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BEVEZETŐ 
E l ő z m é n y e k ,  a  m e g b í z á s  i s m e r t e t é s e  

Pilisborosjenő hatályos településfejlesztési koncepciója 1998-ban került elfogadásra az 5/1998. 
(II.04.) számú határozattal. A koncepció azóta az 51/2001. (VIII.14.) Kt. határozattal módosításra, 
valamint 2010-ben kiegészítésre került. A kiegészített településfejlesztési koncepció jóváhagyása 
óta az építésügyi és településrendezési jogszabályi környezetben jelentős változások léptek ugyan 
életbe - többek között módosították az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvényt (továbbiakban: Étv.), az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletet (továbbiakban: OTÉK) – és a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) hatályba lépett. 

Az eltelt időszak és a jogszabályi háttér változása egyaránt indokolja a koncepció megújítását, így 
Pilisborosjenő Község Önkormányzatának képviselő-testülete településfejlesztési koncepció 
készítéséről döntött, melynek elkészítésével a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg.  

A  t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i  k o n c e p c i ó  h e l y e  a  
t e l e p ü l é s t e r v e z é s b e n  

A többször módosított Étv. – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvénnyel összhangban, mely a településfejlesztést az Önkormányzatok hatáskörébe rendelte - a 
települési Önkormányzatok feladatává jelölte ki a településfejlesztési és a településrendezési 
feladatkör ellátását.  

A településfejlesztési eszközök (a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési 
stratégia) a település tervszerű, fenntartható, valamint gazdaságos fejlesztése és üzemeltetése 
érdekében, a település egészére integrált, stratégiai és területi alapú, a környezeti, társadalmi és 
gazdasági adottságokra alapozott - a településrendezést elősegítő – fejlesztési dokumentumok. 

A településfejlesztési eszközök elsősorban településpolitikai dokumentumok, amelynek 
kidolgozásában a természeti, művi adottságok mellett a társadalmi, gazdasági, a környezeti 
szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. Megalapozza és 
meghatározza a település fenntartható fejlődését: az életszínvonal növekedését, az életminőség 
javulását, a közösség gyarapodását a település hagyományait, a rendelkezésre álló kulturális, 
térbeli, táji adottságait felhasználva és nem kihasználva. A dokumentumok a döntési mechanizmus 
működtetéséhez szolgálnak útmutatóul, segítséget nyújtanak a település egyes érdekcsoportjainak, 
valamint a különböző szakágak közötti érdekek koordinálásához. 

A településfejlesztési koncepció (továbbiakban: TFK) a fejlesztés összehangolt megvalósulását 
biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő, 
önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum. A TFK a település jövőbeni alakítását, 
fejlesztését tartalmazza: Pilisborosjenő jövőképét és célrendszerét (átfogó célokat, részcélokat), 
melyek hosszú távra szólnak. A TFK az Eljr. tartalmi elvárásainak megfelelően készül. 

A TFK a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére 
készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó dokumentum.1 A 
településfejlesztést általában mindazon beavatkozások gyűjtőfogalmának tekinthetjük, amelyek 
következtében a települések a térben és időben egyaránt változó társadalmi igényeknek jobban 
megfelelnek, mint korábban. A településfejlesztési beavatkozások rendszerint a fizikai viszonyok 
változtatására, egyes beruházások megvalósítására irányulnak.2 A koncepció az Eljr. előírása alapján 
10 évet meghaladó időtávra, jelen esetben 15-20 évre szól. 

Az Étv. értelmében a TFK-ban foglaltak megvalósítása érdekében, a TFK-n alapuló, középtávra szóló 
integrált településfejlesztési stratégia (a továbbiakban: ITS) határozza meg a település 
településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, 
összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, 
lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, 
továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli. A 2021-es (újabb) 

 
1 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § alapján. 
2 Forrás: Terület- és településfejlesztési ismeretek, Dr. Szigeti Ernő 
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jogszabályi háttér változása miatt jelen eljárásban ITS nem készülhet. A középtávra szóló stratégiai 
dokumentum az újabb jogszabályi elvárásoknak megfelelően készül majd. 

