
I. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 
(87/2013. (IX. 18.) Ök. sz. határozat 2. számú melléklete) 

 

1. A településrendezés célkitűzései 
 
A településszerkezeti terv az a településrendezési terv, amely meghatározza a település 
alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes 
területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges infrastruktúra 
elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos 
és a térségi érdek, a szomszédos vagy más módon érdekelt többi település alapvető jogainak 
és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább 
szinten tartása mellett. 

A településszerkezeti tervben kell megállapítani a táj, az épített és a természeti környezet 
alakításának és védelmének területfelhasználással összefüggő módját, valamint ki kell jelölni 
a település fejlesztésének területi irányait. A településszerkezeti tervben meg kell határozni a 
település egyes területrészeinek területfelhasználását a település működéséhez szükséges 
műszaki infrastruktúra elemeknek a településszerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és 
elrendezését. 

Pócsmegyer Településszerkezeti tervének alapja az elfogadott Településfejlesztési Koncepció, 
melynek alábbi szempontjai a tervezett terület-felhasználás kialakításakor fontos szerepet 
játszottak: 
Fenntarthatóság 
A községbe betelepülők számára elsősorban a meglévő beépített területeken kell lakóhelyet 
biztosítani: elkerülve a település további térbeli növekedését. Ez döntően Surány fokozatos 
lakóterületi fejlesztését jelenti; az ősfaluban legfeljebb minimális, a településrész 
szerkezetéhez és jellegéhez igazodó bővítés engedhető meg.  
Környezettudatosság 
Nagyobb figyelmet kell ugyanakkor fordítani az utca- és településkép rendezésére: különösen 
az utak és járdák műszaki állapotának javításával és a zöldfelületek fejlesztésével. Kiemelt 
figyelmet kell fordítani a „települési kapuk” (leányfalui rév, a szigeti főútról bekötőút) 
igényes kialakítására, és szükség van egy határozott és vonzó települési központ 
megteremtésére is 
Kellemes lakókörnyezet és élettér 
A település fejlesztése során elsősorban a minőségi szempontokat, a települési környezet, az 
életkörülmények javítását kell előtérbe helyezni. Meg kell őrizni az értékes települési 
adottságokat. 
Hagyományőrzés 
Meg kell őrizni az ősfalu jellegzetes települési karakterét: szigorú építési szabályozással 
biztosítva védelmét. A hagyományok tisztelete, védelme segít a település vonzerejének 
megtartásában, a lokálpatriotizmus erősítésében. 
Egyedi arculat 
A surányi településrész arculatának alakulását gondos szabályozással kell irányítani: nagy 
kertfelülettel rendelkező, nagyobb méretű telkeket kell kialakítani a kertvárosias megjelenés 
érdekében. Önkormányzati intézkedést igényel a településrész infrastrukturális fejlesztése 
(vízellátás, csatornázás) és egy települési alközpont kialakítása is – a megfelelő szolgáltatások 
és intézmények biztosításával. A településrész növekvő állandó lakosságára és az itt üdülőkre 
tekintettel kiemelt fontosságú a szórakozás, a pihenés, valamint az egészségmegőrzés 



funkcióit szolgáló szabadidős létesítmények fejlesztése (pl. játszóterek, csónakház létesítése) 
és a Dunával való kapcsolat erősítése.” 
Széleskörű társadalmi részvétel 
Az egyes feladatok meghatározásakor és a végrehajtásában mind teljesebb körben kell 
ismertetni a lakossággal a várható hatásokat, és be kell vonni őket az előkészítésbe éppúgy, 
mint a feladat megvalósításába.  
 
2. A területfelhasználás 
 
A településszerkezeti tervben meg kell határozni a bel- és külterületeket, a beépítésre szánt, 
illetőleg a beépítésre nem szánt területeket (főútvonalak, nagyobb kiterjedésű közparkok, 
stb.), azok tagozódását, a védett, a védelemre tervezett és a védő területeket, továbbá a 
funkciójában megváltoztatásra tervezett területrészeket, a meglévő és a tervezett 
infrastruktúra-hálózatokat. 

A település közigazgatási területe a fejlesztés és építés szempontjából beépítésre szánt 
(beépült vagy a terv alapján távlatában beépülő) és beépítésre nem szánt területekre 
tagozódik. A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és tervezett 
belterületek. A beépítésre szánt területek a felhasználási igények szerint, ütemezetten 
belterületbe vonhatók. A külterületek jellemzően, de nem kizárólag beépítésre nem szánt 
területek. 

