üzemek környezetvédelmi technológiájának kidolgozásával foglalkozik,

6. Sziget-Com Kft. - mobil távközlési létesítmények tervezését, kivitelezését, valamint építését
végzik,

7. Tomicsek Kft. - A CBA kereskedelmi üzletlánc részeként több dunaharaszti élelmiszer-
kereskedelmi nagyáruházat üzemeltet,

8. Tüzépker Kft. - a térséget ellátó legnagyobb építőanyag telepet és 11 különböző profilú üzletet
egybefogó üzletközpontot foglal magába.

20-49 főt foglalkoztató gazdálkodó szervezetek

1. Böhler Kereskedelmi Kft. - fémipari nagykereskedelem és raktártelep,
2. Coca-Cola Szolgáltató Kft. - a Coca-Cola cég egyik speciális feladatokat ellátó kft-je,
3. Construkció Kft. - magasépítő-ipari tervezés és kivitelezés,
4. Cooptech Kft. - számítástechnikai, informatikai, kereskedelmi szolgáltatás,
5. Deponator Kft. - magas és mélyépítés,
6. Dyckerhoff Kft. - építőipari kereskedelem,
7. Dunaharaszti Vízmű - Dunaharaszti vízellátása, vízhálózatának karbantartása, bővítése,
8. Dunaharaszti Posta - posta és bankszolgálat, hírlapárusítás és kézbesítés,
9. ELMŰ Dél-Pesti Üzemigazgatóság Dunaharaszti Fogyasztói Iroda - számlázás,

ügyfélszolgálat, hibaelhárítás,
10. Karl és Társai Kft. - lemezmegmunkálás, fémtömegcikk gyártás,
11. Kisdunamenti Takarékszövetkezet - banki tevékenység, térségi bankhálózat működtetése,
12. MAN Kft. - kamion és autóbusz-kereskedelem, magyarországi központi javítóbázis,
13. Minitex Kft. - pamutkelme készítés és kereskedelem,
14. Molnár Autószervíz és Márkakereskedés - Opel gyártmányú gépkocsik értékesítése, javítása,
15. Monaco Kft. - szállás-szolgáltatás, kemping, vendéglátás, szabadidő centrum,
16. Montesco Kft. - fémipari és szerelőipari tevékenység,
17. Nexus-Alfa Kft. - menetrendszerű helyi és helyközi autóbusz-közlekedés,
18. Serveco Kft. - ipari szolgáltatás, mélyépítés,
19. Tempo R&B Kft. - italáru kis- és nagykereskedelem,
20. Vitapress Kft. - Marina üdítőitalok és ételízesítők gyártása.
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10-19 főt foglalkoztató gazdálkodó szervezetek,  illetve egyéni vállalkozások

1. Agropack Kft. - növényvédő szerek
kiszerelése

2. Aphiket Kft. - épületfenntartás
3. Bammer Batterien - akkumulátor

kereskedelem
4. Beti-Plast Kft. - műanyag-fólia gyártás
5. Bíró Kft. - növénytermelés, értékesítés
6. Cerbona Rt. - élelmiszer-kereskedelem
7. Cs+Cs Kft. - járműjavítás
8. Csótiker Kft. - vegyi áru kereskedelem
9. Dekó Kft. - nem fém anyagok visszanyerése
10. DKI Kft. - víztisztítás, -kezelés
11. Econorg Kft. - építészeti tevékenység
12. Fagusz Kft. - faipari tevékenység
13. Ferroberend Kft. - belsőépítés-szerelő

szakipar
14. Frimó Öntöde - kézi és gépszerszám gyártás
15. Gallon Kft. - üzemanyagtöltés, autómosás
16. Gergely Kft. - cukrászda, cukrászat
17. Globe Print Kft. - nyomdaipari szolgáltatás
18. Gránit Italy Kft. - kőlapkészítés és

kereskedelem
19. Hadort Kft. - vendéglátás, kereskedelem
20. Hidrogép Kft. - gépjavítás
21. Janó Kisduna Panzió - vendéglátás
22. Koolluti M Kft. - gépi, kézi földmunka
23. Sylvan Kft. - gombacsíra előállítására

szakosodott világcég, Közép-Kelet Európa
központi laboratóriuma, üzeme

24. Mandau Kft. - divatáru kereskedelem
25. Mandrax Kft. - építőipari tevékenység
26. Megaszerencse Kft. - nyerőgép-gyártás
27. Moped 91 - motorkerékpár kereskedelem
28. MSH Kft. - műanyag-termékgyártás
29. Ozmin Kft. - bel- és külkereskedelem
30. Parázs Kft. - épületgépészeti kivitelezés
31. Pátkai László - asztalosipari termékek

gyártása
32. Remisszió Kft. - építési szakipari

tevékenység
33. Rutin Kft. - takarítás, tűzvédelem
34. Schmidt László - autójavítás
35. Siva Bau Kft. - építőipari tevékenység
36. Snabis Kft. - élelmiszeripari tevékenység
37. Stark Ferenc - kamionfényezés
38. Szappanos Zoltán - kerámiakészítés
39. Szokontor és Társa - gépi berendezések

gyártása
40. Szomy Bt. - épületasztalos-ipari termékek

gyártása
41. Sztojcsev Bt. - műanyag termékek gyártása
42. Ventona Kft. - közúti teherszállítás
43. Viner-Pack Kft. - csomagolóeszköz gyártás
44. Vita-Sanitas Kft. - gyógyszer kereskedelem
45. Zöldbeton Kft. - beton, cement, gipsztermék

gyártás

10 főnél kevesebb dolgozót foglalkoztató gazdálkodó szervezetek, illetve egyéni vállalkozások

1992-ban 546 ilyen nagyságrendű gazdasági szervezet volt. Ma az 1999. évi adatok szerint 1494-re
nőtt a számuk. A munkahelyek számát tekintve ez - átlagolással számolva - hét évvel ezelőtt mintegy
ezret, napjainkban 2500 körülit jelent.

Számításaink és minicenzusaink szerint a dunaharaszti munkahelyeken közel egyenlő arányban
dolgoznak helyiek és máshonnan bejárók. A Központi Statisztikai Hivatal nem tudott ilyen adatokat
adni. Saját számításaink és felméréseink +/- 5%-os ingadozást tartalmazhatnak.

A gazdálkodók közül a kis-közepes és kis egységek a nagyközség belső területein vagy a bevezető
utak menti ipari területeken találhatók. A nagy és középvállalkozások döntő többsége azonban az új
iparterületen alakult ki, mely a település keleti (észak-keleti) részén található. Jelentőségére való
tekintettel, s mert a legmodernebb, a környezetvédelmi igényeket is legmesszebbmenően kielégítő
multinacionális cégek itt találhatóak, ezért az Iparterület külön részletezetten is bemutatásra kerül.
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C.) A foglalkoztatottság jellemzői

1. A gazdasági aktivitás, a foglalkoztatottság jellemzői

1990-ben a dunaharaszti munkahelyek száma mindössze 3518 volt, szemben a mai 7920
munkahellyel.

A dunaharaszti munkahelyek száma
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Gazdasághoz kapcsolódó Egyéb munkahelyek

A helyben lakó aktív dolgozók igen nagy része, 66%-a 1990-ig ingázásra  kényszerült.
Napjainkban a munkahelyek és az aktív keresők (munkavállalók) létszáma közel azonos. Ez
átalakította az ingázást. Többoldalú felmérésünk (mikrocenzus), közlekedési és munkahelyi  adatok
szerint ma már több a helyben dolgozó aktív kereső, (52%) mint az eljáró ingázó.
(Az aktív keresők 48%-a,)
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Az eljáró ingázók számának csökkenése a 
munkaképes lakosság %-ban

Az eljáró ingázás ugyanakkor, munkahelyeket hagyva szabadon, lehetővé teszi, hogy településünkre
több ezren járjanak dolgozni mind vonzáskörzetéből, mind Budapestről.
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Foglalkoztatási számadatok 1990 1998/1999 A lakónépesség
%-ában

Állandó népesség száma 14987 16277
Munkaképes korú lakosság 8837 10362
Helyben lakó aktív keresők 6883 7978 49%
Inaktív keresők 4252 4635 28,5%
Eltartottak 3944 3413 21%
Munkanélküliek -          251 1,5%
Helyben foglalkoztatottak száma 3518 7910
Dunaharasztiról eljáró ingázók 4559 3820
Bejáró ingázók 1194 3752
Helyben foglalkoztatott helyi lakos 2324 4158

Bejáró ingázók területi megoszlása

Térség megnevezése      Fő
1. Budapest 2299
2. Dunavarsány, Délegyháza, Taksony és környéke 281
3. Dabas, Ócsa, Alsónémedi és környéke 179
4. Kiskunlacháza, Dömsöd és környéke 51
5. Szigetszentmiklós, Szigethalom, Tököl, Ráckeve és környéke 653
6. Érd és környéke 88
7. Dunakeszi, Gödöllő, Pécel és környéke 66
8. Cegléd, Nagykáta, Monor, Vecsés, Gyál és környéke 135

Összesen: 3752
Az elsődleges és másodlagos vonzáskörzetet lásd a 74-75. oldalon.

Mivel csak 1990-re vonatkoztatva vannak - teljes körű - központi statisztikai adatok, 1998-ra
viszont csak részlegesek (munkaképes korú lakosság, munkanélküliek), a többi foglalkoztatási adat
részben az 1990-es adatokhoz viszonyított, részben az ingázásra vonatkozó többoldalú felmérésen
és százalékszámításon alapul. Az adatok +/- 5%-os eltérést tartalmazhatnak.

A helyben dolgozó és a más településekre eljárók
%-os aránya 1998-ban
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DUNAHARASZTI MUNKAHELYI VONZÁSKÖRZETE
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A gazdasági aktivitás jellemzői (fő)
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Aktív keresők

A keresőkorúak számának növekedése 1990-től folyamatos. A keresőkorúak számának alakulását az
alábbi táblázat mutatja be:

Keresőkorúak számának alakulása 1941-1998 (fő)
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Keresőkorúak száma

Az iparterületen megtelepedett cégek több mint kétezer munkahelyet hoztak létre, illetve a helyi
egyéni és társas vállalkozások száma is jelentősen növekedett. A gazdasági fellendülés csökkentette a
helyi munkanélküliséget.

Munkanélküliek száma

A 251 fő munkanélküli - zöme szakképzetlen. Száma tovább csökkenhetne, ha valamilyen
szakképesítéssel rendelkeznének. Az önkormányzat a munkanélküliség enyhítésére - közhasznú
foglalkozatás keretei között - már több éve folyamatosan 20 főnek nyújt munkalehetőséget. A
munkanélküli ellátásból kikerülők pedig jövedelempótló támogatásban részesülnek. Számuk jelenleg
25 fő.
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Munkanélküliek számának alakulása 1991-1998 között (fő)

574

823

1180

818 774

251294

888

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

A munkanélküli ráta 1998-ban 2,4 %, 1999-ben már csak 2,28%.

2. Keresők ágazatonkénti megoszlása

Aktív keresők ágazatonkénti megoszlása

1990 1999
Ipar és építőipar: 44,5 % 47,5 %
Mezőgazdaság 11,8 %   3,4 %
Egyéb foglalkoztatottak 43,7 % 49,1 /%

Mivel  csak 1990-re vonatkoztatva vannak központi statisztikai adatok, az aktív keresők ágazati
megoszlási  adatai 1999-ben helyi - részben becsült, részben számított - adatok, ezért kisebb, + /- 5%-
os eltérést tartalmazhatnak.



D.) Az Iparterület

Az Iparterület kiépítése 1993-ban kezdődött. Első lépésként az utak és a teljes - ipari termeléshez
szükséges infrastruktúra - kiépítésével.
A terület létrehozását a közúti struktúra megváltozása segítette elő, mely az
M0-ás és az új 51-es utak megépítésével Dunaharasztit az ország egyik legfontosabb közúti
csomópontjává tette. Az új főút legforgalmasabb szakaszán fejlődött ki az Iparterület.
A kezdést követően hat év alatt, 30 új gazdasági szervezet telepedett meg a több mint 70 hektárnyi
területen. E cégek üzemegységeikben már ma is kétezernél több munkavállalót foglalkoztatnak,
növekvő tendenciával.

DUNAHARASZTI KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE 1:50000

Az Iparterület fejlesztése 1992 óta folyamatosan történik. Az első lépés mindig az út számára
szükséges területek és az építési telkek megfelelő méretének kialakítása, majd a közművek és az
úthálózat kiépítése következik.



A folyamatos terület előkészítés eredményeként az iparterületen 1999 végén már 30 telephely épült be.
A területen ennél több bejegyzett cég működik, melyek közül a legfontosabbak:

1994 1995 1996 1997 1998 1999 1994 1995 1996 1997 1998 1999

BANNER BATERIEN KFT.      
akkumulátor kereskedelem

BÖHLER KERESKEDELMI KFT.
fémipari nagykereskedelem

COCA-COLA BEVERAGES KFT.
üdítőital gyártás, kereskedelem

CERBONA RT.
élelmiszer kereskedelem

DEKOR EURÓPA KFT.
dekorációs kép készítés, nagykereskedelem

DEMETROVICS RÓBERT
autokaroszéria javítás

DIRECT-LINE KFT.
nemesacél nagykereskedés, kísérleti gyártás

DYCKERHOFF KFT.
építőanyag kereskedelem

FAGUSZ KFT.
asztalos szerkezetek gyártás

FLÓRA KING BT. 
selyemvirág nagykereskedés

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK RT.
közműszolgáltató raktározás

FUXY KFT.
szállítmányozás

GALLON PLUS KFT
OMV üzemanyag töltés, autómosás

GRANIT ITALY KFT., LAVRAS KFT.
kőlap gyártás, kereskedelem

KOTRÓKER BT.
mezőgazdasági gép kereskedelem

KÖR-TE KÖRNYEZETTECHNIKA  KFT.
környezetvédelmi berendezések gyártása

M A N  KFT.
haszongépjármű javítás és kereskedelem

MEGASZERENCSE  KFT.
játékgép kereskedelem és javítás

MONTESCO KFT.
fémipari gyártás

MOPED '91 BT.
motorkerékpár alkatrész kereskedelem

ORGOTEM KFT
vegyszerkereskedelem, felületi kezelés

P&O TRANS EUROPEAN KFT
bérraktározás, áruelosztás

SCHMIDT LÁSZLÓ
autó javítás

SCHWARZMÜLLER KFT.
járműgyártás és javítás

STARK FERENC
kamion fényezés

SYLVAN KFT., SYLVAN RT.
gombacsíra előállítás

TOMICSEK KFT
CBA élelmiszer kereskedelem

TÜZÉPKER KFT
építőanyag kereskedelem, üzletház

WITZING JÓZSEF
építőanyag depo

VITAPRESS KFT
ételízesítő és aromatöltés
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A DUNAHARASZTI IPARTERÜLET HELYSZÍNRAJZA



Az Iparterület töretlen fejlődésének mérlege:

 71,4 hektár beépült telephely,
 43,2 hektár beruházóra, vagy már csak a beépítésre váró összközműves ipari építési telek és
 45,7 hektár több-kevesebb telekalakítási és közművesítettségi adottsággal rendelkező kijelölt

ipari terület:

A Dunaharaszti Iparterület területfelhasználása

45.7 ha
29%

43.2 ha
27%

71.4 ha
44%

kijelölt iparterület

beépített terület

összközműves ipari
építési telek

Az Iparterület térségében 1993-ig csak a Némedi út mentén, a 70-80-as években emelt ipari épületek
álltak. Összes nettó alapterületük nem haladta meg a 8000 m2-t.