A  t e r v e z é s i  f o l y a m a t  

A településrendezési eszközök felülvizsgálatához 2018-ban készült megalapozó vizsgálat kerül 
felhasználásra a TFK készítése során. A megalapozó vizsgálat célja az eddigi tervek, kapcsolódó 
helyi rendeletek és a begyűjtött adatok számbavétele és értékelése, a terv és a valós igények 
összevetése, a település társadalmi, gazdasági, demográfiai helyzetének elemzése, a 
településszerkezet, tájhasználat, települési karakter alakulásának elemzése alapján a megoldásra 
váró feladatok feltárása, összegzése és rendszerezése. A 2018 óta lezajlott változások miatt a 
megalapozó vizsgálat - a tervműfaj által megkívánt vizsgálati mélység és az Eljr. 3/A.§ 
figyelembevételével - aktualizálásra került, melyet jelen dokumentum tartalmaz. 3 

A TFK-t a polgármester egyezteti, a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, a helyi 
adottságoknak megfelelően, az államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési 
önkormányzatokkal (az érintettekkel). Az önkormányzat — a teljes körű nyilvánosság biztosításával 
— a tervezés előtt döntött a településrendezési és településképi eszközök készítésével, 
módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározta: 

 az egyeztetésben résztvevők (a partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit, 
 a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját, 
 az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, 

nyilvántartásuk rendjét, 
 az elfogadott dokumentum nyilvánosságát biztosító intézkedéseket. 

A polgármester a készítendő koncepcióról előzetes tájékoztatót küldött a meghatározott 
államigazgatási szerveknek, az érintett területi, települési önkormányzatnak. Az előzetes 
tájékoztatót ismertette a partnerségi egyeztetés szabályai szerint az eljárásban érintett 
résztvevőkkel, adatszolgáltatási kérelmet küldött a Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH). 

Az önkormányzati szándékokkal és a fejlesztéssel érintett területtel kapcsolatban az érintett 
területi, települési önkormányzat tájékoztatást adott a koncepció és rendezési eszközök készítését 
befolyásoló terveiről, észrevételeket tett, az államigazgatási szervek pedig 

 ismertették — a hatáskörükbe tartozó kérdésekben — a településre vonatkozó jogszabályon 
alapuló követelményeit és a koncepció tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárásait, a 
települést érintő ágazati elhatározásokat, 

 nyilatkoztak arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kívánnak-e venni, 
 teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket, és 
 felhasználásra biztosították a koncepció készítéséhez szükséges adatokat.4 

Az előzetes tájékoztatás az önkormányzat honlapján, valamint a közterületi hirdetőfelületen és a 
helyi lapban való együttes közzétételével történt. Az írásos közzétételek mellett Pilisborosjenő 
Önkormányzata lakossági fórumként ún. nyitott közösségi fórumot tartott négy alkalommal: 2021. 
szeptember 20-án, 27-én, október 4-én és 25-én 18.00-tól kezdődően. A nyitott fórumokat képzett 
mediátorok vezették. A nyitott fórum alkalmas tér volt mindenki számára, hogy elmondhassa a 
véleményét. A közösségi fórumok célja volt, hogy a jövőkép megalkotásába és a fejlesztési irányok 
meghatározásában a településen élők minél szélesebb köre bevonásra kerüljön. Hatékony munka 
zajlott a négy órás fórumokon, a lakosság és a gazdasági szereplők tevékenyen részt vettek minden 
alkalommal.5 

A jelen TFK készítéséhez tartozó közösségi fórumokat megelőzően (a pandémia előtti időszakban) is 
zajlott közösségi tervezés Pilisborosjenőn a koncepcióalkotás megalapozásaként, Gauder Péter 
szakmai vezetésével. A korábbi közösségi tervezés is a Pilisborosjenői Önkormányzat szervezésében 
történt. A korábbi munka 2017-ben kezdődött, majd a 2097 Csoport Egyesület szervezésében 2018-
ban folytatódott. A lezajlott 10x4 órás műhelymunka eredményeinek összefoglalását a lakossággal 
megosztották, valamint jelen koncepcióalkotás is figyelembe veszi a korábbi munka megállapításait. 