Pócsmegyer község területe a Településszerkezeti terven feltüntetetteknek megfelelően 
beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területre tagozódik. 

A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános 
jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre 
tagolódnak 

[L] Lakóterületek (kertvárosias, falusias), 

[V] Vegyes területek (településközpont vegyes terület), 

[K] Különleges terület (temető, vízgazdálkodási, mezőgazdasági üzemi) 

A beépítésre nem szánt területek az alábbi terület-felhasználási egységekre tagolódnak 

[Kö] Közlekedési és közműterületek 

[Z] Zöldterületek (közkert) 

[E] Erdőterületek (védelmi, gazdasági, közjóléti) 

[M] Mezőgazdasági területek (általános, kertes, gyep) 

[V] Vízgazdálkodási területek 

A beépítésre szánt területek felhasználása, ill. a belterületek bővítése csak ütemezetten, 
műszaki, környezeti és gazdasági szempontból szigorú feltételekhez kötötten, a fejlesztésben 
érdekeltek finanszírozásában valósíthatók meg. 

 



  

3. Beépítésre szánt területek 

A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános 
jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre 
tagolódnak: 

a) Lakóterületek: 
 Falusias lakóterületek, 

 Kertvárosias lakóterületek, 

b) Vegyes terület 
 Településközpont vegyes terület 

c) Különleges területek: 
 Temető,  

Rekreációs, 

Vízgazdálkodási 

Mezőgazdasági üzemi  
 
3.1.  Lakóterületek  
 
Meglévő területek: 
A település teljes területére a falusias és kertvárosias lakóterületi kialakítás a jellemző mind a 
beépítés módja, intenzitása, mind az épületek használati módja tekintetében. 

A meglévő lakóterületek vonatkozásában az értékmegőrzést kell előirányozni. Ez alapvetően 
az alábbiakban jellemezhető: 
• A hagyományosan kialakult jelenlegi ófalu lakóterületen a településszerkezeti terv 

szerint falusias lakóterület a terület-felhasználási kategória. A falusias lakóterületen 
védendő a településszerkezet, az utcakép, építési tevékenységet folytatni csak a falusias 
jelleg megtartásával lehet.  

• Közterületek rehabilitációja (út- és járdaépítés, fasorok, közparkok, játszókertek, stb. 
kialakítása és fejlesztése) 

• A Surányban lakóterületi besorolásra javasolt területek – jelenleg is lakóterületi 
besorolású tömbök - szintén kertvárosias lakóterületek. A Surányban lévő lakóterület 
részein a laza, kertvárosi jellegnek megfelelő kertes, családi házas beépítés kialakítására 
kell törekedni.  

Fejlesztési területek: 
Olyan lakóterület-bővítési határt kell megállapítani, amelyen belül biztosíthatóak az ezzel 
párhuzamosan megnövekedő - valamint a jelenlegi igényekhez mérten hiányzó - intézményi, 
közlekedési és zöldfelületi szükségletek. Településrendezési szempontból csak a település 
szerkezetéhez és jellegéhez igazodó bővítés engedhető meg. A településszerkezeti tervben a 
fejlesztési területek kijelölésével fenti elv betartása fontos feladat.  
Fejlesztési területek belterületen: 



Az „A” hidrogeológiai védőterületre eső, a hatályos településszerkezeti terv szerint jelenleg hétvégi és 
üdülőházas üdülőterület módosítása kertvárosias lakóterületre, Surány egyéb területeihez hasonlóan. 
(13., 14. és 15. számú módosítás) 

Fejlesztési terület külterület belterületbe vonásával: 

• Surány déli részén, a jelenleg hatályos településszerkezeti terv szerint mezőgazdasági 
kertes terület módosítása kertvárosias lakóterületre, csatlakozva a hatályos 
településszerkezeti terv szerinti kertvárosias lakóterülethez. (20. számú terület) 

• A bányászati tevékenység felszámolása és tereprendezés után lehetőség adódik egy sor 
telek kialakítására a meglévő lakóterülethez kapcsolódóan. (16. számú terület) 

Az előirányzott lakóterületi területfelhasználási egységeken belül a lakosság alapfokú 
ellátásához szükséges alapfokú intézmények és zöldterületek számára területet kell 
biztosítani. 