A töretlen lendületű fejlesztés 1993-94-ben az 51-es főút csomópontjaiban, az M0-ásnál a
Schwarzmüller Kft. első ütemének létesítésével és a Némedi útnál az akkor még Coca-Cola Amatil
(ma Coca-Cola Beverages Kft.) letelepedésével kezdődött.

1995-96-ban egy 15 hektáros területen kisebb vállalkozásoknak is otthont adó iparterület fejlődött ki,
amelyhez a MAN Kft. csatlakozott.

A Dunaharaszti Szennyvíztisztító Telep 1996 év eleji üzembe helyezése a már meglevő üzemek
működésének és a további ipari létesítések garanciáját jelentette:

 1996-ban és 1999-ben a Schwarzmüller cég 6000, majd 7000 m2-es bővítést valósított meg,
 1996-97-ben, majd folyamatosan a mai napig a Coca Cola cég 59.000 m2-re bővítette

épületegyüttesét, miközben a
 P&O Trans European cég megépítette az 51-es főút közbenső csomópontját és a közel

20000 m2-es raktárcsarnokát, melyet 1999-2000-ben ugyanennyivel bővíteni fogja.

A világ vezetõ gomba-szaporítóanyag gyártó és forgalmazó cége, a Sylvan Rt. mellett más
Európában is közismert cégek sora beruházott az Iparterületen, ahol 1999 végéig 142000 m2 összes
nettó alapterületű épület létesült. Az Iparterületen megvalósult építési érték így több mint 15 milliárd
forint, nem számítva a vállalkozások által használt nagy értékű technológiai berendezéseket.
A munkahelyek száma a fejlődéssel, az épületekkel arányosan nőtt, ma a munkaadók 2050 embert
foglalkoztatnak:



A  Dunaharaszti Iparterület beépítésének és 
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Az Iparterületen működő cégek szakmai sokszínűsége biztosítja, hogy sokféle munkaerőre van
szükség. A foglalkoztatottak iskolai végzettsége és szakképzettsége magas színvonalú:

AZ  Iparterületen foglalkoztatottak
 szakképzettségi megoszlása

szakképzett
(743 fő)
35%

felsőfokú 
végzettségű

(325 fő)
17%

középfokú 
végzettségű

(798 fő)
40%

szakképzetlen 
(155 fő)

8%

Az Iparterület megfordította a munkába járás irányát, naponta közel 1600 ember utazik Budapestről
dunaharaszti munkahelyére, az agglomerációból és Pest megye távolabbi településeiről. A „bejáró”
dolgozók közül mind többen keresik a dunaharaszti letelepedés lehetőségét.

Az Iparterületen foglalkoztatottak 
lakóhely szerinti megoszlása

77%

23%

Dunaharaszti lakos

vonzáskörzetből és
Budapestről utazó lakos



Az Iparterület Dunaharasztira gyakorolt hatása már ma is óriási, a település fejlesztésének fedezetéül
szolgáló helyi adóbevétel négy év alatt a négyszeresére emelkedett. Az Iparterület lehetőségei
Dunaharaszti határain túlmutatnak.

Dunaharaszti és Soroksár önkormányzata egységes fellépést határozott el a két település határában
lévő M0-ás-51 sz. főúti csomópont-rendszer rövid- és hosszú távú fejlesztésével kapcsolatban.
Célul tűzték ki, hogy a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK) közúti kapcsolatának
kiépítésével együtt (a meglevő területfejlesztési tervekkel összhangban) alakuljon ki a szomszédos
iparterületek egységes közlekedési-hálózati kapcsolata.

DUNAHARASZTI ÉS BUDAPEST KAPCSOLATA



E.) Gazdasági tevékenységet segítő intézmények

Pénzintézetek

Név Cím
1. OTP Bank Rt. Dózsa György út 67.
2. Erste Bank Fő út 150.
3. Kisdunamenti Takarékszövetkezet Fő út 130.
4. Postabank Baktay tér 2.
5. I. sz. Posta Baktay tér 2.
6. II. sz. Posta Tulipán tér 1.

OTP Bank Rt. Dunaharaszti fiókja vezeti Dunaharaszti, Taksony, Dunavarsány, Délegyháza és
Majosháza önkormányzatainak számláit és e települések lakossági bankügyleteit.

Erste Bank Rt. Dunaharaszti fiókja lakossági és vállalkozói bank- és deviza ügyletekkel foglalkozik.

A Kisdunamenti Takarékszövetkezet 1959 óta működik Dunaharasztin, itt van a központja és egy
kirendeltsége, mely komoly pénzforgalmat bonyolít.

Postabank: lakossági betétek és bankügyletek, értékpapírok forgalmazása.

Posta

Dunaharaszti területén két postahivatal látja el a szolgáltatást hétfőtől péntekig 8.00-18.00-ig. A
kézbesítést 12-en végzik, akik közül ketten a gyorsszolgálatot látják el. Az ügyfélszolgálati helyeken
17 fő végzi a postahivatalok belső munkáját. A postákon széles körű banki szolgáltatás is működik.

Biztosítók

A különböző biztosító társaságok - Hungária Biztosító, Providencia-Generali, Garancia Biztosító, ÁB-
Aegon Biztosító - területi képviselőikkel vannak jelen.

Gazdasági kamara

Dunaharasztin működik a Pest Megyei Kézműves Kamara irodája, amely ellátja Dunaharaszti,
Taksony, Dunavarsány, Délegyháza, Majosháza, Bugyi, Szigetszentmiklós és Szigethalom települések
vállalkozóinak kamarai ügyeit.



OTP Bank Rt.

Erste Bank

I. sz. Posta



Iparterület

Schwarzmüller Kft.

Coca Cola Beverages Kft.
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VI. DUNAHARASZTI KERESKEDELME

Az 1990 előtti időszak jellemzői

Az állami és szövetkezeti szektorban a kereskedelmi ellátást elsősorban a Taksony és Vidéke Áfész,
valamint a Cegléd és Környéke Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat biztosította két ABC jellegű és
négy kisebb alapterületű élelmiszer üzlettel. A Taksonyi Áfész a kereskedelmi ellátáson kívül három
vendéglátó egységet is üzemeltetett. A Nyugat-Pest Megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat két
iparcikkeket árusító üzletet, egy ruházati és egy cipőboltot nyitott, négy vendéglátó egységet pedig a
Nyugat-Pest Megyei Vendéglátóipari Vállalat.

1990-től a kereskedelmi ellátást eddig meghatározó cégek fokozatosan megszűntek, vagy átalakultak
stb. és a hálózatukon belüli üzleteket eladták vagy bérbe adták, helyüket a piacgazdaság
követelményei szerint előtérbe került magánkereskedelem váltotta fel.

A magánkereskedelem megoszlás 1980 és 1990 között

élelmiszer üzlet 17 db
iparcikk jellegű üzlet 8 db
vendéglátó üzlet 17 db
egyéb üzletkörökben 11 db
ruházat, cipő 9 db

Összesen: 62 db

A magánkereskedelem megoszlása 1998 év végén

élelmiszer üzlet: 75 db
iparcikk jellegű szaküzletek: 12 db

- akkumulátor és motorolaj szaküzlet 1 db
- bútor- és lakásfelszerelési szaküzlet 1 db
- ékszíjbolt 1 db
- elektromos háztartási gépek és készülékek üzlete 1 db
- épületgépészeti cikkek 1 db
- festékszaküzlet 1 db
- háztartási és vegyiáru szaküzlet 1 db
- hegesztéstechnikai szakület 1 db
- kerti nádbútor szaküzlet 1 db
- számítástechnikai szaküzlet 1 db
- telefon és híradástechnikai szaküzlet 1 db
- vasáru, létra és csavarszaküzlet 1 db

vendéglátó üzlet: 71 db
ruházat, cipő: 17 db

- babaruházat 1 db
- cipőbolt 3 db
- férfi-női konfekció 2 db
- gyermekruha szaküzlet 2 db
- használtruha szaküzlet 3 db
- sportfelszerelési szaküzlet 3 db
- sportruházati szaküzlet 3 db
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egyéb szakellátottság: 61 db
- állateledel, állatgyógyászat 3 db
- autójavító szervíz 3 db
- autókarosszéria javító szerviz (biztosítási

felvevőhellyel és eredetiség vizsgálattal 1 db

- autómosó 2 db
- babafelszerelés, babakocsi 1 db
- benzinkút 2 db
- cipőjavító, kulcsmásoló 1 db
- ékszerbolt, ékszerkészítés, javítás 2 db
- fotó, optikai cikkek 2 db
- fürdőszoba szaküzlet, bemutatóterem  1 db
- gazdabolt 2 db
- gyógynövény, drogéria 2 db
- gyógytornász, természetgyógyász 1 db
- hírlapbolt 3 db
- ingatlanközvetítő irodák 5 db
- Inter Step Utazási- és Jegyiroda 1 db
- kerékpárszaküzlet 1 db
- könyvárusítás 3 db
- motorkerékpár szaküzlet 1 db
- növényvédelmi szaküzlet 1 db
- nyomdai munkák (meghívók, névjegykártyák) 2 db
- nyomtatvány, bélyegzőkészítés 1 db
- Opel Molnár Márkakereskedés és Szerviz 1 db
- papír, írószer 3 db
- selyemvirág 1 db
- sport, horgászfelszerelés 2 db
- szemüveg szaküzlet 1 db
- szőnyegszaküzlet 1 db
- tésztakészítő 1 db
- Totó-Lottó 2 db
- videotéka 3 db
- virág-ajándék 5 db

Mindösszesen: 236 db

1. Legnagyobb kereskedelmi egységek

A legnagyobb kereskedelmi egységek felsorolása területi nagyságuk szerint:

1. Autóalkatrész szaküzlet 195 m2

2. Kaltenecker üzletház 278 m2

3. Vasudvar, vasüzlet 502 m2

4. Rita üzletközpont (11 üzlettel) 587 m2

5. Szolnok és Vidéke Áfész Élelmiszer  603 m2

6. CBA-üzletlánc - ABC élelmiszer üzlete 695 m2

7. Elattro Bútordiszkont 750 m2

8. Tempo R&B Kft. Palackozott Ital Kis és Nagykereskedelem 1035 m2

9. Plus Élelmiszerdiszkont 1250 m2

10. CBA-üzletlánc - Piramis Élelmiszer Áruház 1400 m2

11. Dunakenyér Rt. Sütőüzem és Mintabolt 1950 m2

12. Tüzépker Kft. 27809 m2

13. Piactér 30000 m2
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1989-ben a palackozott ital kis- és nagykereskedelem üzletkörben elsőként indult, 1991-ben átalakult,
és mint Tempo R&B Kft. (palackozott ital kis- és nagykereskedelem) 1035 m2 területű telepet és
üzletet üzemeltet 20 alkalmazottal, melyből 7 fő a helyben lakó. Italáruival a helyi vállalkozásokon
kívül ellátja a volt ráckevei járás területén lévő üzleteket és budapesti üzleteket is.

A Tüzépker Kft. 1994-ben alakult, ma 27050 m2 nyitott, illetve 759 m2-es zárt alapterületű
kereskedelmi egységével az egész ország területére szállít építőanyagot.

A Tüzépker Kft. tulajdonában van a Rita Üzletközpont az új 51-es út mellett 587 m2-en épült fel. Az
üzletközpontban 11 üzlet működik, itt megtalálható ruha- és telefon üzlet, gyorsétkezde és cukrászda,
műszaki- és márkás sportruházati szaküzlet is.

1997 évben alakult a CBA Üzletláncot működtető Tomicsek Élelmiszer Kereskedelmi Kft., amely
695 m2, illetve 1400 m2 alapterületű kereskedelmi áruházaival Dunaharasztin kívül Dél-Pestet és
Dunaharaszti vonzáskörzetét is ellátja.

Dunaharaszti székhelyű vállalkozás a Dunakenyér Rt. A részvénytársaság 1950 m2 alapterületű
sütőüzemet és 3 élelmiszer jellegű mintaboltot üzemeltet helyben. A sütőipar ellátja Dunaharasztin
kívül a környék, valamint Pest megye településeit is (Taksony, Alsónémedi, Dunavarsány), továbbá
több budapesti kereskedőlánc egységét, kiskereskedők boltjait látja el. Néhány jellemző vevőpartnere
a Profi Magyarország Rt., Spar Magyarország Kft., Metro Holding Hungary Kft., Csemege Julius
Meinl Rt.

Az 510-es út mellett a Total, az új 51-es út mellett pedig az OMV üzemanyagtöltő-állomás
működik, autómosó és bolti szolgáltatással kiegészítve.

2. A dunaharaszti piac

Dunaharasztin már az 1900-as évek elején heti rendszerességgel működött piac, amely már akkor
ellátta Dunaharasztin kívül Alsónémedi, Taksony, Ócsa és Soroksár lakosságát is. Az 1950-es években
az őstermelők mellett megjelentek az első sátras kereskedők is. Az 1990-es évek elejére szűknek
bizonyult a piac területe. Az önkormányzat 1993-ra teremtette meg az új piactér kialakításával a
korszerű piactartás körülményeit és napjainkban a környék egyik legnagyobb - az önkormányzat
kezelésében lévő - mintegy 30000 m2 területű piaca működik. A piachoz 15000 m2 parkoló
tartozik.

Jelenleg a piac szerdán és szombaton, állandó és eseti árusokkal üzemel. Forgalmasabb piaci
napokon akár 10-11 ezer vevő fordul meg, az ezer gépkocsit befogadó parkoló betelik.
A piac jól megközelíthető a tömegközlekedés révén. A buszjáratok 20 percenként indulnak a HÉV-
megállóból a piactérre, valamint Alsónémedit is összekötik közvetlenül Dunaharasztival, így az
alsónémedi lakosság is megközelítheti a piacot.

A kulturált, betonozott alapú árusítóhelyeken Budapestről és Pest megye több településéről állandó és
ideiglenes jelleggel 400-500 sátras kereskedő árusít rendszeresen, de pl. kecskeméti kereskedők is
állandó helyekkel rendelkeznek. A sátras kereskedőktől elkülönítve működik az állatpiac, marhalevél-
kezelő irodával. A piactéren 160 db bérelt, fedett elárusító asztal nyújt árusítási lehetőséget, a
termelők jellemzően Pest megye több településéről járnak ide.
Működik szociális helyiség, mosdó, wc, irodahelyiség, hangosbemondó és reklámiroda.
A piac működéséből származó nettó bevétel évente mintegy 7-8 mFt-tal gyarapítja az önkormányzati
költségvetést.
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A dunaharaszti piacra más településről bejáró állandó árusok:

Település neve Állandó árusok száma
Alsónémedi 35
Áporka 8
Budapest 33
Bugyi 14
Dabas 19
Délegyháza 10
Dunavarsány 28
Kecel 3
Kecskemét 6
Kiskőrös 3
Kiskunlacháza 13
Ócsa 19
Szigetszentmiklós 22
Taksony 10
Tököl 5
Összesen: 228

DUNAHARASZTI PIAC VONZÁSKÖRZETI TÉRKÉPE
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Piramis Élelmiszerdiszkont

Rita Üzletközpont

Piac
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VII. DUNAHARASZTI INTÉZMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

A.) Oktatási, művelődési és kulturális intézmények

Intézmény neve Címe Létszám,
tanulólétszám

Tantermek
száma

Pedagógus
létszám

1. Baktay Ervin Gimnázium és
Vízügyi Szakközépiskola Baktay tér 1. 650 33 43

2. Önkormányzati Zeneiskola Rákóczi u. 28. 223 - 17

3. Hunyadi János Általános
Iskola Fő út 152. 439 25 39

4. II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola Rákóczi u. 28. 468 30 53

5. Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola Eötvös u. 52. 428 16 29

6. I. sz. Napközi Otthonos
Óvoda Dózsa Gy. út 55. 165 6 13

7. II. sz. Napközi Otthonos
Óvoda Andrássy u. 14. 106 4 9

8. III. sz. Napközi Otthonos
Óvoda Táncsics u. 33. 100 4 9

9. IV. sz. Napközi Otthonos
Óvoda Temető u. 26. 172 7 19

Összesen: 2751 125 231

1. Középfokú oktatás

Településünkön a gimnáziumi oktatás 1962-ben kezdődött, akkor még a Dunaharaszti
I. számú Általános Iskola épületében. Az új épületegyüttes átadási ünnepsége
1969. december 8-án volt, ekkor költözött mai helyére a gimnázium.