 
3 Az aktualizált munkarészekre vonatkozó főépítészi feljegyzést az 3. melléklet tartalmazza. 
4 Az előzetes véleményezési szakasz során érkezett észrevételek összefoglalóját az 1. melléklet tartalmazza. 
5 A közösségi fórumokon elhangzottak összefoglalását a megalapozó vizsgálat kiegészítése dokumentum 2. melléklet 
tartalmazza. Az összefoglalók a község honlapján is bemutatásra kerültek 2021 őszén. 
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Jelen tervezési folyamat következő állomása, hogy a TFK tervezetét a polgármester véleményezésre 
megküldi az egyeztetésben résztvevőknek, akik a tervezetet 21 napon belül véleményezhetik. A 
véleményezési anyag tájékoztatása lakossági fórum megtartásával, továbbá az elkészült tervezetnek 
az önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és a helyi lapban való együttes 
közzétételével történik. 

A hosszú távra szóló, a vélemények alapján véglegesített TFK-t az önkormányzat a megállapításról 
szóló döntés mellékleteként fogadja el. A polgármester az előterjesztésben ismerteti az esetlegesen 
el nem fogadott véleményeket és azok indokolását.  

Az elfogadott TFK-t az önkormányzat honlapján teszi majd közzé. A koncepció elfogadásáról és 
honlapon való közzétételéről értesítést küld az egyeztetésben részt vevők számára. 

 
A tervezési folyamat 

 

Jelen dokumentáció a TFK egyeztetési (véleményezésre készített) anyaga.  
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
Pilisborosjenő község koncepciója különböző tervezési szintekből (rétegekből) tevődik össze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megalapozó vizsgálat helyzetelemzés munkarésze tartalmazza, hogy milyen jelzőszámokkal 
jellemezhető a település gazdasági, társadalmi, infrastrukturális helyzete, a helyzetelemző- és 
értékelő munkarész pedig a településre jellemző trendeket foglalja össze. A koncepciókészítés 
során meghatározásra került, hogy a település honnan indul, mit szeretne elérni: a saját jövőképét 
és azt a célrendszert, ami hosszú távon iránymutatásul szolgál a település döntéshozói, illetve az 
egész helyi közösség számára, illetve alapul szolgálhat a középtávú tervek, pályázatok számára. A 
tervezési folyamat eredménye, hogy megszületnek a megvalósítani kívánt fejlesztési célok, melyek 
az elérni kívánt jövőképhez vezetnek. A fejlesztési célok a jövőkép alapján kijelölik a község 
fejlődésének irányait, meghatározzák a fejlesztési elveket. 

A hosszú távra érvényesítendő településfejlesztési koncepcióhoz tartozó középtávú elemeinek 
meghatározására az integrált településfejlesztési stratégia tervfajta hivatott, de jelen dokumentum 
összekapcsolja a hosszú távú célokat a középtávon megvalósítható beavatkozásokkal, mivel az egyes 
prioritásokhoz már lehetséges intézkedéseket kapcsol. 

A településfejlesztési koncepció tehát az önkormányzatok hosszú távú célkitűzéseit tartalmazó, 
jogszabályban meghatározott tartalommal és felépítéssel rendelkező településrendezési 
dokumentuma. A Pilisborosjenő Önkormányzatának szándéka szerint ez a koncepció a jogszabályi 
standardokon túlmutatva olyan nyitott szellemiségű dokumentum, ami képes a helyi közösség 
számára összefoglalni, hogy milyen alapelvek és célok mentén kívánja a jövő fejlesztéseit 
megvalósítani. A dokumentum hatékonyan tudja segíteni az önkormányzati döntéshozatalt, azzal, 
hogy a településfejlesztési célokat strukturált rendszerbe szervezi, figyelembe véve azok 
szinergiáit. A Koncepció alkalmas arra, hogy a helyi közösség számára közvetítse, hogy a 
fejlesztések megtervezése, milyen értékválaszok és praktikus szempontok alapján történik. A 
dokumentumból kiolvasható, hogy a fejlesztések megtervezésében, megvalósításában az 
Önkormányzat számít a helyi közösség aktív közreműködésére. A fejlesztésekbe érintett partnerek 
(pl.: helyi vállalkozások, szomszédos települések) felé pedig iránymutatást tud nyújtani a 
Koncepció, hogy mik a hosszú távon támogatott fejlesztési célok. 