3.2. Településközpont vegyes terület 
 
Meglévő területek: 
• Településközpont vegyes területi besorolást kaptak a település központi részén található 

intézményi területek. Ezek az igazgatási, egészségügyi, művelődési, egyházi épületek: 
községháza, templomok, orvosi rendelő, stb. 

• A funkcionálisan központként működő településrészek szerkezetileg nem biztosítják a 
faluközponti elemeket. A településfejlesztési koncepció azon elvét, mely szerint igényes 
és hangsúlyos településközpont kialakítására lenne szükség, a már beépült, kialakult 
településszerkezeten belül nehéz lenne megvalósítani, ezért született az elképzelés, mely 
szerint a településszerkezeti terv lapon jelölt új helyen kerülne kialakításra, megfelelő 
nagyságú területtel, a tervezett lakóterület-fejlesztéshez kapcsolódóan.  

Fejlesztési területek: 
Településközpont kialakításának érdekében a területen egységes területfelhasználás kialakítása a cél. 
A tervezett rekreációs területhez kapcsolódóan a területen intézmény-elhelyezés lehetőségének 
megteremtése.(10. számú terület) 
 

3.3. Gazdasági terület 
 
Pócsmegyer területén jelentősebb ipartelep nem található, és kialakulása – az elfogadott 
településfejlesztési koncepció szerint – a jövőben sem kívánatos. A kereskedelmi–szolgáltató 
funkciók jelenleg meglehetősen elaprózottan jelennek meg; jövőbeni koncentrációjuk a 
településközponti fejlesztések keretében valósulhat meg. 

3.3. Különleges terület 
Temető 
A különleges területek közé tartozik a település római katolikus, református és baptista 
temetője. Utóbbi esetében fontos feladat önálló telek biztosítása a temető számára. 
A hatályos településszerkezeti terv alaptérképe és a jelenlegi digitális alaptérkép eltérése miatt 
a jelenlegi településközpont vegyes terület egy része (0,13 ha) módosítása különleges temető 
területre 
 
Rekreációs terület 
A 8. számú tervezett területfelhasználás módosítás célja a tó és környezetének rendezése. 



 
Vízgazdálkodási terület 
A Fővárosi Vízművek Zrt. hosszú távú fejlesztési tervében, valamint stratégiai terveikben 
foglalt céljaik okán szükségesnek tartják a tulajdonukat képező út, valamint hozzávetőleg 3 
ha-os környezetének vízgazdálkodási területben való szerepeltetését. (1. számú terület)  
Az adott területrészen az árvízi homokkészlet tározása és egyéb árvízi védekezéshez 
szükséges anyagok raktározása, egy árvízi védekezési "központ" létesítése tervezett. 
 
Mezőgazdasági üzemi terület 
Pócsmegyer mezőgazdasági üzemi területként kijelölt településrésze a Szérűskertek. (2. 
számú terület) A hagyományos tájhasznosításban egykor fontos szerepet betöltő gazdálkodási 
egység az itt található istállókkal jelenleg a települési lovasturizmus és lovagoltatás fő 
központjának számít. A terület a beépítési szerkezet megőrzésével és az építészeti kialakítás 
megfelelő szabályozásával a jövőben is mezőgazdasági (kis)üzemi területként az állattartást 
szolgálhatja. 
 

4. Beépítésre nem szánt terület 
Pócsmegyer igazgatási területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános, 
valamint sajátos jellege szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: 

a) különleges rekreációs 

b) mezőgazdasági terület 

c) erdőterület 

d) zöldterület  

e) vízgazdálkodási terület 

f) közlekedési és közmű terület 

4.1. Különleges rekreációs terület 
 
4.2. Mezőgazdasági terület 
Általános mezőgazdasági terület 
Az általános mezőgazdasági területek közé tartoznak a terület kiparcellás, illetve nagyobb 
táblákban művelt szántói és gyepterületei. 
 
Nagyobb táblákban csupán a község északkeleti határában folyik szántóföldi művelés. 
Megfelelő agrotechnikai eljárások alkalmazásával és termőerő-utánpótlással, a termőtalaj 
defláció elleni védelmével a terület hosszabb távon is a nagyüzemi jellegű szántóföldi 
művelés egyetlen színhelye maradhat a településen. 
 