A gimnázium 1973-ban vette fel Dunaharaszti szülöttének, Baktay Ervin India-kutatónak nevét. Az
1975/76-os tanévtől vízügyi szakközépiskolai osztály indult, az iskola neve ekkor lett Baktay Ervin
Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola.
A szakmunkások szakközépiskolája levelező tagozat 1973-ban indult.

Az 1977/78. tanévtől a szakképzés tanműhely-épülettel bővült ki.

A szakközépiskola országos beiskolázású, ezért az 1988/89. tanévtől szükségesség vált egy 40
férőhelyes diákotthon működtetése.
Az 1990/91. tanévtől 4+1 osztályos rendszerben környezetvédő-vízügyi technikusképzés indult.

1996-ban az UNESCO Associated School világhálózatba felvették a gimnáziumot, és ebben az
évben kapott engedélyt az Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól az iskola épületében lévő
Baktay Kortárs Képzőművészeti Múzeum megnyitására.

Egy gazdasági alapokon működő iskolalánc megyei felmérés alapján Dunaharasztit találta a
legalkalmasabbnak arra, hogy térségi szerepet ellátva 1999. szeptemberétől egy új,
négyosztályos esti gimnáziumi tagozatot indítson be. A képzés 186 fővel egy első és három
második osztállyal indult.
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Az intézményen belül az alábbi oktatási-nevelési egységek működnek:

1. Négy évfolyamos gimnázium - évfolyamonkénti egy osztállyal

2. Hat évfolyamos gimnázium - évfolyamonként egy osztállyal

3. Környezetvédő-vízűgyi technikusképzés:
4+1 évfolyamos rendszerben

4. Levelező tagozat:
szakmunkások szakközépiskolája - három évfolyamos képzési időben

5. Négy évfolyamos esti tagozatos gimnáziumi képzés

6. Diákotthon

Térségi szerepét mutatja a bejáró tanulók száma:

Gimnáziumi
oktatásban

résztvevők (fő)

Szakközépiskolai
oktatásban résztvevők

(fő)

Levelező képzésben
résztvevők (fő)

Esti tagozaton
résztvevők (fő)

Alsónémedi 1 Áporka 2 Alsónémedi 7 Alsónémedi 5
Apaj 5 Budapest 14 Alsószentmárton 1 Apaj 1
Áporka 1 Bugyi 1 Budapest 16 Áporka 1
Budapest 6 Dabas 2 Délegyháza 2 Budapest 11
Délegyháza 4 Délegyháza 1 Dunavarsány 13 Bugyi 1
Dömsöd 4 Dunavarsány 3 Halásztelek 1 Délegyháza 2
Dunavarsány 17 Érd 2 Ócsa 2 Dunavarsány 12
Érd 1 Gyál 10 Szigetbecse 1 Kiskunlacháza 2
Kiskunlacháza 5 Kiskunlacháza 3 Szigetcsép 1 Ráckeve 4
Kunszentmiklós 1 Kunszentmiklós 1 Szigethalom 2 Szabadszállás 1
Majosháza 2 Ócsa 1 Szigetszentmiklós 31 Szigetcsép 1
Szigetcsép 3 Ráckeve 4 Taksony 31 Szigethalom 15
Szigethalom 16 Szigethalom 6 Tököl 4 Szigetszentmárton 1
Szigetszentmiklós 29 Szigetszentmiklós 6 Szigetszentmiklós 32
Taksony 16 Taksony 3 Taksony 13
Tass 1 Tápiógyörgye 2 Tököl 2
Tököl 10 Tass 3

Tököl 4
Összesen: 12 68 11 10
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DUNAHARASZTI GIMNÁZIUM VONZÁSKÖRZETI TÉRKÉPE
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2. Alapfokú oktatás-nevelés

Önkormányzati Zeneiskola

A Zeneiskola 1991 őszén a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola keretei között kezdte meg működését.
1997-től önálló intézményként működik.
Zongora-, orgona-, hegedű-, fafúvó-, rézfúvó-, harmonika-, ének szakok, valamint óvodai és iskolai
előképzők is működnek. A növendékszám minden évben 220-250 fő. Koncerttermében egy orgona
és egy hangversenyzongora segíti elő a sikeres fellépést, évente többször hangversenyeket is rendez.
Jelenleg 14 tanszakon 17 fő, többségében mellékállású, illetve óraadó oktató végzi a zenei képzést. A
Szent István Katolikus templomban tartott adventi koncertjeivel hagyományt teremtett.

Általános iskolák

Dunaharasztin jelenleg három általános iskola működik.

Az 1702 évi források már iskolamesterről tesznek említést, tehát feltételezhető, hogy már akkor volt
iskolája Dunaharasztinak. Jelenleg három általános iskolában folyik az alapfokú oktatás-nevelés.

Az első állandó iskolaépület az 1790-es években épült. Az 1906-ban újjáépített római katolikus elemi
iskola, valamint az 1920-ban alapított polgári iskola épületeiben működik a Hunyadi János Általános
Iskola.
Tanulók száma összesen 439 fő, 23 tanulócsoport, 239 fő alsó tagozatos (12 tanulócsoport), 200 fő
felső tagozatos (11 tanulócsoport). A főállású pedagógusok száma 39 fő.
Az oktatás szerkezetét tekintve az iskola hagyományosan nyolcosztályos.
Az iskolában - a nemzetiségi jelleget és a hagyományokat őrizve - német nemzetiségi nyelvoktatás
folyik.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, melynek alapítása 1912-re vezethető vissza, jelenlegi
állapotában 30 tanteremmel, tornateremmel, nyolcezer kötetes könyvtárral, orvosi szobával, három
tanári szobával rendelkezik. A gyermekek oktató-nevelő munkáját 53 pedagógus végzi. Nyolc
évfolyamon 22 tanulócsoportban folyik az általános iskolai oktatás, és 9 napközis csoportban 207
fővel a napközis foglalkozás. Minden évfolyamon német nemzetiségi oktatásban részesülhetnek a
tanulók. A felső tagozatos tanulók jól felszerelt informatikai tanteremben magas szintű képzést
kapnak.
Az iskola alapfeladatai közé tartozik az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek oktatása-
nevelése, melyet térségi feladatként lát el.

A 70-es évek elején országszerte iskolaépítési mozgalom indult, elsősorban betonelemes építési
kivitelben. Ekkor épült településünk harmadik általános iskolája, a Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola. Jelenlegi pedagóguslétszáma 29 fő. Tanulócsoportok száma 17, ebből 9 alsótagozatos, 8
felsőtagozatos. A tanulólétszám 428 fő. A nyolcévfolyamos iskolában működik testnevelési tagozat
angol nyelvoktatással, valamint nemzetiségi német nyelvtanítás.
Az iskola tanítási időn kívül szervezett programja sokrétű (színjátszó szakkör, társastánc, nemzetiségi
tánc, ritmikus sportgimnasztika, labdajátékok, karate, birkózás).

Óvodák

Nagyközségünkben arányos földrajzi elosztásban négy óvoda működik.
Az első kettő 45 éve, a harmadik 1971-ben, míg a negyedik, a legnagyobb - mely 5028 m2-es telekre
épült és 140 gyermek elhelyezésére szolgál - 1976-ban kezdte meg működését.
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21 csoportban összesen 400 férőhely van. A felvett 543 gyermekkel 46 felsőfokú végzettségű óvónő,
2 logopédus és 1 pszichológus foglalkozik.
Mind a négy óvodában a helyi nevelési programon belül nemzetiségi német nyelven is folynak
foglalkozások.

3. Kulturális és művelődési intézmények

Intézmény neve Címe Férőhely, állomány, gyűjteményszám
1. József Attila Művelődési Ház Táncsics u. 2. 400 fő befogadására alkalmas
2. Könyvtár Baktay tér 1. 59758 db könyv, 2363 fő tag,
3. Helytörténeti Emléktár Fő út 152. 10000 oldalnyi iratanyag
4. Autós mozi Piactér 500 fő befogadóképességű

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődési Ház

Dunaharasztin 1961. óta működik a Művelődési Ház, amelyben a nagyközség kulturális élete zajlik. A
400 fős nagytermében és klubhelységeiben nagyközségi szintű, kulturális, szórakoztató jellegű
események, ünnepek, illetve családi rendezvények kapnak helyet.

Szorosan együttműködik a település valamennyi alap- és középfokú oktatási intézményével, közös
programok, ünnepek és egyéb rendezvények szervezésével. Lakossági közhasznú és közcélú
szolgáltatásoknak nyújt helyet és működési lehetőséget.
Újonnan kialakított kiállítótermében évente többször szervez képzőművészeti kiállítást a dunaharaszti
alkotóművészek és művészetpártoló amatőrök számára.

Könyvtár

A nagyközségi nyilvános könyvtár 1954-ben népkönyvtárként alakult meg a településen. Története
során igen sokszor költözött, több fiókkönyvtárat és letéti egységet működtetett.

A Nagyközségi Könyvtár végleges helyét 1998. októberében foglalta el, önkormányzati és állami
címzett támogatásból megépült új, modern könyvtárépületben, a nagyközség szívében. Működése
során magas szintű szolgáltatásokkal áll az olvasók rendelkezésére.
Napjainkra a könyvtári dokumentumok száma több mint hatvanezer darab, mely már nemcsak
könyvekből, hanem műsoros videokazettákból, CD lemezekből, hangkazettákból, multimédiás
anyagokból és rendszeresen járatott népszerű folyóiratokból, napilapokból áll. Tudomásunk szerint
az ország legnagyobb könyvállományú nagyközségi könyvtára. Gyűjtött állományában idegen
nyelvű kiadványok is szerepelnek, tekintettel a nagyközség nemzetiségi összetételére.
Éves beszerzési kerete megközelítőleg ötmillió forint, melyet a fenntartó önkormányzat biztosít, ezért
1997-ben elnyerte a „Könytárpártoló Önkormányzat” kitüntető címet a Művelődési Minisztérium
pályázatán.

Egyéb kiegészítő könyvtári szolgáltatások:

- Internet hozzáférés,
- számítógép használat,
- helyi szerzők műveinek forgalmazása,
- települési képeslap és térkép kiskereskedelme,
- fekete-fehér és színes fénymásolás,
- spirálos és hőkötött iratfűzés.
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A könyvtár beiratkozott könytárpártoló tagságának száma közel 2400 fő. Napi látogatottsági
forgalma átlagban 150 fő, kikölcsönzött könyvtári dokumentumai éves szinten meghaladják a 100
ezer darabot. Az intézmény jelenleg heti 35 órában tart nyitva. Rendhagyó órákat, író-olvasó
találkozókat, csoportos könyvtárlátogatásokat, helyi szavalóversenyeket szervez. Helyi
pályázatokat ír ki az amatőr verselő fiatalok és az idősebb korosztály részére.

Helytörténeti Emléktár

Az 1986--ban alakult Emléktár a nagyközségi iskolák honismereti szakkörei által gyűjtött, történeti-
helytörténeti anyagot őrzi és mutatja be. Gyűjtött anyaga mintegy ezer kisebb-nagyobb értékű történeti
tárgy, 8-10000 oldalnyi helyi jellegű iratanyag, továbbá egy helytörténeti, politikai történeti
kiskönyvtár.
Hozzá tartozik a korábbi önkéntes tűzoltóegyesület gazdag tűzoltófelszerelése, s annak egyik
helyisége, amely a volt urasági kastély egy melléképületében kapott helyet. Itt található Dunaharaszti
legrégibb, XVIII. sz. eleji falrészlete is.

Autós mozi

A piactér közelében található egy június elejétől augusztus végéig időszakosan működő szabadtéri
mozi. Az 500 fő befogadására alkalmas nézőtéren heti öt alkalommal tekinthetők meg az előadások.

B.) Egészségügyi és szociális ellátás intézményei

1.) Egészségügyi ellátás

Intézmény neve Címe
1. Háziorvosi Rendelő Damjanich u. 34.
2. Háziorvosi Rendelő Damjanich u. 23.
3. Gyermekorvosi Rendelő Dózsa Gy. út 24.
4. Fogorvosi Rendelő Damjanich u. 34.
5. Védőnői Szolgálat Dózsa Gy. út 24.
6. Anya- és csecsemővédelmi Szolgálat Gyárköz u. 1.
7. Állandó ügyeleti szolgálat Damjanich u. 34.
8. Gyógyforrás Gyógyszertár Dózsa Gy. út 27.
9. Szent István Gyógyszertár Damjanich u. 23.

10. Reform Gyógyszertár Fő út 35.

Dunaharasztin 9 háziorvos, 3 házi gyermekorvos, 3 fogszakorvos és 7 védőnő látja el a lakosságot.

A körzeti-, majd háziorvosok 1969-től rendelnek az akkori követelményeknek megfelelően kialakított
Damjanich utcai orvosi rendelőben. 1975-ben bővült az épületegyüttes: két korszerű fogorvosi
rendelővel, illetve egy ügyeleti rendelőhelyiséggel.

A háziorvosok közül négyen vállalkozó háziorvosként praktizálnak, 1998-ban új, korszerű kétszintes
orvosi rendelőbe költöztek.

A hét védőnő a házi gyermekorvosok felügyeletével anya- és csecsemővédelmi feladatokat is ellát.
Folyamatos hétközi és hétvégi éjjel-nappali ügyelet működik Dunaharasztiban.
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A kötelező alapellátáson felül az önkormányzat több szakrendelést alakított ki és működtet:

Szakrendelések megnevezése
Rendelési

idő
(óra/hét)

Betegforgalom
(fő/hó)

1. kislabor 40 840
2. fizikoterápiás rendelő 40 655
3. reumatológiai rendelés 4 60
4. nőgyógyászati szakrendelés 7 290

5. krónikus fájdalomcsillapítás (lézer-
akupunktúra) 4 22

6. plasztikai sebész szakrendelés 5 40
7. belgyógyász szakrendelés 6 70
8. foglalkozás-egészségügyi szakrendelés 6 75
9. szemészeti szakrendelés 4 140
10. ortopéd szakrendelés 4 25
11. bőrgyógyászati szakrendelés 5 120
12. urológiai szakrendelés 5 60

Három gyógyszertár segíti az egészségügy munkáját, melyek közül kettő magángyógyszertárként
kezdte meg működését, a harmadik pedig 1996-ban privatizáció révén alakult át magángyógyszertárrá.
A gyógyszertárak váltakozva állandó ügyeletet tartanak.

2. Szociális gondoskodás intézményei

Név Cím Férőhely
1. Bárka Otthon (értelmi fogyatékosok) Arany J. u. 45. 8
2. Bölcsőde* Kossuth u. 4. 60

3. EPK Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon
(alkohol-  és drogfüggők) Vörösmarty u. 17-19. 18

4. Gyermekjóléti Szolgálat* Temető u. 24.
5. Nevelési Tanácsadó* Temető u. 24.
6. Szent Család Szeretetotthon Fő út 52. 12
7. Szent Erzsébet Idősek Otthona Soroksári út 33. 20
8. Területi Gondozási Központ* Batthyány u. 2. 180

*Dunaharaszti Önkormányzat által fenntartott intézmények.