JÖVŐKÉP

•A hosszú távon elérni kívánt célállapotot fogalmazza meg, hogy milyen 
településsé kíván válni Pilisborosjenő.

ÁTFOGÓ 
CÉLOK

•A jövőkép elérése érdekében, a település fejlesztése során elérni kívánt 
hosszú távú szándékok összefoglalása.

RÉSZCÉLOK

• Az átfogó célokhoz kapcsolódó, érvényesíteni kívánt fejlesztési célok, a 
településfejlesztési feladatok csoportja.

PRIORITÁ-
SOK

• A legfontosabb településfejlesztési feladatok kijelölése a részcélokon belül, 
a településfejlesztési feladatok középtávú tartalmi alkotóelemei.
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1. PILISBOROSJENŐ JÖVŐKÉPE7 
Pilisborosjenő a jövőben olyan település legyen, ahol az itt élők erős identitástudattal 
kapcsolódnak településükhöz, szeretik és óvják környezetüket, aktívan tesznek saját jövőjükért 
annak érdekében, hogy Pilisborosjenő életképes gazdasággal rendelkezzen, a természeti 
környezetét megőrizve legyen fogékony a modern megoldásokra.  

Pilisborosjenő közös felelősségünk! Legyen Pilisborosjenő olyan település, ahol a felelős 
döntéshozatal azt jelenti, hogy a helyi értékekre és erőforrásokra épülnek a fejlesztések. Olyan 
települést szeretnénk, ami számíthat a helyi közösség aktív részvételére, hiszen a jövő céljainak 
elérése csak együttes erővel és egymásra figyeléssel képzelhető el. Olyan fejlődési pályát 
szeretnénk elérni, ahol a siker abban is megmutatkozik, hogy a település természeti, épített, 
szellemi öröksége átörökíthető az elkövetkező generáció számára, hogy ők is erre alapozva tudják 
tovább építeni Pilisborosjenőt. 

Pilisborosjenő jövőképe több összetevőből áll, melyek a település adottságaira épülve, irányt adnak 
a fejlesztési célok megfogalmazásához. 

 

→ Felelős és modern megoldások a településkarakter és a természeti értékek megőrzése 
érdekében. 

Pilisborosjenő elhelyezkedéséből adódóan egyedi arculata van: különleges környezetben helyezkedik 
el: zsákfalu, de mégis két „bejárata” van, falu, de, mégis a fővárosi agglomeráció része, modern 
otthon, de mégis a beépített területeket körülölelő természeti közeg az „igazi” arca a településnek. 
Ez a településkarakter adja Pilisborosjenő vonzerejét, és egyúttal a helyi identitás fontos eredője a 
település és környezetének organikus együttélése. 

Kiaknázatlan lehetőségeket biztosít a lakosság általános, értelmiségi szemlélete, mely fogékony a 
modern technológiákra és innovációkra, amellett, hogy felelősséggel viseltetik a természeti 
környezetet megőrzése iránt. A jövőbeli fejlesztések során minden esetben érdemes végig gondolni, 
hogy az egyes beavatkozások milyen hatással vannak a táji környezetre, illetve, hogy a 
beavatkozások eredményeinek környezeti fenntarthatósága biztosítható legyen. 