A település mezőgazdasági területeinek többségét képviselő, kisparcellás művelésű, 
változatos növénykultúráknak, helyenként gazdasági építményeknek helyet adó szántói 
legnagyobb kiterjedésben a szigeti összekötő úttól nyugatra, az ősfalu körül találhatók. A 
terület mezőgazdasági hasznosításának fenntartásán túlmenően a szabályozás során a 
hagyományos gazdálkodási mód megőrzését is biztosítani kell. 
 
Két helyen található még kisparcellás művelésű szántó: a Szérűskertektől északra eső 
területen, amelyet egy erdőtag bont két részre, és Suránytól északra a Nemzeti Park védett 



területe és a surányi vízmű kútsora között. Ez utóbbinak a művelésével – döntően a 
homoktalaj gyenge minősége miatt – nagyrészt felhagytak: a területen megindult a spontán 
erdősödés. A területen további erdőtelepítés javasolt: ezért erdőterületként került kijelölésre. 
 

Gyepgazdálkodási terület 
A szántókénál lényegesen kisebb hányadot képviselnek a településen a gyepterületek, 
amelyek közé az árvízvédelmi töltéseket kísérő, és Gödszigeten is megjelenő kaszálórétek, 
illetve a Suránytól északra húzódó száraz homoki legelők tartoznak. A kaszálórétek az 
elsődleges rendeltetés miatt a szerkezeti tervben a vízgazdálkodási területek közé kerültek 
besorolásra, a Nemzeti Park védett területén lévő homoki gyepek pedig nem voltak 
elkülöníthetők az erdőgazdasági területektől. Gyepgazdálkodási terület önálló 
területfelhasználási egységként csupán a református temetőtől keletre, illetve a Nemzeti Park 
területétől északra jelenik meg. 
 
A homoki gyepek szerepe kiemelkedő a sérülékeny homoktalajok megóvásában, ezért 
hasznosításukat alá kell rendelni a védelmi szempontoknak. Használatuk korlátozását 
indokolja az is, hogy e gyepek többsége a Duna–Ipoly Nemzeti Park keretében 
természetvédelmi oltalom alatt áll. 
 

4.3. Erdőgazdasági terület 
Védelmi rendeltetésű erdők 
A településen az erdőterületek többsége – sajátos helyzeténél, természet-, vízbázis- vagy 
talajvédelmi okokból eredően – elsődlegesen védelmi célokat szolgál. A védelmi rendeltetésű 
erdőterületek közé a Duna–Ipoly Nemzeti Park védett erdői, a surányi vízbázist kísérő 
véderdősáv és a Duna-parti galériaerdők tartoznak (utóbbiak területfelhasználás szerint a 
vízgazdálkodási területek közé kerültek besorolásra.) 
 
A Nemzeti Park keretében védett Pócsmegyeri Homokok területén gyep- és erdőterületek 
váltakoznak, és megfigyelhetjük a spontán szukcesszióból eredő átmeneti társulásformákat is. 
Az erdőket exóta fajok (főként akác) alkotják; a honos boróka (Juniperus communis) és a 
hazai nyarak (Populus nigra, P. alba) erősen megfogyatkoztak. Az erdőgazdálkodás itt a 
természetvédelmi érdekeknek alárendelten folytatható: a védett terület kezelési tervének 
megfelelően fokozatos fafajváltással biztosítva a területen honos fajok térnyerését. 
 
A surányi vízkivételi kutakat kísérő erdősáv a vízbázis védelmét szolgálja: puffer szerepet 
játszva a vízbázis belső védőterülete és a mezőgazdasági területek között. 
 
Fejlesztési területek:  
A Szigeti út mellett kb. 20 m szélességben védelmi erdőterület kialakítása a biológiai 
aktivitásérték biztosítása, valamint környezetvédelmi szempontok miatt szükséges.(4.1. és 
4.2. számú területek) 
 

Gazdasági rendeltetésű erdők 
Elsődlegesen gazdasági rendeltetésű erdő jelenleg csak egy kisebb tömbben található a 
Szérűskertektől északra. Döntően új gazdasági erdőként került kijelölésre a Nemzeti Park 
védett területétől keletre eső határrész, ahol a kisebb erdőtagok közötti mezőgazdasági 
parcellák művelésével nagyrészt felhagytak, és megindult a spontán erdősödés. 
 



Közjóléti rendeltetésű erdők 
Az önkormányzat szándékai szerint parkerdőként fejlesztendő Gödsziget fűz–nyár ligeterdő-
állománya. A helyi védelemre javasolt terület sétautak, pihenőhelyek kialakításával a 
pócsmegyeri (azon belül is elsősorban a surányi) lakó- és üdülőnépesség rekreációs 
igényeinek szolgálatába állítható. 
 