Bölcsőde

Dunaharasztiban az 1950-es évek elején 20 férőhelyes bölcsőde létesült. 1976-ban új épületszárnnyal
bővült. 1999-ben a 60 férőhelyes bölcsődében 18-an gondozzák a gyermekeket.

A Nevelési Tanácsadó alapításának éve 1997, míg a Gyermekjóléti Szolgálat 1998-ban jött létre. A
Gyermekjóléti Szolgálat alapellátásként a Dunaharasztin élő gyermekek 18 éves koráig
családgondozásukkal, védelembevételükkel és magatartási problémájukkal foglalkozik.

1972-ben nyílt meg Dunaharasztin az Öregek Napközi Otthona. 1989-ben 20 férőhellyel bővült és
ettől kezdve tevékenysége területi szociális gondozással, háziápolással egészült ki. A változás a
nevében is megmutatkozik: Területi Gondozási Központ lett.
A klubot 34 fő látogatja rendszeresen, 145 fő részesül naponta étkeztetésben, házhoz szállítás keretén
belül. 1999-ben az önkormányzat egy 6,2 mFt-os mikrobuszt vásárolt, a nehézkesen mozgó idősek
szállítására.
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A Fő út 52. szám alatt működik a Váci Püspökséghez tartozó egyházi bentlakásos,
12 férőhelyes Szent Család Szeretetotthon. 1983-ban magánerőből alapították és az évek során
szintén adományokból építették újra, illetve bővítették.

Alapítványi otthonként működik a Soroksári út 33-ban az 1997-ben létrehozott Szent Erzsébet Idősek
Otthona. 20 fő részére nyújt elhelyezést az 1200 m2-en kialakított korszerű lakóegységekben.

Az Evangélikus Pünkösdi Közösség tulajdonaként működik a Vörösmarty u. 17-19. szám alatt az
EPK Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon.

Feladatuknak tekintik a térség szenvedélybetegeinek (alkohol- és drogfüggőségben szenvedők)
rehabilitációját, személyiségük lelki-fizikai helyreállítását és visszailleszkedésüket a társadalmi
környezetbe. Otthonuk adottságai miatt ezt a szolgálatot jelenleg csak női szenvedélybetegek vehetik
igénybe. A gondozotti létszám 18 fő.

A Bárka Otthon működésének célja életközösséget vállalni, elsősorban családi háttérrel nem
rendelkező, önálló életvitelre képtelen értelmi fogyatékos, illetve halmozottan sérült személyekkel.
Család-csoport jellegű otthonukat a franciaországi Bárka szervezet lakóközösségeinek mintájára és
szakmai segítségével valósítják meg. A nyolc sérült fiatalt befogadó bentlakásos otthon 1991
szeptemberében nyitotta meg kapuit Dunaharasztiban.
A házat - melyet a Nemzetközi Bárka Szövetség és a Népjóléti Minisztérium támogatásával, külföldi
és hazai adományok segítségével vásárolták meg - speciális igényeik szerint alakították át. A
kézműves-műhely ad lehetőséget a településről és a térségből bejáró sérült fiatalok alkotó
tevékenységére, pl. gyertyaöntés, szőnyegszövés, kosárfonás stb.

Állategészségügy

A nagyközség a Megyei Állategészségügyi Állomáshoz tartozó, két hatósági állatorvost foglalkoztat.
Ők végzik el a piacon és a nagyközségben ellátandó állategészségügyi feladatokat.
Rajtuk kívül még három magánállatorvos működtet rendelőt és tart folyamatos állatorvosi ügyeletet. A
Baktay téren állatgyógyszertár működik.

3. Önkormányzati Temető

A dunaharaszti temetőkert területe 5,7 hektár. A temetőkert fenntartásán kívül a lakosság
megelégedésére 1997. áprilisa óta a temetkezési szolgáltatást is az önkormányzat működteti.
Épületkomplexumában az ÁNTSZ előírásainak megfelelő hűtő- és bonchelyiség is található, melyet a
környező települések (az ottani hiánya miatt) szükség esetén igénybe vehetnek.
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C.) Rendőrség, közrendvédelem

Nagyközségünkben 1993 óta főépítészünk által tervezett, önkormányzati forrásból (4,5 mFt)
átalakított épületben önálló rendőrörs működik (Fő út 152.), mely ellátja Taksony község
közbiztonsági feladatait is. A rendőrörs személyi állománya 13 fő. 1996. óta állandó diszpécseri
szolgálatot ellátó diszpécserekkel (5 fő) bővült az örs személyi állománya.

Az ügyeleti szolgálat minden költségét (bérköltség és járulékai, számítógép, mobiltelefon, stb.)
azóta folyamatosan az önkormányzat vállalta magára és azóta is folyamatosan fizeti. A
közbiztonsági feladatok magasabb szintű ellátásához az önkormányzat egy személygépkocsi
vásárlásával is hozzájárult, és fenntartási költségeit is folyamatosan fizeti.

A közrend védelmében részt vesznek a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló
3 közterület-felügyelő, a külterületen pedig 2 önkormányzati mezőőr.

A polgári védelmi szervezet szintén nagyközségi költségvetésből működik.
9 vagyonvédelemmel foglalkozó kft. és bt. működik a nagyközség területén. Közülük többen
korszerű központi irányítású számítógéppel felügyelt riasztórendszereket működtetnek. Ilyen
technikával védik az önkormányzati intézményeket is.

Dunaharaszti Rendőrörs

Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola
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II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Táncsics Mihály utcai óvoda

Nagyközségi Könyvtár
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Orvosi Rendelő és Szent István Gyógyszertár

Gyógyforrás Gyógyszertár

Önkormányzati Temető
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VIII. DUNAHARASZTI, MINT ÜDÜLŐHELY

Dunaharaszti üdülői, szálláshelyei

Név Cím Férőhely
1. Universum Üdülőcentrum Bánya-tavak 450 fő
2. Duna Kemping Sport-sziget 29 fő
3. Rózsa Kemping Sport-sziget 32 fő
4. OVIT Üdülő Paradicsom-sziget 48 fő
5. Kis-Duna Panzió és Csárda Fő út 103. 40 fő

Összesen: 599 fő

Dunaharaszti már a századforduló idején is sűrűn látogatott üdülőhely volt, vonzotta a pihenni vágyó
városi, főleg fővárosi embereket. Akkoriban a Kossuth L., Petőfi S. és az Erzsébet utcákban voltak
(részben még ma is megtalálható) polgári villák, nyaralók, ott béreltek szobákat a tehetősebb városi
családok.

A nyaralók fürödni az akkori Tóth-strandon és HUE-strandon (Haraszti Úszó Egyesület) tudtak,
melyek a mostani Sport-sziget területén voltak. Szórakozási lehetőségüket a strandon lévő „Tóth
kocsma” vasárnapi zenés-táncos délutánjai, az Erzsébet utcai Casino, a Hoitsy Pál utcai teniszpálya és
a Mindszenty utcán lévő korzó biztosította. A 60-70-es évektől egyre többen vásároltak telkeket és
építettek üdülésre pihenésre szolgáló házakat.

Dunaharasztinak négy üdülőövezete van, melyek a következők:

Az északi Duna-part, a Sport-sziget, Hókony-sziget és a Paradicsom-sziget. E táj szépségét a Duna
és környezete adja. Ma 445 kikapcsolódásra, pihenésre alkalmas ingatlan van az üdülőövezetekben.

A nagyközség határában több helyen kavicskitermelés folyt, a felhagyott bányatavak ma már üdülési
célokat szolgálnak.

Az Universum Üdülőcentrumban országosan is egyedülálló szolgáltatás a kábeles vízisí. A Monaco
Kft. által üzemeltetett kemping, 56 hektár területen a Némedi út jobb oldalán, a bányatavak mellett
1994-ben kezdte meg tevékenységét. 38 db, 6 férőhelyes, finn típusú faházával, 5 szobás
panziójával és 200 férőhelyes kempingjével a település legnagyobb szállásszolgáltatója lett. II.
kategóriájú éttermével napi 200 fő étkeztetését oldja meg. 23 fős alkalmazotti létszámmal. A magyar
vendégek mellett külföldiek is gyakran felkeresik, diáküdültetést is szerveznek. A kikapcsolódni
vágyók úszhatnak a tiszta vizű tóban, a homokos kiépített strandon focipálya, röplabdapálya,
teniszpálya áll rendelkezésükre. A horgászat, jetski és a vízisí is nagyon vonzó. A vízi sportokat
kedvelőknek évente többször rendeznek itt nemzetközi versenyeket.

A Duna Kemping Sport-szigeten 11 faházzal, 29 férőhellyel és romantikus, idilli  környezettel várja
a pihenésre vágyókat. Szolgáltatásai a tenisz, csónakázás, szabadtéri sütés-főzés.

Rózsa Kemping ugyanitt, a Sport-szigeten található, 32 férőhellyel, csónakázással és horgászási
lehetőséggel várja látgatóit.

Az Országos Villamossági és Távközlési Intézet üdülője, népszerű nevén OVIT, 1988-tól működik
a Paradicsom-szigeten. Régebben az intézet dolgozóinak nyaralására szolgált, ma már kibővítve
faházaival 48 fő egyidejű ellátására alkalmas.

A Fő úton  impozáns épületben található az 1999-ben kialakított Kis-Duna Panzió és Csárda 476 m2

alapterületű, 8 szobás, 40 férőhelyes, színvonalas étterme egész évben a vendégek rendelkezésére áll.



44

DUNAHARASZTI ÜDÜLŐTERÜLETEI ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETE

Kis-Duna Panzió és Csárda
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IX. DUNAHARASZTI KÖZMŰELLÁTOTTSÁGA

A.) A közműellátottság színvonala

1. Elektromos energia-ellátás

1999
Elektromos hálózat hossza 102,6 km
Fogyasztók száma 6263

Közvilágítás adatai 1990 1996 1999
Lámpatestek száma 536 db 759 db 1565 db

Dunaharaszti energia-ellátása 4 oldali betáplálással történik:
- Budapest XXIII. kerület,
- Babád,
- Szigethalom,
- Ráckeve
felől.

A Budapesti Elektromos Művek Rt. Dunaharaszti Kirendeltségének térségi szerepe jelentős,
számlázás és ügyfélfogadás szempontjából ide tartozik Taksony, Dunavarsány, Ócsa, Délegyháza.

A feladatok és szerepkörök bővülése miatt az ELMŰ 1996-ban összesen mintegy 600 m2 alapterületű,
kétszintes korszerű irodaépületet épített településünkön.

2. Gázellátás

A hálózat hossza 1990 1999
53862 fm 111725 fm

48 % 100%

A földgáz-ellátó hálózat kiépítése 1987-ben kezdődött és 1993-ra a település teljes területén megépült
a rendszer.

Az 1999-ben felhasznált gázmennyiség 8906495 m3.

A hálózatba bekapcsolt lakások száma és a rákötöttség %-os aránya:

1990 1999
2314 4654

38,5 % 77,5 %

3. Hírközlő hálózat

A telefonhálózatba bekapcsolt lakások száma és a rákötöttség %-os aránya:

1990 1999
436 db 4879 db
7,2 % 81,2 %
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A rendszerváltást megelőzően a MATÁV által kiépített és üzemeltetett telefonhálózatra a
közintézményeken kívül nagyon kevés magánszemély csatlakozhatott.
A koncessziós törvény megalkotása lehetővé tette a Kisduna-Com Rt. megalakulását a térségben, a
Társaság első központja Dunaharasztin működött, időközben Szigethalmon építették fel új
központjukat.
A hálózat kiépítése 1996-1997-ben megtörtént, a kiépítettség aránya ma már 100 %-os. Igény esetén
várakozási idő nélkül bárki rácsatlakozhat.

4. Ivóvízellátás

Az Ivóvíz Társulat Dunaharasztin 1972-ben alakult meg. A vízszolgáltatás 1976. április 3-án indult. A
vízellátás ekkor még egyoldali (Csepel-sziget felőli) betáplálással működött, 1990-re a hálózat hossza
kb. 90 km volt.  A viziközművek önkormányzati tulajdonba adása után a képviselő-testület döntése
alapján az üzemeltetésre megalakult az önálló Dunaharaszti Vízmű. A szolgáltató az utóbbi években a
rendszeresen, tervszerűen végzett rekonstrukciós munkák mellett az Iparterület kialakításával
egyidejűleg jelentős hálózatépítést is végzett. 1999 év végére elkészül a vízműhálózat számítógéppel
vezérelt nyomásszabályozó és távműködtetési rendszerének I. üteme. Jelenleg Dunaharaszti a Fővárosi
Vízmű Rt-től két irányból - a Csepel szigeti és a Soroksári betápláló vezetékről - kapja a szolgáltatott
ivóvizet. A vízfogyasztás télen átlagosan 2500 m3/nap, nyári csúcsfogyasztás esetén kb. 5000 m3/nap.
A hálózat jelenlegi műszaki adatai:
- Közüzemi vízvezeték teljes hossza: 104,5 km (ac. 65,9 km, műanyag 34,3 km, acél 4,3 km). A
vezeték átmérő 50 és 400 mm között van.
- Az 5930 fogyasztó bekötővezetékeinek hossza kb. 52 km.

Vízhálózat kiépítettsége Rákötöttség aránya
100% 99,5%

5. Szennyvízelvezetés-tisztítás

A szennyvízcsatorna hálózat adatai:
1995 1996 1997 1998 1999 Elkészült 2000 Össz.

Gravitációs csatorna
összes hossza (fm) 3250 14745 28583 44733 57739 57739

85,3 % 9994 67733

Nyomás alatti fm 2130 1100 - 3291 6521 4422 10943
Átemelő db 1 1 4 5 1 12 6 18
Házi bekötés db 18 666 1804 3482 4541 4541 78 % 1287 5828

Gravitációs csatorna (fm)
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A rendszerváltás előtt a település szennyvízelvezető hálózattal és szennyvíztisztítóval nem
rendelkezett. A szennyvíz gyűjtésére szikkasztó aknákat, illetve zárt szennyvíztárolókat használtak,
ahonnan az elszállított szennyvíz a település határában lévő folyékony hulladéklerakó telepre került.

A szennyvíztisztító telep 1995-ben épült, 1996. évtől üzemel. A korszerű, folyamatirányítással
rendelkező telep 4500 m3/nap hidraulikai kapacitással rendelkezik, biológiai tisztítást végez. A
szennyvíztisztító a kommunális szennyvizeken kívül az előtisztított ipari szennyvizek és a szippantott
szennyvíz kezelését is ellátja. A telep hidraulikai kapacitása a teljes csatornahálózat kiépítésének
figyelembevételével lett meghatározva. A szennyvízelvezető hálózat kiépítése 1996-ban kezdődött, az
iparterületen előközművesítésként 1995-ben épült meg a hálózat önkormányzati és lakossági
kezdeményezésre 1997-ben megalakult a Csatornaépítő Víziközmű Társulat, így a lakosságot érintő
érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kedvező hitelkonstrukció áll rendelkezésre. A Társulat
társberuházóként vesz részt a hálózat kivitelezésében.

A szennyvízelvezetési szolgáltatást jelenleg a rákötésre alkalmas ingatlanok közül 53%-a veszi
igénybe. Az önkormányzat helyi rendeletet alkotott a szennyvízelvezetés rendszerének szabályozására.
A környezetvédelem érdekében elkezdődött az ingatlantulajdonosok határozattal történő kötelezése a
szolgáltatás igénybevételére.

6. Csapadékvíz-elvezetés

1990-ben az önkormányzat megalakulásakor a csapadékvíz-elvezető rendszer alacsony szintű és
kiépítettségű volt. A település domborzati viszonyaiból adódóan sok területen jelentős problémaként
jelentkezett a vízelvezetés hiánya.
Az önkormányzat minden évben a lehetőségeihez mérten jelentős összegű beruházásokat folytatott,
melynek eredményeképpen a településen szükséges rendszerek nagy része megépült.