→ Erős identitástudattal rendelkező, aktív Pilisborosjenő 

 
7 A településfejlesztés alapja a jövőkép. A jövőkép az adott helyzet külső és belső tényezők által befolyásolt megvalósítható 
törekvések együtteséből eredő, hosszú távon kívánt településfejlesztési pályának végeredménye.  
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Pilisborosjenő a főváros közelében őrzi falusias hangulatát, ami részben a régi, amőbaszerűen 
elterülő sváb településmag jó állapotban megmaradt sváb házainak köszönhető, részben pedig a 
hagyományos falusi életre jellemző helyi közösségek, közösségi terek, rendezvények és helyi 
szolgáltatások utóbbi években beindult fejlődésének. Nagy szerepe van ebben a gyalogosan 
bejárható, emberléptékű településméretnek is. Az újonnan beépülő településrészek, különösen az 
ún. fejlesztési területek ezzel szemben kertvárosi jellegűek, azonban más agglomerációs 
településektől eltérően ezek még nem dominálnak és nem határozzák meg a település jellegét és 
hangulatát. Fontos cél, hogy Pilisborosjenő meg tudjon maradni falusias léptékű településnek, ahol 
az elővárosi alvótelepülésként, rosszabb esetben egyfajta kerítéssel is elszeparált falanszterként 
funkcionáló településrészek soha nem válnak dominánssá és nem borítják be a környező 
zöldterületeket. A környezet, a jó levegő, a természet közelsége, a csend, a nyugalom különleges 
adottsága a településnek, amihez az itt élők túlnyomó többsége erősen kötődik, így ezen értékek 
megőrzése a mindenkori önkormányzat és civil közösségek fontos feladata. 

Pilisborosjenő egyszerre kíván nyugalmat biztosítani a helyben élők számára, de egyúttal nyitott 
szellemiségű, közösségi kezdeményezéseket támogató településként tekint magára. A település 
kedvező adottságainak köszönhetően a lakosságszám növekszik, így különösen fontos a helyi 
identitás erősítése és az együttműködési csatornák kiépítése, hogy az újonnan betelepülök 
integrációja a település életébe minél könnyebb legyen, és ne csak alvóhelyként, hanem élettérként 
élhessék meg a falut.  

Pilisborosjenő a természet közelsége révén eleve kitűnő adottságokkal bír olyan szempontból, hogy 
a helyi lakosok számára biztosított a feltöltődés számos lehetősége, helyszíne, ami a település 
identitásának is részét képezi. A sport, a kultúra, és a közösségi élet lehetőségeinek további 
fejlesztése fontos, identitást erősítő terület. A helyi közösségi kohézió megteremtésének fontos 
kihívása, hogyan lehet javítani az Ófalu és a Külső falu településrész közötti kapcsolatot.  

A külső településrészek évtizedeken keresztül minimális figyelmet kaptak az éppen regnáló 
önkormányzattól, így sok ott lakóban kialakult az az érzés, hogy egyfajta másodrendű területként 
tekintenek a településrészre, és valóban komoly infrastrukturális lemaradások jellemzik a területet. 
Fontos ezért, hogy a külső településrészen élők kiemelt figyelmet kapjanak az önkormányzattól a 
lemaradások csökkentése érdekében. 

A településrészek közötti kohézió erősítésének fontos eleme lehet a két településrész korlátozott 
áteresztő képességű, forgalom- és súlykorlátozással biztosított szilárd burkolatú úttal való 
összekötése. A korábbi lakossági felmérés és a tematikus lakossági fórum eredménye alapján fontos, 
elengedhetetlen kritérium egy itt megvalósuló úttal kapcsolatban, hogy ne szolgálhasson egérútként 
az átmenő forgalom számára. 

A kívánt jövőkép része, hogy a különböző településrészek szükségszerűen eltérő érdekeit a “valamit 
valamiért” elvet szem előtt tartva sikerüljön harmonizálni. A külső településrész jelenleg – a 10-es 
út közelsége ellenére – jelentős részben természetközeli állapotúnak tekinthető, amit az itt élők 
zöme fontosnak és értékesnek tekint. Tisztában kell lenni azonban azzal a ténnyel, hogy az ide 
tervezett M0 csomópont megépülése, a szintén itt található 10 hektáros gazdasági-kereskedelmi-
szolgáltató övezet kiépülése és a szintén folyamatban lévő cca. 30 hektáros lakópark építés 
alapvetően fogja megváltoztatni a külső településrész arculatát és hangulatát. Ezek olyan 
átalakulások, amelyek tervpapíron évtizedek óta léteznek, sem megakadályozni, sem visszafordítani 
nem lehet őket, legfeljebb kisebb módosításokra, okos kompromisszumokra van lehetőség. A külső 
településrészben rejlő hosszú távú fejlődési potenciál emiatt nem egyezik meg a belső településrész 
potenciáljával, az ezzel való megbékélés az első lépés a harmónia megteremtésének irányában. 
Ezzel együtt azonban kiemelten fontos, hogy a meglévő adottságok tudomásul vételén túl a 
település egészére jellemző természetszeretet és környezettudatosság szempontjai itt még 
hangsúlyosabban megjelenjenek, tehát a gazdasági célú beépítéseket üde zöld, gazdagon 
parkosított területek keretezzék, és a zöldterületi mutatók betartását mind a tulajdonosok, mind 
önkormányzat kiemelten kezeljék. 