4.4. Zöldterület 
A növekvő lélekszámú település jelenleg egyáltalán nem rendelkezik zöldterülettel: 
kiemelkedő fontosságú ezért annak biztosítása az itt élők rekreációs igényének szolgálatára. 
Az ősfaluban nincs olyan jelentősebb kiterjedésű terület, amely a gazdasági realitásokat is 
figyelembe véve zöldterületté minősíthető. 
 
Surányban e funkcióra két helyszín jöhet számításba: a területen található homokbánya 
területe (17. sz. terület), valamint a 2403 hrsz. terület egy része (19. sz. terület). A két terület 
zöldterületként tervezett kialakítása amellett, hogy javítja a biológiai aktivitásértéket, a 
BATrT-nek való megfelelést is szolgálja. A bánya rekultivációját és művelésből való 
kivonását követően a terület északnyugati részén közkertet kell kialakítani; míg a fennmaradó 
része településközponti funkciók ellátását szolgálhatja. 

4.5. Vízgazdálkodási terület 
 
A vízgazdálkodási területek közé tartozik a fő Duna-ág és a Szentendrei-Duna medre és 
hullámtéri területe, az árvízvédelmi töltések, a vízbázis belső védőterülete és a jelentősebb 
szállítóvezetékek nyomvonalában kialakított ingatlanok. E területek elsődleges feladata az 
árvízvédelem és a vízellátás biztosítása. Kezelésüket és fenntartásukat ennek megfelelően, a 
vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell végezni, esetleges egyéb hasznosításukat e 
céloknak rendelve alá. 
 
A vízgazdálkodási területbe tartozik az árvízvédelmi töltés hullámtéri oldalán a Duna-partot 
csaknem folytonos, változó szélességű sávban kísérő galériaerdő. Az erdő jelentős szerepet 
játszik a töltés hullámverés elleni védelmében és fontos eleme a Duna-menti ökológiai 
folyosónak (e tekintetben ide sorolható a Kacsa-sziget erdőállománya is). Hasznosításában, 
kezelésében e szempontoknak kell meghatározó szerepet játszaniuk. 
 
Még egy területrészt meg kell említeni, amely a vízgazdálkodáson túlmenően egyéb fontos 
feladatot is ellát: a szigeti főutat kísérő a gyűjtővezetékek nyomvonalában húzódó, két 
hosszanti irányban elnyúló ingatlant. Ez a területsáv többszörösen is védelmi rendeltetést tölt 
be. Szolgálja egyrészt a mezőgazdasági területek védelmét az út forgalmából eredő 
szennyezések ellen, másrészt gátját képezi annak, hogy a település a közútig terjeszkedjen. A 
területen a védelmi célokat erdősáv vagy gyepsáv egyaránt jól szolgálja; de a település 
fejlesztési területeinek beépülésével ezen a szakaszon a zaj- és levegőminőség-védelem 
érdekében mindenképpen véderdősáv telepítése szükséges. 

5. Védett, védelemre tervezett és védőterületek 
Duna–Ipoly Nemzeti Park 
A Duna–Ipoly Nemzeti Park részeként országos védelem alatt áll a településtől északra 
található Pócsmegyeri Homokok, mintegy 100 hektáros területtel. A felszínalaktani értéket 
képviselő homokbuckákon kisebb-nagyobb foltokban még megtalálhatók az eredeti gyep- és 
erdőtársulások maradványai. A területen a legfontosabb természetvédelmi célkitűzések a 
homokpusztagyepek fennmaradásának biztosítása, illetve területi kiterjedésük kismértékű 



növelésével (spontán erdősödés visszaszorítása) a társulás stabilabbá tétele, valamint a honos 
faállományú erdők területi kiterjedésének növelése. 
 

Természeti területek 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága természeti területnek tervezi a Szentendrei 
Dunaágban fekvő Kacsa-szigetet, a hatályos jogszabályok szerint pedig a hullámtér is 
természeti területként kezelendő. E területek hasznosítása során figyelembe kell venni a 
természeti területekre vonatkozó, jogszabályokban előírt megszorításokat is. 
 

Régészeti területek 
A település fejlesztése, a területfelhasználás meghatározása során meg kell óvni a korábbi 
történelmi korok földben megbúvó emlékeit. A szerkezeti tervlap feltünteti az ismert régészeti 
lelőhelyeket. 
 