1990 1999 2002

Zárt csatorna (fm) 4990 11470
85 %

13500
100 %

Csapadékvíz elvezető
rendszer (fm) 1230 16850

78 %
21580
100 %

Szikkasztó árok (fm) 8320 19640
66 %

29640
100 %

7. Hulladékgyűjtés

Mennyiségi adatok a hulladéklerakóra vonatkozóan:

• A lerakó által kiszolgált lakosság szám: 17.000 fő
• A szállítás gyakorisága: 1 alk./hét
• A lakosonkénti hulladék: (gyűjtési térfogatban): 0,8 m3/év.
• Lerakóhelyi tömörített térfogat: 8000 m3/év
• Jellemző depóréteg vastagság: 4,5 m

Dunaharasztin 1972-ben kezdődött meg a szervezett hulladékgyűjtés alapfeltételeinek megteremtése.
Kezdetben a járatrendszerű hulladékgyűjtést lovaskocsival, majd nyitott platós tehergépkocsival
végezték. A település már ebben az időben is a kor elvárásaihoz képest előremutató, kulturált és
környezetkímélő hulladéklerakóval rendelkezett.
A 8,5 hektáron elterülő hulladéklerakót 1996-ban rekultiválta az önkormányzat. Ezután került sor a
rendkívül jó földtani és hidrogeológiai adottsággal rendelkező területen található, mintegy 9 hektár
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összterületű, felhagyott homokbánya szilárd és folyékony hulladéklerakóként történő megnyitására.
Az akkori becslések szerint a bánya befogadó térfogata 300000 m3 volt.

A környezetterhelés csökkentése érdekében tett előrelépést a Dunaharaszti Szennyvíztisztító Telep
megépítése hozta meg 1995-ben, mely szükségtelenné tette a szippantott szennyvíz bányatelepi
elhelyezését. Az Ipartelep fejlődése magával hozta a folyékony hulladéklerakó teljes és a szilárd
hulladéklerakó részleges rekultivációját, valamint a még működő hulladékkezelési technológia
szigorítását.
Az évek során a hulladékbegyűjtés lefedettsége technikai, szervezési és személyi feltételei
folyamatosan fejlődtek.
Az önkormányzat által kiírt  pályázat alapján 1997-től kezdődően a települési szilárd hulladék
begyűjtését és a hulladéklerakóban történő hulladékkezelést a külföldön is jó referenciával bíró A.S.A.
Kft végzi. Munkája során gondoskodik a mintegy 6500 háztartás, 920 kiskert és nyaraló, 22
önkormányzati intézmény, valamint a közterületi központosított begyűjtő helyek és vállalkozások
folyamatos, járatszerű hulladékbegyűjtéséről és a kommunális hulladék ártalmatlanításáról.

Dunaharaszti Szennyvíztisztító Telep
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B.) A közlekedés jellemzői

1. Dunaharaszti közlekedése

HÉV: (Ráckeve-Budapest)

Az első HÉV járat 1887. november 24-én indult meg Dunaharaszti-Budapest között. A szerelvény
ebben az időben egy 70 LE gőzmozdony vontatta, melyet a villamosítás után villanymozdony váltott
fel. Az első Dunaharaszti és Soroksár között 1910. augusztus 5-én közlekedett. 1989-ig jelentős
személy és teherfogalom bonyolódott le ezen a vonalon.

HÉV közlekedés adatai:
1990 1998

személyforgalom 18-19 millió utas/év 10-12 millió utas/év

Az utasszám csökkenése arányban áll az ingázás csökkenésével, mérséklődésével.

MÁV: (Budapest Keleti-pályaudvar - Kelebia nemzetközi vasúti pálya)

A vasúti pályát több szakaszban építették, melyből az első szakasz Budapest-Kiskunlacháza között
valósult meg.

MÁV közlekedés adatai:
1989 1998

személyforgalom 4500-5500 utas/hó 2600-3300 utas/hó

Autóbusz:

Az első buszjárat a nagyközségben 1958-ban indult meg. Ebben az időben a helyközi és helyi járatot is
a Volán üzemeltette.
1991-től a helyi járat különvált a helyközi járattól. Működtetését egy helyi vállalkozás vette át.
A Dunaharaszti HÉV megállónál 4 állásos kispályaudvar épült ki, melyből két állást a helyi, egyet a
helyközi és egyet a távolsági járat vehet igénybe.

A távolsági járatot a Volán üzemelteti, Budapest-Solt-Kalocsa-Baja között. Minden járata megáll
Dunaharasztin.

A helyközi járatot a Volán és a Nexus Kft. is üzemeltet.

Volán járatok: 1.) Budapest-Taksony-Dunavarsány-Ráckeve
2.) Dunaharaszti-Taksony

Nexus járatok: 1.) Dunaharaszti-Alsónémedi-Dabas
2.) Helyi járat

Az utasforgalom alakulása a Nexus Kft. járatain:
1992 1998

helyijárat 1.100.000 fő/év 880.000 fő/év
helyközi járat 710.000 fő/év 1.050.000 fő/év

Az Iparterületre irányuló forgalom miatt nőtt az autóbusz helyközi járatának utasszáma.



50

2. Az úthálózat kiépítettsége, a szilárd burkolatú utak aránya

Dunaharasztin 1990-ig csak nagyon kevés szilárdburkolatú közút épült. Ilyenek inkább csak a
településen áthaladó állami utak voltak. A nagyközség jelentősebb állami útépítési támogatást a
tervgazdálkodás időszakában alig kapott.

A helyzet napjainkra alapvetően megváltozott. A korábban 10,8 km-nyi  szilárd burkolatú állami út
9,7 km új úttal bővült. (Elsősorban az Iparterületen áthaladó 51-es út révén.) Ezzel párhuzamosan 8,3
km szilárd burkolatú új nagy teherbírású önkormányzati út is elkészült, valamint 18,1 kilométernyi
régebbi önkormányzati földút szilárd burkolat-fedést kapott. Újabb egyelőre még nem szilárd
burkolatú utak is épültek. Az új földutak az újonnan parcellázott részeken öt kilométert tesznek ki.

A nagyközség belterületén áthaladó állami tulajdonú utak, valamint az önkormányzati tulajdonú
belterületi utak hosszát és arányát, továbbá a szilárd burkolatú és szilárd burkolat nélküli utak (utcák)
arányát az alábbi táblázatok tartalmazzák:

hossza (m) %-os arány
Állami utak 15900 17%
Önkormányzati utak 76740 83%

Összesen: 92640 100%

hossza (m) %-os arány
Szilárd burkolat 55250 59,7%
Földutak 37390 40,3%

Össesen: 92640 100%

Megjegyzés: A földutak mintegy negyede kavicsfelhordással javított, úgynevezett kulés út.

A szilárd burkolatú utak - földutak aránya 60%-40%.

3. Gyalogjárdák és kerékpárutak

A gyalogjárdák jórészt lakossági munkával és a község által nyújtott cement-, sóder támogatással
épültek.
1990-ig az utak egyik oldalán a szilárd burkolatú járdák mintegy 80%-ban elkészültek. Ma az utak
95%-a szilárd burkolatú az egyik oldalon. Az utak 75-80%-át szegélyezik mindkét  oldalon szilárd
burkolatú járdák.

HÉV nagyállomás
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HÉV közlekedés

Helyi és helyközi buszközlekedés

Dunaharaszti vasútállomásra érkező vonat
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X. DUNAHARASZTI SZELLEMI ÉS KULTURÁLIS ÉLETE

1. Kulturális élet, ünnepek

Dunaharaszti szellemi életének egyik szervezője és koordinálója a József Attila Művelődési Ház. Az
utóbbi tíz esztendőben mind saját rendezvényeivel, mind pedig a kisebbségi önkormányzatokkal,
intézményekkel és a létrejött civil szervezetekkel együttesen képviseli a magyar és nemzetiségi kultúra
ápolását, a hagyományos és időszaki kulturális rendezvények bonyolítását.

A Hősök tere és a Művelődési Ház ad helyet az óvodákkal, iskolákkal közösen szervezett helyi állami
ünnepeknek:

- március 15.
- augusztus 20.
- október 23.

Dunaharaszti számára augusztus 20-a a település védőszentjének, Szent István királynak az ünnepe.
Ekkor tartja a nagyközség a hagyományos Szent István napi búcsút is.

A rendszerváltás utá n szép számmal létrejött civil szervezetek aktívan ápolják a nagyközség
hagyományait, gazdagítják a kulturális életet. Az önkormányzat, az intézmények, a kisebbségi
önkormányzatok és a társadalmi szervezetek és a Művelődési Ház közös programjai időrendi
sorrendben:

- A magyar kultúra napja,
- Költészet napja,
- Föld napja,
- Madarak és fák napja,
- Majális,
- Gyermeknapi rendezvénysorozat,
- Hősök napja,
- Irodalmi színpadok vetélkedője,
- Pedagógus napi ünnepség,
- Nemzetiségi napok,
- Térségi nemzetiségi kórus- és néptánc-találkozó,
- Dunaharaszti Őszi napok rendezvénysorozata,
- Idősek napja,
- Nyugdíjas klubok regionális találkozója,
- Falukarácsony.

2. Dunaharasztin működő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházak

Egyesületek, civil szervezetek

1. 647-es Tomori Pál Cserkészcsapat
2. Bárka Egyesület
3. DMTK Klub
4. Dunaharaszti Bélyeggyűjtő Kör
5. Dunaharaszti Csatornaépítő Társulat
6. Dunaharaszti Gazdakör
7. Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület
8. Dunaharaszti Művészeti Egyesület
9. Dunaharaszti Önvédelmi Csoport
10. Dunaharaszti Polgári Kör
11. Dunaharaszti Polgárőr Egyesület

12. Dunaharaszti Szépítészeti és Történeti
Egyesület

13. Evangélikus Ifjúsági Egyesület
14. Ligeti Őszirózsa Nyugdíjas Klub
15. Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Szervezete
16. Német Baráti Kör
17. Német Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület
18. Német Nemzetiségi Asszonykórus
19. Német Nemzetiségi Kórus
20. Német Nyugdíjas Klub
21. Paradicsomszigeti Üdülőtulajdonosok

Egyesülete
22. Református Ifjúsági Egyesület
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23. Telefonigénylők Érdekvédelmi Szervezete
24. Vöröskereszt Dunaharaszti Szervezete

Sportegyesületek

25. A-lo Magyar Postagalamb Klub
26. B.D.M. Autósport
27. DMTK Sportegyesület
28. Dunaharaszti Mustang Lovasklub
29. Dunaharaszti Tenisz Klub
30. Dunaharaszti Turján Vadásztársaság
31. Geotim Rally
32. Kék-horgásztó Sportegyesület
33. Klub 19 Sportegyesület
34. Modellező Klub
35. Radó Rally Team
36. Tensho Karate Egyesület

Alapítványok

37. Dunaharaszti Könyvtárért Közalapítvány
38. Dunaharaszti Múzeumi Alapítvány
39. Dunaharaszti Tanulókért Alapítvány
40. Dunaharaszti Településfejlesztéséért

Közalapítvány
41. Dunaharaszti-Taksony Közrendészeti

Alapítvány

42. Hétszínvirág Alapítvány
43. Jővő biztonságáért Alapítvány
44. Ligeti Gyermekekért Alapítvány
45. Maríta Alapítvány
46. Metronom 2000. Alapítvány
47. Nap Alapítvány
48. Napsugár Alapítvány
49. Nepp Alapítvány
50. Pro Alma Mater Alapítvány
51. Sapard Kistérségi Gazdaságfejlesztési

Szövetség
52. Zsigmondi Alapítvány

Egyházak

Bibliaismereti Egyesület
Dunaharaszti Baptista Gyülekezet
Dunaharaszti és környéke Evangélikus
Egyházközség
Evangéliumi Pünkösdi Közösség
Hit Gyülekezete
Jehova Tanúi
Rákóczi-ligeti Szent Imre Egyházközség
Református Egyházközség
Szent István Egyházközség
Teljes Evangéliumi Gyülekezet

3. Civil szervezetek, egyesületek

Dunaharasztin, amely hagyományosan polgári település, már az első világháború előtt legalább 40
különböző egyesület működött. Tevékenységük a pártállami időszakban megszűnt, napjainkban
azonban újjáéledt.

Az egyesületek közül elsőként - 1989-ben - a Dunaharaszti Szépítészeti és Történeti Egyesület
kezdte meg újólag működését. Célul a lokálpatriotizmus felélesztését tűzte ki. Ezt szolgálja újságja: a
Szépítészeti és Múzeumi Híradó, valamint a lakóházak szépen és rendben tartásáért indított akcióinak
sora.

                       
Hat év alatt közel 17000 ilyen köszönőlevelet adott ki a Szépítészeti Egyesület. Ennek is
köszönhetően ma a családi házak mintegy 75-80%-a virágosított, szépen rendben tartott.
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1996 óta aktívan működik az újjáéledt Dunaharaszti Polgári Kör,
mely a civil lakosság, az oktatási és kulturális intézmények
bevonásával nagy sikerű és nagy létszámú kulturális rendezvényeket és
ünnepeket szervez: hősök napja, költészet napja, képzőművészeti
kiállítások.
Pártoló tagjai és az érdeklődők számára kirándulásokat szervez a
történelmi Magyarország megismerése érdekében.

A Német Kisebbségi Önkormányzat Ifjúsági Hagyományőrző
Egyesülete zenekart, több korosztályban tánccsoportot és
asszonykórust működtet. Házigazdája a minden évben megrendezésre
kerülő augusztusi néptánc- és kórustalálkozónak.
A Nemzetiségi Asszonykórus a német nemzetiségi hagyományok
ápolását, felelevenítését tűzte ki célul maga elé.

Ebben az évben alakult a Dunaharaszti Művészeti Egyesület, melynek tagjai helyi képzőművészek.
Célja a helyi és környező települések alkotóinak bemutatása, az ifjúság részére nyári alkotótábor
szervezése.

A Dunaharaszti Művészeti Egyesület 11 fő alapító taggal jött létre, jelenleg 13 tagja van:

Artner Ilona iparművész (vizuális kommunikáció), tanár
Balás Edéné fafaragó
Baráth Sándor iparművész, formatervező, tanár
Berkes Gyula iparművész (vizuális kommunikáció), tanár
Kerekes Anna festő - grafikusművész
Lehel Endre reklámgrafikus
Mérei Hilda zongoraművész, karvezető, zenetanár
Nyári A. Ildikó iparművész, ruha és textiltervező
Oláh Tibor festőművész
Schwarz Ildikó restaurátor
Schwarz Volker festőművész
Tornai József író, költő - tiszteletbeli tag
Várkonyi Lajos tanár, festőművész - az egyesület elnöke

A Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület számos ifjúsági rendezvény szervezője.

A Vöröskereszt Dunaharaszti Szervezete koordinálja a helyi véradást, adománygyűjtést szervez az
árvízkárosultak és rászorulók részére. Bonyolítja a védőnők folyamatos továbbképzését, a helyi
ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat.

A Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Szervezete térségi feladatokat lát el. Érdekvédelmi és
szociális munkájával több környező település több száz mozgáskorlátozott betegével foglalkozik és
segíti mindennapjait.

A dunaharasztiak bélyeg-szakkörének állandó tagjai értékes gyűjtemények birtokosai, időközi
kiállítást szerveznek a gyermekek és gyűjtőszenvedéllyel rendelkező felnőttek nagy örömére.

A Gazdakör a helyi mezőgazdasági tevékenységet végzők szakmai fóruma. Rendszeres
ismeretterjesztő előadásaival, tanulmányutak szervezésével segíti a helyi gazdálkodás korszerűsítését,
a termelők szakmai és jogi ismereteit bővíti.