→ Életképes gazdaság, funkcióbő település  

Szükséges, hogy a meglévő közösségi aktivitáson keresztül az újonnan érkező gazdasági szereplők is 
részévé váljanak a település életének. A gazdasági szektor képviselői és az Önkormányzat közötti 
folyamatos párbeszéd, a közös érdekek megtalálása előlendítheti a települést. 
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Ma még kiaknázatlan lehetőségeket biztosít a lakosság általános, értelmiségi szemlélete, mely a 
természeti környezetet, a csendes, háborítatlan nyugalmat helyezi előtérbe, de nyitott a modern 
technológiákra, innovációkra. 

Pilisborosjenőnek olyan településsé kell válnia, ahol a helyi lakosok nincsenek rákényszerítve, hogy 
más, távoli települések szolgáltatásait használják, hanem a lehetőségekhez képest minél több 
szolgáltatást lakóhelyükön is el tudjanak érni. Ez jelent közigazgatási, közszolgáltatási, 
kereskedelemi, közösségi funkcióbővülést. A helyi funkcióbővülést életképessé teszi, ha 
együttműködő, funkcionális településtérségben gondolkozik Pilisborosjenő az egyes szolgáltatási 
területek esetében. A funkcionális településtérségben fontos, hogy kiegészítsék egymást az aktív 
szolgáltató, kereskedő szereplők. Az önkormányzatnak ösztönző, szervező szerepköre lehet a köz és 
a piaci szereplők helyi, környékbeli összekapcsolásában, támogatásában. 

Pilisborosjenő jövője szempontjából komoly jelentősége van annak, hogy a gazdasági erőforrásokat 
mennyire hatékonyan tudja kihasználni. Az idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatási szektor 
bővítése, lehetőségek kiaknázásra várnak, ami kiindulási alapot biztosít a jelenlegi helyzet 
rendezésére: Első sorban a ma Pilisborosjenőre látogatók lehetőségeit, illetve kereteit kell 
megszabni az itt élők nyugalmának és a természeti környezet megóvásának érdekében. Rendezésre 
szorul a parkolási helyzet, a szemétgyűjtés és az illemhelyek elhelyezése, valamint másodsorban 
modern technológiák alkalmazhatók az ide látogatók „irányítására” (pl. applikáció segítségével). 
Harmadsorban a rendezett keretek között érkező turistákra a gazdaság turisztikai, szolgáltató, 
kereskedelmi szektora bővíthető. A megvalósításhoz részletes turizmus-stratégia készítése 
szükséges. 

Pilisborosjenő a település fejlődését és a szükséges gazdasági erőforrások alapját nem a 
lakosságszám intenzív növekedésében látja. Legfőbb értékeink – az áttekinthető, ember léptékű 
közösség és a természeti környezet - megóvását az életminőség javítása és egy szerves, lassú ütemű 
növekedés szolgálja. 
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2. A JÖVŐKÉPET MEGHATÁROZÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK 
A jövőkép összehangolt cselekvés nélkül nem érhető el. Fontos tehát, hogy a jövőkép 
megvalósulását meghatározó fejlesztési célok meghatározásra kerüljenek, hogy aztán azok 
megvalósításán a település döntéshozói, gazdasági szereplői és lakossága együtt munkálkodhasson. 

2.2. HORIZONTÁLIS CÉLOK 

A horizontális célok olyan megfogalmazott alapelvek, melyek érvényesülését az Önkormányzat a 
fejlesztések minden szakaszában érvényesíteni kívánja, valamint elősegítik a koncepcióban szereplő 
jövőkép és fejlesztési célok megvalósulását. Ezen elképzeléseknek összhangban kell lenniük a 
fejlesztési döntések összességével. 