Védelemre tervezett területek 
Az elfogadott településfejlesztési koncepcióval összhangban biztosítani kell a település 
jelentős táji–természeti értékeinek megóvását. Ennek érdekében a Kacsa-sziget és Gödsziget 
helyi védelem alá helyezése javasolt. 
 
A vízrendezési munkák nyomán számos a Szentendrei-szigetet övező kisebb sziget mára 
eltűnt, egybeforrt az „anyaszigettel”. Bár a Kacsa-szigetet is keresztgát kapcsolja a 
pócsmegyeri parthoz, jelenleg még önálló szigetnek tekinthető. Helyi védetté nyilvánítását 
indokolja, hogy nehéz megközelíthetőségének köszönhetően területén csaknem zavartalanul 
érvényesülnek a szukcesziós folyamatok: természetes vegetáció alakult ki, és az állatvilág 
képviselői számára is védett élőhelyet kínál. A szigetet a Duna–Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság természeti területnek tervezi, de országos védelem alatt nem áll. 
 
Az egykor szintén különálló szigetet képező Gödsziget kiemelkedő természeti értékekkel 
ugyan nem rendelkezik, természetszerű állapotú gyep- és erdőterületei, beépítetlensége 
ugyanakkor tájvédelmi és ökológiai szempontból is értékessé teszik. A növénytársulások 
megóvásán túlmenően védetté nyilvánításának fontos célja a terület beépítetlenségének 
megőrzése is. 
 

Talaj- és vízminőség-védelmi területek 
A felszín alatti vízbázis védelme céljából a település teljes közigazgatási területe besorolásra 
került a 123/1997 (VII.18.) Korm. rendeletben megnevezett védőövezetek valamelyikébe. 
Emellett a hatályos rendelet alapján a település teljes területe felszíni szennyeződésre 
fokozottan érzékeny területnek számít; a a teljes település a nitrátérzékeny területek közé 
sorolt. Ezek a besorolások azt jelentik, hogy Pócsmegyeren a települési, termelési és 
rekreációs célú tájhasznosítás, valamint a műszaki infrastruktúra kiépítése komoly 
korlátozásokba ütközik: az említett tevékenységek során be kell tartani a hivatkozott 
jogszabályok előírásait. 

6. Közlekedés 
Pócsmegyeren közlekedési területbe tartozik az 1113 sz. ök út, valamint a községi gyűjtőút 
hálózat. 

A település Tahitótfalun keresztül csatlakozik a 11. sz főúthoz és ugyancsak a szomszédos 
községen keresztül a váci kompon át Váchoz illetve a Duna balparti területeihez. 



A szigeti átmenő- és üdülőhelyi forgalom nem terheli a lakóterületeit, mert azok között halad 
át 1113 sz. szigeti gerinc út. 

A tömegközlekedési járatok, busz és HÉV elérése hasonló nehézségeket okoz, mint a 
szomszédos Szigetmonostoron, amikor a komp illetve kishajó forgalom szünetel a Dunán, 
ugyanakkor kapcsolatai (munkahely, oktatás, kórházi ellátás, kereskedelem) miatt a település 
nem nélkülözheti a környező nagyobb települések, Szentendre, Budapest elérhetőségét. 

A településen jelenleg nincs kiépített kerékpárút hálózat, bár egyre növekvő az igény, mivel 
egyre több turista keresi fel a területet kerékpárral. 

Fejlesztési feladatok: 

§ Új belső feltáró utak és közlekedési csomópontok kiépítése Surány üdülő- és 
fejlesztési területeinek eléréséhez,  

§ Kerékpárutak építése az idegenforgalom fejlesztése, a természeti területek 
megközelíthetősége, az üdülőterületek elérhetősége érdekében. 

7. Közművesítés 
A településen közműterületbe tartoznak az ellátó rendszerek műtárgyainak elhelyezési és 
üzemeltetési területei. 

Az öregfaluban kiépültek a közműves ellátó rendszerek, teljesnek tekinthető a 
közművesítettség. Surányban csak az elektromos és vízellátás megoldott. 

Egyre sürgetőbb az igény a teljes lakóterületek szennyvízcsatornázására, mivel a szikkasztók 
a fokozott igénybevétele és az állandó lakosság növekedése miatt, növekszik a vízbázis 
szennyeződésének veszélye. 



 