55

4. Egyházak és vallási felekezetek

Dunaharaszti életében az egyházak nem csupán számuk, de tevékenységük révén is jelentős szerepet
játszanak. A hitéleti tevékenységen túl, egyrészt a szellemi élet sokoldalú vezetői. Térségi szerepet is
betöltenek.

A Római Katolikus Egyháznak Dunaharasztin két egyházközsége is van, a falusi Szent István és a
ligeti Szent Imre egyházközség, melyek közül a Szent István egyházközség a nagyobb, és szép
neogótikus templomán kívül – a Kálvária dombon – még egy külön, egyházi szertartásokra alkalmas
kis kápolnája is van. A falusi templomban évente többször van orgonahangverseny, énekkari
bemutató. Az egyházközség ismeretterjesztő és liturgikus tudományos előadássorozatokat rendez
esetenként együttműködve a művelődési házzal.

A Református Egyházközség 1934-ben önállósult. Épületét - melyben az imatermen kívül más
gyülekezeti helyiségek és lelkészlakás is van - 1931-ben vásárolták. Az új, szép templomtorony 1991-
ben épült meg. A hitélet, melyet a lelkész mellett a presbitérium irányít, különösen az elmúlt tíz évben
erősödött, főleg az ifjúsági csoport működésével. Az egyházközség Taksonnyal tart fenn szoros
hitéleti kapcsolatot.

A Dunaharaszti és Környéke Evangélikus Egyházközség 1933-ban alakult, de kistemploma a hívők
összefogásával és a külföldi testvéregyházak támogatásával csak 1981-ben épült meg. Itt is külön
evangélikus ifjúsági csoport működik, s nagyon tevékenyen vesz részt a különböző szeretet- és
segélyakciók szervezésében. Az egyházközséghez számos szórványgyülekezet is tartozik: Soroksár,
Szigetszentmiklós, Tököl, Taksony, Dunavarsány és más térségbeli települések.

A Dunaharaszti Baptista Gyülekezet 1947-ben alakult. 1963-tól a majosházi gyülekezettel körzeti
gyülekezet. Az 1980-1983 között épült modern szép imaház, döntően saját erőből épített orgonájával,
énekkarával és komolyzenei rendezvényeivel a helyi zenei élet egyik központja. A gyülekezet
tudományos és ismeretterjesztő előadásokat, gondolkodó esteket is rendez. Ifjúsága nevelésére
Bibliaismereti Egyesületet is létrehozott.

Ezen kívül még öt kisebb felekezet működik a nagyközségben.

5. Kiadványok

A képviselő-testület 1990 óta a dunaharasztiak tájékoztatására havonta jelenteti meg a Dunaharaszti
Közlemények című kiadványát. Az önkormányzati újság mellett a pártok saját kiadványú újságokat
adnak ki. Az egyesületek közül a Dunaharaszti Szépítészeti és Történeti Egyesület hozza
nyilvánosságra negyedévenként híranyagát Szépítészeti Híradó címmel.

A nagyközség újratelepítésének 300 éves évfordulójára színes képes levelezőlapot készíttetett az
önkormányzat. Több alkalommal is készült települési térkép.

1996-ban jelent meg az önkormányzat képviselő-testülete és a Múzeumi Alapítvány közös kiadványa:
Dr. Helméczy Mátyás: Dunaharaszti az ország szívében című kismonográfia, mely a település
történetét és jelenét dolgozza fel magyar és német nyelven.
Ennek a műnek bővített és aktualizált kiadása - 2 kötetben, 600 oldalon - jelenleg szerkesztés alatt áll,
mely 2000-ben, a Millennium évében kerül kiadásra.

Az önkormányzat képviselő-testülete jelentős anyagi segítséggel hozzájárult több helyi művész, író,
költő művének megjelentetéséhez:
- Tornai József: A lemenő nap dombja című önéletrajzi ihletésű verseskötete,
- Kiskun Farkas László: Tegnapi ének című verseskötete,
- Kerekes Anna 13 festménye alapján készített 2000. évi emléknaptár megjelentetése.
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6. Dunaharaszti sportélet színterei

Név Cím
1. DMTK Sportpálya Mindszenty u. 16.
2. Teniszpályák Sport-sziget, Némedi út
3. Csónakház - Duna-part Sport-sziget, Duna-part
4. Baktay Gimnázium és Vízügyi Szki.(tornaterem,kézilabdapálya) Baktay tér 1.
5. Hunyadi János Ált. Isk. (tornaterem, kézilabdapálya) Fő út 152.
6. II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. (tenisz-, kézilabdapálya, tornaterem) Rákóczi u. 28.
7. Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. (tornaterem, kézilabdapálya) Eötvös u. 52.
8. Horgásztó Némedi út
9. Jetski pálya Némedi út - kemping
10. Elektromos vizisípálya (kábelsí) Némedi út - kemping
11. Lovaspálya Újhegyi-dűlő
12. Club 19 Sportegyesület (sportlövészet) Fő út 124.

Dunaharaszti tömeg- és versenysportja elsősorban az 1920-ban alakult Dunaharaszti Munkás Testedző
Kör (DMTK) szakosztályaira épül. A 400 fős fedett lelátóval, futópályával, öltözőkkel és fürdőkkel
kialakított sportpálya 1952-ben létesült.
Megalakulásától a mai napig a labdarúgó szakosztály képezi a legnagyobb tömegbázist, kölyök-,
serdülő-, ifi-, felnőtt- és öregfiúk csapatával. Felnőtt csapata a megyei I. osztály élmezőnyéhez
tartozik.

A legnagyobb sikereket az 1933-ban megalakított sakkszakosztály versenyzői érték el. A szakosztály
több megyei serdülő-, ifjúsági- és iskolai bajnokot nevelt, számos országos és nemzetközi versenyen
vettek részt, pl: Pest megyei bajnokság, OB II., Szuper Torna, egyéni villámversenyek, általános
iskolák olimpiai bajnoksága.
Folyamatos utánpótlását a dunaharaszti iskolák által rendezett sakkversenyeken résztvevők közül
válogatják ki.

A víziszakosztály 1961. áprilisában alakult. A 60-as 70-es években a soroksári Duna-szakaszon jól
szervezett vízi, evezős tömegsport események voltak. 1984-ben a Duna-parton korszerű csónakház
épült. Minden évben 50-60 gyermek vesz részt a vízisportéletben.
Ausztriába, Szlovákiába, Jugoszláviába többször rendeznek Tisza-túrát. Önkormányzati
támogatással már hagyományként, minden évben megrendezésre kerül a 10 napos dunai vizitúra is.

A tenisz-szakosztály 1933 óta működik, a megyében számos egyéni és csapatbajnokságban
szerepeltek. Teniszpályájuk Ligeten, a Némedi úton volt. 6 éven keresztül szerepeltek a megyei
bajnokságban.
Az újjászületett szakosztály egyéni és csapatversenyzői jelenleg a Sport-szigeten, gyönyörű
környezetben, az önkormányzat tulajdonában lévő teniszpályákon játszhatnak és versenyezhetnek.
1999-től már sátorral fedett pályákon játszhatnak a téli időszakban is.

A DMTK női kézilabdacsapat 1947-ben alakult. A Pest megyei női kézilabda-bajnokságban
szerepeltek. 3 évi szereplés után az egész csapat átment a Soroksági Textilesbe, ahol évekig az
NB II-ben szerepeltek.

Az ökölvívó-szakosztály 1959-től 1962-ig működött. Mérkőzéseiket a Művelődési Házban rendezték.
Működésük alatt számos jó ökölvívót adtak nagy egyesületeknek. Csapatukban csak saját nevelésűek
versenyeztek. Számos hazai és külföldi versenyeken indultak és nyertek tornákat.
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A természetjárók 1977-ben alakultak, mintegy 30-35 főnyi tagságuk volt. Önállóan szervezték
kirándulásaikat, amelyen számos iskola diákjai is résztvettek.  Számos bel- és külföldi kirándulást
szerveztek, mintegy tizenöten az Országos Nagy Kéktúra útvonalát is teljesítették.

A birkózó szakosztály 1997-től a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában működik, melynek
versenyzői között számos környező településekről is idejáró fiatalt találunk.
A szakosztálynak 1998-ban országos bajnoka is volt, jó eredményeket értek el az ifjúsági- és
diákolimpiákon is. Edzéseiket 35-40 fő látogatja háromszor hetente.

A karate szakosztály versenyzőinek 1996-tól a Baktay Gimnázium ad helyet. Mintegy 35 fős
létszámmal működnek, eredményességük jelenleg csak az övvizsgákra való felkészítésében
mutatkozik meg, szeretnének országos versenyeken eredményt elérni.

A technikai sportok közül a modellező klubnak van a legnagyobb versenyzői múltja. Elsősorban
repülőgépmodelleket építenek, és ezekkel vesznek részt évente többször térségi bemutatókon,
megyei és országos versenyeken, ahol több kategóriában értek el előkelő helyezéseket.

1993 óta a rally versenyzők is egyre többet szerepelnek országos- és nemzetközi versenyeken. A
csapat a Rally II. osztály országos bajnokságán vesz részt, amely több fordulóból áll.
Legjobb eredményüket 1993-ban az Esztergom Rallyn érték el, akkor harmadikok lettek.
Megemlítendő a Radó Rally Team, amely nemzetközi szintű bajnoki futamok helyezettje.

A sportgalambászat több mint 50 éves múltra tekint vissza. Jelenleg is minden területi versenyre
beneveznek és évente többször megmérettetnek nemzetközi reptetéseken is. Területi versenyeken
többször hoztak el első, második és harmadik helyezést is.

A sporthorgászok 250 fős tábora a horgászaton kívül rendben tartja a nagyközség belterületén lévő tó
környékét és rendszeres önkormányzati támogatással történő haltelepítéssel és a víz minőségének
megőrzésével hosszú távon kulturált lehetőséget biztosít e sportot kedvelőknek.

A Musztáng Lovas Klub keretein belül egyre többen hódolnak ismételten ennek a szép sportágnak is.
A lovat és lósportot szeretők tábora 1999. szeptemberében nagy sikerű díjugrató versenyt
szervezett.
A példás szervezésről, az elégedett résztvevőkről a Nemzetközi Lovas Magazin novemberi száma is
elismerően nyilatkozott.

Dunaharaszti területén működő Turján Vadásztársaság tagjai a vadállomány védelmén és
egyensúlyban tartásán kívül nagy figyelmet fordítanak természetvédelmi területeink értékeinek
megőrzésére, a mező- és erdőgazdasági művelésű területek védelmére.
Folyamatos kapcsolatot tartanak az önkormányzat által fenntartott mezőőri szolgálattal és a Gazdakör
vezetőségével.
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Katolikus templom

DMTK Sportpálya

Universum Üdülőcentrum
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XI. DUNAHARASZTI TELEPÜLÉSSZERKEZETE

A.) Településszerkezetének jellemzői, megjelenése

1. Településszerkezet

Dunaharaszti településszerkezete a történelmi hagyományoknak és földrajzi tényezőknek megfelelően
alakult ki. A települést középen kettéosztja - falusi és ligeti részre - a MÁV vasútvonal. Továbbá mind
a falusi rész, mind a ligeti terület további 2-2 részre oszlik a Dunaharaszti - Alsónémedi közút miatt.
Így a település hagyományos négy része, a Dunaharasztin használatos kifejezésekkel: Alsó-falu,
Felső-falu, Rákóczi-liget és Petőfi-telep.

Az Alsó-falu a település legrégebben kialakult - eredetileg német telepesek által benépesített - része.
Ez a terület volt és maradt egyben a mezőgazdasági foglalkozású őslakosság által lakott településrész.
A régi mezőgazdasági jellegű lakóházak mintegy háromnegyede, a foglalkozásváltozásnak
megfelelően átépült, modern kertes félemeletes-, emeletes családi házzá vált, megőrizve a régi
építészeti hagyományokat.

A Felső-falu - korábban a Tisztviselő-telep nevet is viselte - modernebb építésű, előkertes családi
házas terület, szépen rendezett utcákkal.

A Rákóczi-liget egykor a kisebb keresetű alkalmazotti-polgári rétegek lakóterülete volt. Ma
dinamikusan fejlődő lakónegyed. E területet zárja le az Iparterület új, környezetbarát létesítményeivel.

A Petőfi-telep az 1912-ben parcellázásokkal jött létre a vasútállomás mellett, az ipari munkásság
lakónegyedeként. Szabályos, sakktáblaszerű beosztású. A lakóépületek nagyobbik része itt szerényebb
külsejű, mint a település többi részén, de többsége szépen gondozott kerttel rendelkezik.
A település nagy része kertvárosi jellegű. Már 1911-ben a nagy befolyással rendelkező Szépítészeti
Egylet olyan építési rendeletet fogadtatott el, amely alapján a Tisztviselő-telepen, Rákóczi-ligeten és
Petőfi-telepen csak előkertes házak építhetők.

2. Centrumterület

A nagyközség centrumterülete a Fő út és az Alsónémedire vezető út melletti sávban, a négy területrész
természetes találkozási területén alakult ki.
Itt található a közigazgatási központ: polgármesteri hivatal, kisebbségi önkormányzatok, Rendőrörs,
Iparkamara.
Ez az üzleti élet központja: négy bankfiók, piac, három nagyobb áruház, mintegy 180 üzlet és
szolgáltatás, iparosok, biztosítók, utazási iroda, ingatlan-közvetítők stb.

Közlekedésközpont: MÁV- és HÉV-nagyállomás, autóbusz-kispályaudvar. Itt találhatóak a nagyobb
közcélú parkolók, MÁV aluljáró, két vasúti és két közúti lámpával védett átjáró.

Az oktatási, kulturális és egészségügyi intézmények sora: gimnázium, 2 iskola, 2 óvoda,
Művelődési Ház, Könyvtár, Helytörténeti Emléktár, Autós mozi, Bölcsőde, 3 orvosi-gyermekorvosi
rendelő, három gyógyszertár, idősek napközi otthona, AGAPÉ rehabilitációs otthon stb.

Vallási központ, kisebbségi kulturális központ: három templom (katolikus, evangélikus, baptista), a
német kisebbség különböző kulturális szervezetei találhatóak itt.
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A centrumban található a parkok és terek többsége: Hősök tere, Baktay tér, Baross Gábor tér, Piac tér,
Templomkert, Kerkai Olvasó-park. A tervezett városközpont a Baktay tér, egyik oldalán a
gimnáziummal, postával és könyvtárral, másik oldalán a kapcsolódó nagy parkkal (Hősök tere).
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Dunaharaszti központi területi térképén feltüntetett objektumok:

1 Polgármesteri Hivatal Fő út 152.
2 Rendőrség Fő út 152.
3 Orvosi Rendelő Damjanich u. 34.
4 Gyermekorvosi Rendelő Dózsa Gy. út 24.
5 Nőgyógyászati Szakrendelő Gyárköz u. 1.
6 Gyógyforrás Gyógyszertár Dózsa Gy. út 27.
7 Szent István Gyógyszertár Damjanich u. 23.
8 Reform Gyógyszertár Fő út 35.
9 Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola Baktay tér 1.