Pilisborosjenő Önkormányzata két olyan fejlesztési szempontot emel ki, amelyek érvényesülését a 
koncepció tervezési és megvalósítási szakaszaiban egyaránt vizsgálja, szemléleti alapvetésként 
kezeli. Ezek olyan szempontok, amik általánosságban elősegítik a koncepcióban megfogalmazott 
tartalmak hatékony működését, elérését. 

K ö r n y e z e t t u d a t o s s á g  

A település természeti adottságai, értékei, valamint a lakosság és a településvezetés nyitottsága jó 
alapul szolgálnak a környezetre érzékeny látásmód kialakítására. Pilisborosjenő célja, hogy a 
településfejlesztés, illetve a közösségi élet színterén egyaránt megjelenjen az ökotudatosság. 
Fontos megtalálni azokat a lehetőségeket, melyek a lakosság, a gazdasági szereplők és a településre 
látogató számára is segítséget nyújtanak a környezettudatos fejlődés és együttélés terén. Ez a 
szemléletformálás nem csupán a település területén, hanem regionális és országos szinten is 
kihathat a környezetterhelés mérséklésére. 

A klímaváltozás hatásai már a világ minden területén érzékelhetőek. Pilisborosjenő kiemelt 
fontosságúnak tartja a környezeti értékek megóvását és a klímaadaptációra való törekvést a 
településen történő változások során. Ennek érdekében csak olyan beruházásokat kíván támogatni, 
melyek a jövőben számottevő környezeti terhelést nem jelentenek. A fenntartható fejlődésnek, 
mint célnak meg kell jelennie és érvényesítésre kell kerülnie a különböző településfejlesztési 
döntésekben. 

P a r t n e r s é g  

A település jövőjének alapját a társadalmi szerepvállalás, az együttműködő közösség jelentheti. A 
település fejlődése elsősorban a belső kapcsolatokra építve mehet végbe. Az aktív civil részvétel 
egyaránt hozzájárulhat a település múltjának, örökségének megőrzéséhez, a település jelenlegi 
helyzetének javításához és a község jövőjének megteremtéséhez. Pilisborosjenőn a fejlődés 
biztosítéka, hogy olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyek találkoznak a helyi közösség 
igényeivel. 

A településfejlesztés egy sokszereplős, összetett folyamat, ahol a döntéshozatali kompetencia az 
önkormányzatnál van, de a fejlesztések sikeressége érdekében a helyi vezetés erősen építeni kíván 
a partnerségre. A koncepció megalkotását megelőző közösségi fórumok jól mutatják, milyen erő van 
partnerség alkalmazásában. A partneri alapon történő fejlesztéstervezés az egész fejlesztési 
folyamat legitimitását megalapozza, azáltal, hogy becsatornázza a helyi közösség elképzeléseit, 
azokat ütközteti és ezekre alapozva kerülnek kialakításra a fejlesztési célok. A partnerségi 
szemlélet alkalmazása azonban nem kell, hogy csak a tervezési szakaszra koncentrálódjon, hiszen a 
fejlesztések megvalósításánál is számít az Önkormányzat helyi közösség aktív részvételére, illetve a 
fejlesztések kiértékelésébe is érdemes bevonni az érintetteket. A partneri alapon történő fejlesztés 
átláthatóbb, transzparens fejlesztéspolitikát és döntéshozatalt vonz maga után. A helyi közösség 
minél szélesebb körű bevonása a fejlesztések iránti elkötelezettséget tudja növelni, ezáltal pedig a 
fejlesztések fenntarthatóságához járul hozzá. 
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2.2. FEJLESZTÉSI CÉLOK 

A fejlesztési célok az átfogó és a hozzájuk tartozó részcélok összessége. 

A szemléleti alapvetések, horizontális célok figyelembevétele nélkül a fejlesztési célok nem 
valósulhatnak meg. Így meghatározásuk a fent bemutatott elvek mentén történt, valamint a 
fejlesztési célok elérésének útja a fent bemutatott horizontális célok mentén kell történjen. 