10 Hunyadi János Általános Iskola Fő út 152.
11 Hunyadi János Általános Iskola alsó tagozata Fő út 69.
12 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kisegítő tagozata Rákóczi u. 1.
13 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Önkormányzati Zeneiskola Rákóczi u. 28.
14 I. sz. Napközi Otthonos Óvoda Dózsa Gy. út 55.
15 II. sz. Napközi Otthonos Óvoda Andrássy u. 14.
16 III. sz. Napközi Otthonos Óvoda Táncsics u. 33.
17 IV. sz. Napközi Otthonos Óvoda Temető u. 26.
18 Bölcsőde Kossuth L. u. 4.
19 Területi Gondozási Központ Batthyány u. 2.
20 Német Kisebbségi Önkormányzat Fő út 61.
21 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Fő út 85.
22 József Attila Művelődési Ház Táncsics u. 2.
23 Nagyközségi Könyvtár Dózsa Gy. út 12/b
24 Helytörténeti Emléktár Fő út 152.
25 Római katolikus templom Fő út 67.
26 Paplak Fő út 71.
27 Református templom Rákóczi u. 21.
28 Evangélikus templom Damjanich u. 33.
29 Baptista templom Damjanich u. 40.
30 EPK-AGAPÉ Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon Vörösmarty u. 17-19.
31 Bárka Alapítvány Arany J. u. 45.
32 Szent Család Szeretetotthon Fő út 52.
33 Dunaharaszti Csatorna Társulat Dózsa Gy. út 27.
34 Dunaharaszti Vízmű Fő út 46.
35 ELMŰ Dél-Pesti Üzemigazgatóság Dunaharaszti kirendeltsége Móra F. u. 1.
36 Piac Piac tér
37 Hősök tere Dózsa Gy. út
38 DMTK Sportpálya Mindszenty u. 16.
39 Sport-szigeti teniszpályák Sport-sziget
40 Duna Kemping Sport-sziget
41 Posta Baktay tér 2.
42 OTP Bank Rt. Dunaharaszti Fiókja Dózsa Gy. út 67.
43 Erste Bank Fő út 150.
44 Kisdunamenti Takarékszövetkezet Központja és Kirendeltsége Fő út 130.
45 Budapest-Ráckeve HÉV vonal Dunaharaszti nagyállomás Fő út
46 MÁV vasútállomás MÁV vasútállomás
47 CBA Élelmiszer Áruház Fő út 56.
48 PLUSZ Élelmiszer Áruház Fő út 182.
49 Dunakenyér Rt. Sütőüzeme Temető u. 1.
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3. Nagyközségszépítés, környezetvédelem

A régi hagyományokkal rendelkező Dunaharaszti Szépítészeti és Történeti Egyesület (DszTE) új
lendülettel ösztönzi a nagyközség parkosítását, szépítését. A DSzTE nyolc évvel ezelőtt olyan akciót
kezdeményezett, amely éves felmérés alapján köszönetét fejezte ki a gondozott házak, kertek
tulajdonosainak. A tapasztalt változásokat saját újságjában is közzétette.

Eredményként könyvelhető el, hogy a kezdeti 40%-ról a szépen, rendben tartott házak, kertek száma
mintegy 80%-ra emelkedett (pl. több mint 1300 ház elé telepítettek élősövényt, vagy létesítettek
virágosított utcai részt).

Az önkormányzat komoly erőfeszítéseket tesz a nagyközség szépítése, a település tisztasága és a
környezetvédelem érdekében. Helyi rendeleteket alkotott e feladatok szabályozására, nem utolsó
sorban a szemléletváltás érvényre juttatására.

Jelenlegi feladatok közé sorolható különösen a fásítási-, parkosítási program tervezése, megvalósítása.
E feladatok elvégzését elősegíti az önkormányzat azon elhatározása, hogy minden évben a
költségvetési főösszeg 1,5%-át nagyközségszépítésre fordítja.

B.) Tervi ellátottság

Dunaharaszti dinamikus területfejlesztésének alapja a nagyközségi önkormányzat településrendezési
terveinek folyamatos készítése.

Az 1989-ben és 1993-ban elfogadott Általános Rendezési Tervek továbbfejlesztése, a
településszerkezeti terv korszerűsítése a 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet szerint már 1998 elején a
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) rendelet elfogadásával megtörtént.

A szabályozási terv lehetőleg minél nagyobb területet szabályoz, de a további szabályozást igénylő
területeken részletes szabályozási tervek (régi elnevezése Részletes Rendezési Terv / RRT) készültek.
A részletes szabályozási tervek mellett a HÉSZ-szel már szabályozott területeken telekalakítások is
történtek.

A Dunaharasztin készülő településrendezési tervek célja, hogy a lakó- és üdülőterületi fejlesztések,
valamint az iparterületi beruházások mielőbbi létrejöttét szolgálja az épített és a természetes környezet
megóvása mellett.

Dunaharaszti hatályos településrendezési tervei:

1. 106/1991. (VIII. 29.) Ök. sz. határozat Schwarzmüller ipartelep RRT
2. 107/1991. (VIII. 29.) Ök. sz. határozat Kavicsbánya tavak rekreációs területének RRT-je
3. 145/1991. (XI. 25.) Ök. sz. határozat 510-es főút mellett tervezett intézményterület RRT
4. 15/1993. (X. 21.) Ök. sz. rendelet Az 51-es főút mellett tervezett iparterület I. ütem RRT

5. 16/1993. (X. 21.) Ök. sz. rendelet Coca Cola Amatil 51-es út mellett tervezett
telephelyének RRT-je

6. 4/1995. (IV. 25.) Ök. sz. rendelet Iparterület II. ütem RRT
7. 3/1998. (III. 24.) Ök. sz. rendelet Helyi Építési Szabályzat
8. 12/1999. (II. 22.) Ök. sz. rendelet Baktay téri településközpont építési szabályzata

9. 3/1999. (II. 22.) Ök. sz. rendelet Dunaharaszti Iparterület M0-s térség I. ütem építési
szabályzata



63



64

C.) Lakásállomány

Megnevezés 1998. 1999.
Lakásállomány 5974 db 100% 6008 db 100%
Ebből összkomfortos és komfortos 3838 db 64,2% 3969 db 66,1%

Dunaharaszti közigazgatási területén található lakások száma 1999-ben haladta meg a hatezret. Az
összkomfortos és komfortos lakások száma a lakásállomány 66 %-át teszik ki.
1999-ben az átadott lakások száma csökkent az elmúlt évhez képest, viszont az elkészült lakások,
házak minősége javult. Az átlagos lakásnagyság 113 m2-re nőtt. A lakások túlnyomó részét továbbra is
magánszemélyek építik, általában házilagos kivitelezésben.

1999 első tíz hónapjában 55 új lakásépítési engedélyt adott ki a polgármesteri hivatal. 1999-ben az
önkormányzat költségvetéséből 6 millió forintot fordíthat lakástámogatásra, ebből októberig 4,66
millió forintot használt fel.

Az igényelt támogatás hónapról hónapra nőtt, így 2000-ben az új lakástámogatási rendszer bevezetése
után megnőhet a lakásépítési kedv. 2000-ben 8 millió forintot tervez az önkormányzat
lakástámogatásra.
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D.) Dunaharaszti táj- és természetvédelmi területei

A település három természetvédelmi területtel rendelkezik, melyek várhatóan a 2000. évben országos
jelentőségű természetvédelmi területi minősítést kapnak.

Ráckevei-Soroksári Duna (RSD) hókonyai

Az RSD főágától történt lefűződés folyamán kialakult hókonyok, láprétek természetes
növényzetével - közöttük néhány kiemelten védett növénnyel, mint pl. a mocsári kosbor - az
itt költő, átvonuló madárfajokkal a Duna-ág egyik legértékesebb része. Az itt élő növényi
vegetáció jelentősége megmutatkozik a Duna-ág vizének természetes szűrésében is, hiszen a
hókonyok vízállása a főág vízszintjének függvénye.

Turjánvidék

Dunaharaszti keleti határán található Turjánvidék az alsónémedi turjános folytatása. Ez a
terület láprét, ahol szintén természetes, ritka fajokból álló növényi vegetáció alakult ki.
A terület állatvilága, különösen a ritka madárfajok, fontos védendő értéket képviselnek.

Kálvária domb

Dunaharaszti déli határán található Kálvária domb természeti jelentősége szintén az ott
kialakult természetes növényi csoportosulások védelmén alapul.

Vásárhelyi Pál utca - új házsor
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II. sz. Óvoda játszótere

Ráckevei-Soroksári Duna-ág

Ráckevei-Soroksári Duna hókonyai
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XII. A DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT

A.) Az önkormányzat működése

1. Az önkormányzat bemutatása

Választópolgárok száma: 13065 fő
Képviselő-testület létszáma: 20 fő

A képviselő-testület bizottságai:

- Jogi és Ügyrendi Bizottság
- Kapcsolat és Rendezvényszervező Bizottság
- Közterület és Közrendvédelmi Bizottság
- Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Szociális és Egészségügyi Bizottság
- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
- Vállalkozási és Gazdaságfejlesztési Bizottság

Kisebbségi önkormányzatok:

- Cigány Kisebbségi Önkormányzat
- Német Kisebbségi Önkormányzat

A képviselő-testületben a következő politikai pártok kaptak mandátumot 1998-ban:

- FIDESZ
- FKGP
- MIÉP
- MSZP
- SZDSZ

A polgármester független jelöltként indult az 1990-es önkormányzati választásokon és azóta is
független polgármesterként vezeti a települést. Az alpolgármester szintén független jelöltként nyerte el
mandátumát.

A település jegyzője 1991. január 1-je óta látja el hivatalát.

Az önkormányzat intézményeiben 621 fő közalkalmazott és 46 fő köztisztviselő dolgozik.

Önkormányzati intézmények:

- Bölcsőde
- I. sz. Napközi Otthonos Óvoda
- II. sz. Napközi Otthonos Óvoda
- III. sz. Napközi Otthonos Óvoda
- IV. sz. Napközi Otthonos Óvoda
- Hunyadi János Általános Iskola
- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
- Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola



- Önkormányzati Zeneiskola
- Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola
- Gyermekorvosi Rendelő
- Felnőttorvosi Rendelő
- Fogorvosi Rendelő
- József Attila Művelődési Ház, - Könyvtár
- Nagyközségi Könyvtár
- Helytörténeti Emléktár
- Területi Gondozási Központ
- Dunaharaszti Vízmű
- Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat
- Polgármesteri Hivatal

2. A Polgármesteri Hivatal

Cím: Dunaharaszti, Fő út 152.
Elérhetőség:
Tel: 06-24/462-845
Fax: 06-24/370-457
E-mail: info@dunaharaszti.hu
Honlap: www.dunaharaszti.hu

Köztisztviselők létszáma: 46 fő

Iskolai végzettség:

- 15 fő köztisztviselő felsőfokú végzettségű, ebből 4 fő másoddiplomás
= polgármester: villamosmérnök
= jegyző: szakvizsgázott jogász

- 31 fő köztisztviselő középfokú végzettségű

- a köztisztviselők közül:
= 4 fő felsőfokú nyelvismerettel, illetve nyelvvizsgával,
= 12 fő alapfokú nyelvismerettel rendelkezik.

A nyelvismeret különösen az angol és a német nyelvekre terjed ki, de a román és az olasz nyelv
ismerete is jellemző.

Szervezeti megosztása

A hivatal igazgatási, pénzügyi, adóügyi, műszaki és titkárság-humánpolitikai osztályokra, valamint
főépítész, belső ellenőr, szabálysértés-birtokvédelem és vállalkozási feladatokat ellátó önálló
munkakörökre tagozódik.

A polgármesteri hivatal feladatait a polgármester, a jegyző, 5 vezető beosztású munkatárs, főépítész,
belső ellenőr, 31 ügyintéző köztisztviselő és 6 fizikai dolgozó látja el.

A polgármesteri hivatal a megfelelő szakember létszámra való tekintettel önálló építéshatósági
jogkörrel rendelkezik.

mailto:info@dunaharaszti.hu
http://www.dunaharaszti.hu/


A polgármesteri hivatal az ügykörén kívül az alábbi feladatokat látja el:

− piac üzemeltetése
− külterületek felügyelete – mezőőri szolgálat
− temető üzemeltetése
− hatósági állatorvosi feladatok ellátása

Az önkormányzat által vezetett - a várossá válás szempontjából fontosnak tartott
nyilvántartások felsorolása:

I. Hatósági-igazgatási terület

- adatszolgáltatási nyilvántartás
- anyakönyvi nyilvántartás (házassági, születési, halotti)
- családi állapot igazolása
- hatósági igazolványok nyilvántartása
- hirdetményi kifüggesztések
- iktatás
- közhasznú foglalkoztatottak nyilvántartása
- nagyközség által foglalkoztatottak közül továbbtanulók nyilvántartása
- népesség-nyilvántartás
- pénzügyi nyilvántartás
- személyi- és munkaügyi nyilvántartások
- szociális nyilvántartások
- útlevéligénylések nyilvántartása

II. Adóügyi terület

- adó- és értékbizonyítvány
- adóigazolás
- eboltási nyilvántartás
- végrehajtási eljárásról (letiltás, inkasszó, foglalás, árverés)

III. Műszaki terület

- csapadékvíz-elvezető árkokról és csatornahálózatról nyilvántartás
- ingatlankataszter
- járdák nyilvántartása
- közterületfoglalások nyilvántartása
- közúthálózat nyilvántartása
- lakásépítési nyilvántartás
- műszaki irattár
- telefon-nyilvántartás
- víz, gáz, csatornaközmű nyilvántartás
- viziállások nyilvántartása
- zöldterületek nyilvántartása

Technikai fejlettség

A hivatali nyilvántartás, ügyiratkezelés, valamint a munkafolyamatok belső számítógépes hálózati
rendszeren, összesen 31 számítógépen (önálló nyomtatóval) bonyolódnak.
Az információs rendszert 15 telefonvonal, 6 fénymásoló-gép, és Internet-kapcsolat működteti.



3. Kisebbségi önkormányzatok

Dunaharasztin – élve a törvény adta lehetőséggel – az elsők között alakult meg a cigány, valamint a
német kisebbségi önkormányzat 1994. december 11-én.  Működésük folyamatos, a települési
önkormányzattal együttműködnek. (Pl. hagyományőrző, nemzetiségi ünnepek rendszeres szervezése
és azok önkormányzati támogatása.)

4. Önkormányzati kapcsolattartás a lakossággal

Az önkormányzat helyi, ingyenes sajtószolgálatot nyújt, havi rendszerességgel, az újság neve
Dunaharaszti Közlemények. A tájékoztatás kizárólag közszolgálati jellegű, politikamentes. A
település működésével, fejlesztésével és gazdálkodásával kapcsolatban a képviselő-testület évente
lakossági közmeghallgatást tart.

5. Testvérvárosi partnerkapcsolat

Dunaharaszti testvérvárosi kapcsolata: 1993 szeptemberében a németországi Altdorf b.Nürnberg
várossal együttműködési megállapodást kötött a testvérvárosi kapcsolat létrehozása érdekében. A
partneri együttműködés keretében kulturális-, idegenforgalmi-, sport- és nyelvismereti kapcsolatok
épülnek ki.

Testvérvárosi szerződés



B.) Az önkormányzat gazdálkodása

1. Dunaharaszti önkormányzat gazdálkodásának adatai

eFt
Összesen Átlagosan

Megnevezés 1991 1992 1993 1994
1991-1994 1991-1994

Bevételek 375 939 535 970 696 501 785 802 2 394 212 598 553

ebből: központi támogatás 181 253 221 674 270 660 285 091 958 678 239 670

arányszám % 48% 41% 39% 36% 40% 40%

Kiadások 340 318 500 232 675 877 674 302 2 190 729 547 682

ebből: fejlesztés, felújítás 55 117 68 404 189 633 116 899 430 053 107 513

arányszám % 16% 14% 28% 17% 20% 20%

fejlesztésekből központi tám. 318 205 11 250 160 11 933 2 983

arányszám % 1% 0% 6% 0% 3% 3%

fejlesztésekhez lakossági hj. 5 347 602 1 927 2 881 720

arányszám % 0% 1% 0% 2% 1% 1%

SZJA Bevétel (100%) 168 768 197 468 252 507 316 017 934 760 233 690

SZJA Bevétel (megosztott) 84 384 98 734 75 752 94 805 353 675 88 419

Egy főre jutó SZJA (Ft/Fő) 10 745 12 562 16 046 20 026 59 379 14 845

eFt
Összesen Átlagosan

Megnevezés 1995 1996 1997 1998 1995-1998 1995-1998 1999

Bevételek 1 062 948 1 403 015 1 761 900 2 041 135 6 268 998 1 567 250 2 023 899

ebből: központi támogatás 302 826 439 980 418 877 478 166 1 639 849 409 962 326 526

arányszám % 28% 31% 24% 23% 26% 26% 16%

Kiadások 882 195 1 151 907 1 572 336 2 002 119 5 608 557 1 402 139 2 023 899

ebből: fejlesztés, felújítás 176 280 258 698 501 455 813 647 1 750 080 437 520 651 321

arányszám % 20% 22% 32% 41% 31% 31% 32%

fejlesztésekből központi tám. 129 736 88 797 113 501 332 034 83 009 24 953

arányszám % 0% 50% 18% 14% 19% 19% 4%

fejlesztésekhez lakossági hj. 1 320 1 757 22 844 222 504 248 425 62 106 179 904

arányszám % 1% 1% 5% 27% 14% 14% 28%

SZJA Bevétel ( 100 % ) 331 174 453 212 554 256 722 145 2 060 787 515 197 796 647

SZJA Bevétel (megosztott) 115 911 113 303 121 936 144 429 495 579 123 895 119 497

Egy főre jutó SZJA (Ft/Fő) 20 869 28 536 34 617 44 851 128 873 32 218 49 203

1 főre jutó megosztott SZJA bevétel az adóerővel 16 636



2. Dunaharaszti vagyonmérlege (1998. december 31.)

Nettó érték  e Ft

I./A Forgalomképtelen törzsvagyon

   I. Tárgyi eszközök 103.602

I./B Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

   I. Immateriális javak -

   II. Tárgyi eszközök 586.824

   III. Befektetett pénzügyi eszközök -

   IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 650.531

I/A összesen: 103.602

I/B összesen: 1.237.355

II. Egyéb vagyon

   I. Immateriális javak 5.637

   II. Tárgyi eszközök 327.439

   III. Befektetett pénzügyi eszközök 93.436

   IV. Üzemeltetésre átadott eszközök -

   V. Készletek 9.275

   VI. Követelések 168.092

   VII. Értékpapírok -

   VIII. Pénzeszközök 110.409

   IX. Aktív pénzügyi elszámolások 47.210

II. összesen 761.498

III. Kötelezettségek

   I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 1.800

   II. Rövidlejáratú kötelezettségek 47.082

III. összesen 48.882



Dunaharaszti önkormányzat
költségvetési egyszerűsített mérlege

(1998. december 31.)
Költségvetési

beszámoló
záró adataiFORRÁSOK

e Ft-ban

A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak 5 637
II Tárgyi eszközök 1 017 865

III. Befektett pénzügyi eszközök 93 436
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 650 531

B./ FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek 9 275
II. Követelések 168 092
III. Értékpapírok -
IV. Pénzeszközök 110 409
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 47 210

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 102 455

 Tárgyévi
 költségvetési
 beszámolóFORRÁSOK
 záró adatai

D./ SAJÁT TŐKE

1. Induló tőke 241 075
2. Tőkeváltozások 1 654 601

E./ TARTALÉK

I. Költségvetési tartalékok 57 310
II. Vállalkozási tartalékok

F./ KÖTELEZETTSÉGEK

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 800
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 47 082
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 100 587

FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 102 455
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3. Helyi adók alakulása

Bevétel (eFt)
Év:

Adónemek 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Építmény-adó 3279 3314 7300 8600 12000 9400 16000 20591
Telekadó 8 254 8 1300 1307 6400 13000 11180
Komm. adó 1440 5324 3700 6700 6000 5700 6900 6731
Idegenforgalmi
adó építmény 1145 1324 1893 1600 1300 1200 2400 2300

Idegenforgalmi
adó tartózkod. 114 58 12 15 109 159 172 50

Termőföld
bérbeadása - - - - - - - 51

Iparűzési adó 1212 9607 33698 74390 122460 146801 189123 237391
Összesen: 7198 19881 46311 92605 143176 169660 227646 278295
Gépjármű adó
50% 3616 3656 3944 4296 16698 20932 20225 34993

Mindösszesen: 10814 23537 50255 96901 159874 190592 247871 313288

Helyi adóbevétel alakulása (eFt)

10814
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159874
190592
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Adózók száma

Év 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
helyi adóban 2141 3755 3684 5214 5434 5929 6064 6108

gépjármű
adóban 3016 3071 3228 3303 4065 4418 4533 4684
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Helyi adó bevétel aránya az összes bevételhez viszonyítva:

eFt
év

Költségvetés össz.
bevétele

Helyi
adó % Iparűzési

adó % Gjű.
adó %

1992 535970 7198 1,34 1212 0,23 3616 0,67
1993 696501 19881 2,85 9607 1,38 3656 0.53
1994 785802 46311 5.89 33698 4.29 3944 0,50
1995 1062948 92605 8,71 74390 7,00 4296 0,40
1996 1403015 143176 10,20 122460 8,73 16698 1,19
1997 1761900 169660 9,63 146801 8,33 20932 1,19
1998 2041135 227646 11,15 189123 9,27 20225 1,00
1999 terv. 2023899 242300 11,97 204639 10,00 35798 1,77

A helyi adóbevételek, valamint az adóalanyok folyamatos növekedése szemléletesen mutatja a
gazdaság egyenletes felfelé ívelését, valamint a vállalkozások számának növekedését.

A helyi adóbevételek arányának növekedése az önkormányzat összes bevételéhez viszonyítottan is ezt
a tendenciát bizonyítja.

Mentességet, illetve kedvezményt biztosítunk a helyi adókról szóló 10/1991. számú rendeletünkben:

- magánszemélyek kommunális adójánál:
= mentességet a 70 éven felülieknek
= jövedelmi viszonyok alapján mentességet illetve kedvezményt adunk a szociálisan

rászorulóknak

- iparűzési adóban:
= Dunaharaszti illetékességi területére települő, ott beruházást kezdő vállalkozók a beruházás

nagyságától függően kaphatnak meghatározott ideig tartó iparűzési kedvezményt

- gépjárműadó: a törvényben meghatározott minimum érték.
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XIII. DUNAHARASZTI TÉRSÉGI SZEREPÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ JELLEMZÉSE

1. Dunaharaszti térségközponti szerepe

Dunaharaszti Budapesttől délre - Pest megye egyik legnagyobb városüres térségében - az M0-ás
úttól, a Kis-Duna és az 50-es út közti megyehatárig terjedő területen helyezkedik el.
A terület korábban - a Csepel-szigettel együtt - Ráckeve közigazgatási területéhez tartozott,
napjainkban azonban - mert a Duna nagyon erős elválasztó vonal, és a térség útjai észak felé vezetnek,
településeinek gazdasági érdekei pedig Dunaharaszti-Budapest irányúak - egyre inkább önállósul,
elszakad a Csepel-szigettől és Ráckevétől. A térség északi része agglomerációs terület, hat
településsel, 35000 lakossal Dunaharaszti vonzása azonban a megyehatárig öt további mezőgazdasági
jellegű településre is kiterjed. Így alakul ki egy összességében 524 négyzetkilométer nagyságú és több
mint 56000 lakosú körzet, ahol ma még egyetlen város sincs. (Csupán megemlíteni kívánjuk, hogy
Budapesttől északra ugyanekkora Duna menti térségben négy városi rangú település található.) Ez a
kistérség Dunaharaszti elsődleges vonzáskörzete, de van egy másodlagos vonzáskörzete is, a Csepel-
sziget, melynek fő közlekedési eszköze - a HÉV - Harasztinál lépi át a Dunát. Ezen felül Dunaharaszti
Budapest felé is bír vonzerővel, pl. üdülő területeivel, munkahelyet jelentő üzemeivel.
Az alábbiakban táblázatban mutatjuk be e vonzáskörzeteket, a Dunaharasztitól való távolság és a
közlekedési lehetőségek feltüntetésével.

Elsődleges vonzáskörzet

Település Terület Lakosság Távolság Vonatpár Autóbusz
Dunaharaszti      29,17    16.277 - - -
Taksony 20,85 5.652 1 km - 47
Alsónémedi 49,07 4.687 3 km - 12
Dunavarsány 22,52 5.436 9 km 14 23
Délegyháza 25,42 2.018 12 km 14 23
Majosháza 11,42 1.091 12 km - 5
Bugyi 115,55 5.059 13 km - 12
Áporka 17,47 1.068 18 km - 29
Kiskunlacháza 93,51 8.246 20 km 13 29
Dömsöd 72,42 5.687 28 km 13 24
Apaj 71,05 1.237 29 km 13 3

Összesen: 528,45 56.458 - - -

Másodlagos  vonzáskörzet

T e l e p ü l é s Távolság
Hévvel Hév vonatpár Közúti távolság Megjegyzés

Halásztelek - - 12 km
Szigetszentmiklós 4 km napi 39 13 vagy 15 km Kétfelől van út

Szigethalom 9 km napi 39 9 km
Tököl 12 km napi 39 15 km

Szigetcsép 17 km napi 24 20 km
Szigetszentmárton 22 km napi 24 24 km

Szigetújfalu 22 km napi 24 26 km
Ráckeve 28 km napi 24 23 vagy 30 km Kétfelől van út

Budapesti  összeköttetések

HÉV
Vágóhíd

Vonat
Józsefváros

Busz
Népstadion

Busz
Nagyvárad-tér

55 járatpár 14 járatpár 37 járatpár 24 járatpár
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2. Az egész térségre ható vonzásköri tényezők

A Dunaharasztin munkát találó bejárók száma közel 4000 fő. A legtöbben Budapestről járnak ki,
főleg az Iparterület nagyüzemeibe, de közel másfélezren az agglomerációs térségből, - a távolabbi
déli területről - valamint  a Csepel-sziget településeiről.

A közutak, a HÉV és a MÁV vonalai az M0-ás körgyűrűvel találkoznak itt. A térség minden
főútja Dunaharasztira vezet, vagy Dunaharasztin keresztül megy tovább Budapestre. Az, hogy az
utak, a HÉV és a MÁV vonalai itt találkoznak egymással, átszállási lehetőséget is biztosít.

Míg a MÁV szerelvények áthaladva csupán megállnak Dunaharasztiban, a HÉV és
autóbuszjáratok jelentős részének az indulási vagy érkezési célállomása is a település.

Dunaharaszti gimnáziumába legalább egy-egy teljes osztályt kitevő számban járnak tanulók
Dunavarsányól, Szigetszentmiklósról, Taksonyból, Szigethalomról és Budapestről. Számos
diák érkezik a térség többi településéről is.

Pénzügyi vonatkozásban az OTP Bank Rt. Dunaharaszti Fiókja vezeti Délegyháza,
Dunavarsány, Majosháza és Taksony önkormányzati és lakossági folyószámláit.

Az Erste Bank Rt. az agglomerációs terület egyetlen  valutaváltásra is berendezkedett fiókja.

A Kis-Dunamenti Takarékszövetkezet, melynek központja Dunaharasztin van, Taksonyban,
Tökölön, Szigethalmon, Szigetszentmiklóson, Halásztelken és Budapest XXIII. kerületében
is tart fenn fiókokat. Dunaharasztin kívül az agglomerációs körzetben nincsenek bank-
automaták.

Szolgáltatási-igazgatási térségi tevékenységet lát el a Dunaharaszti Iparkamara.
A hozzá tartozó települések: Alsónémedi, Bugyi, Délegyháza, Halásztelek, Majosháza,
Szigethalom, Szigetújfalu, Szigetszentmárton, Taksony, Tököl.

Az Elektromos Művek Dunaharaszti fogyasztási irodája intézi Alsónémedi, Bugyi,
Délegyháza, Dunavarsány, Ócsa és Taksony fogyasztóinak ügyeit.

A ráckevei Hév vonal Dunaharasztin található igazgatási főnöksége irányítja Szigetszentmiklós,
Szigethalom, Tököl, Szigetcsép, Szigetújfalu és Ráckeve forgalmát.

Az egészségügyi szolgáltatások térségi szerepűek: a dunaharaszti orvosi rendelők magánpraxist
folytató szakorvosai és az átlagosnál jobban felszerelt fogászati rendelői, valamint nagyobb
gyógyszertárai térségi szerepkörűek.

A Dunaharaszti Rendőrörs hatásköre, működése kiterjed Taksonyra is.

Kereskedelmi vonatkozásban a Coca-Cola Beverages Kft. nemcsak a teljes térséget, hanem az
egész országot Dunaharasztiról látja termékeivel

A Dunakenyér Rt. közvetlenül Dunaharaszti üzemeiből látja el Alsónémedit, Délegyházát,
Dunavarsányt, Majosházát, Taksonyt, más üzemeiből Bugyit, Dömsödöt, Apajt, Áporkát,
Kiskunlacházát, de négy kenyérgyára van a Csepel-szigeten is.

A három nagy élelmiszer nagyáruház minőségi árukészletével, a közvetlen térség, sőt
Soroksár és Millennium-telep élelmiszer- bevásárló központja.
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Az 51-es út és az Alsónémedire vezető út találkozásánál épült nagy Tüzép-telep a térség
legnagyobb építőanyag telepe.

Az óriási dunaharaszti piac nagy vonzerővel bír. Nincs a kistérségnek olyan települése, ahonnan
ne lenne állandó jelleggel piaci asztalt bérlő. Minden piaci napon több száz az alkalmi árus és
rengeteg a vonzáskörzet területéről - vonaton, autóbuszon - érkező vásárló.

Dunaharaszti kulturális, művészeti, zenei rendezvényei, kiállításai szintén részei a kistérségi
kulturális életnek.

A legtöbb nemzetiségi kulturális rendezvényt Dunaharaszti koordinálja, mert a két szomszédos
településen, Soroksáron és Taksonyban erős hagyományokkal  rendelkező  német nemzetiségi
kulturális csoportok működnek és Dunaharaszti e három település középpontjában helyezkedik el.

A Dunaharasztin működő egyházak közül a reformárus, evangélikus és baptista egyház több
környékbeli települést érintően is ellát egyházi feladatokat.

Dunaharaszti a fővárosiaknak és a külföldieknek egyaránt kedvelt üdülőhelye. Jól kiépített
Duna-parttal, kempingekkel, vizisport- és horgászási lehetőségekkel rendelkezik.

A felsorolt vonzáskörzeti tényezők és szerepek bátorítást adnak ahhoz, hogy az önkormányzat a
várossá válást e pályázat révén kezdeményezze.
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XIV. MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA

1. számú melléklet: A KSH által szolgáltatott adatok (kiegészítéssel)
2. számú melléklet: Az előterjesztésben szereplő önkormányzati adatok
3. számú melléklet: Dunaharaszti Önkormányzat polgármestere, alpolgármestere, jegyzője és
       Képviselő-testületének névsora
4. számú melléklet: Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai
5. számú melléklet: Német Kisebbségi Önkormányzat nyilatkozata
6. számú melléklet: Cigány Kisebbségi Önkormányzat nyilatkozata
7. számú melléklet: Közmeghallgatás jegyzőkönyve
8. számú melléklet: Kiadványok

- Dunaharaszti térkép
- 2000. évi művészeti naptár
- képeslap
- monográfia
- helyi újság

9. számú melléklet: Válogatás a szellemi élet eseményeiből (meghívók, újságcikkek - 40 db -)
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