2.2.1. Átfogó célok 

Az átfogó célok a település értékeire alapozva meghatározza azokat az irányokat, melyek a majdani 
integrált fejlesztéseken át Pilisborosjenő kívánt jövőjének elérését szolgálják. Az átfogó célok a 
jövőkép összetevőin alapszanak, az átfogó célok megvalósulása a jövőkép megvalósulásához vezet. 

Pilisborosjenő kívánt jövőjét az aktív együttműködésen alapuló, természeti közeget tiszteletben 
tartó fejlesztések biztosítják. Ez részben párbeszédet jelent a fejlesztésekben érdekelt szereplők 
között, ami alkalmat teremt a fejlesztési igények artikulálására, a fejlesztések eredményes és 
hatékony megvalósításához szükséges információk összegyűjtésére, illetve a lehetséges konfliktusos 
helyzetek csökkentésére. Másrészről az Önkormányzat építeni kíván a helyi közösség aktív 
közreműködésére a fejlesztésekben (tervezéstől a megvalósításig). 

→ Ahhoz, hogy a Pilisborosjenőn élők erős identitástudattal kapcsolódjanak településükhöz, 
aktívan tegyenek jövőjükért, szükséges az önmagát megszervezni tudó helyi közösség 
támogatása. 
 

Pilisborosjenő kívánt jövőjét a kompakt település kialakítása biztosítja. Függőségi viszonyok 
csökkentése, ami a helyi erőforrások felhasználásával, a helyi megoldások alkalmazásával érhető el. 

→ Annak érdekében, hogy Pilisborosjenő életképes gazdasággal rendelkezzen helyi 
erőforrásokra alapozó gazdaságfejlesztés szükséges. 
 

Felelős fejlesztések megvalósítása szolgálja Pilisborosjenő környezettudatos fejlődését. A 
fejlesztések nem járulhatnak hozzá helyi lakosság szociális, egészségügyi, kulturális lehetőségeinek 
szűkítéséhez, illetve a fejlesztéseknek a természeti értékek tiszteletben tartásával szabad 
megvalósulniuk. 

→ Annak érdekében, hogy Pilisborosjenő megtartsa és fejlessze a természeti közeget 
szerető, de a modern megoldásokra fogékony jellegét, olyan otthont kell biztosítania, mely 
a környezeti értékeket tiszteletben tartja. 

 

Az átfogó célok megvalósulásának időtávja hosszú táv, melynek középtávú stratégiai célelemei is 
vannak. Az átfogó, általánosan elérni kívánt célok egymástól markánsan nem elkülöníthetőek, 
hatnak egymásra. Sok esetben egy átfogó cél elérésével a másik átfogó cél számos elemének elérése 
is biztosított, hiszen ugyanazon jövőkép eléréséért kerültek megfogalmazásra.  

 
 
 
 

 
Az átfogó célok közötti kapcsolat 

Á1/ Önmagát megszervezni tudó
helyi közösség támogatása

Á3/ Otthon a környezeti értékek 
tiszteletben tartásával

Á2/ Helyi erőforrásokra 
alapozó gazdaságfejlesztés

E l é r h e t ő s é g
J ó  i n f r a s t r u k t ú r a  

Z ö l d  g a z d a s á g  
K ö r n y e z e t v é d e l e m  

I n t é z m é n y i  f u n k c i ó k  e r ő s í t é s e  
S z o l g á l t a t á s i  s z e k t o r  f e j l e s z t é s e  

K ö r n y e z e t v é d e l e m  
M u n k a l e h e t ő s é g  

E l é r h e t ő s é g  
I n f r a s t r u k t ú r a  

I n t é z m é n y i  f u n k c i ó k  
e r ő s í t é s e  

L á t o g a t ó k  „ j ó r a  
v a l ó  h a s z n á l a t a ”  

 

É r t é k e k  m e g ő r z é s e
É r t é k t e r e m t é s  

M u n k a l e h e t ő s é g  
E l é r h e t ő s é g  

J ó  i n f r a s t r u k t ú r a  
K ö r n y e z e t v é d e l e m  

I n t é z m é n y i  
e l l á t o t t s á g  
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Á 1 /  Ö n m a g á t  m e g s z e r v e z n i  t u d ó  h e l y i  k ö z ö s s é g  
t á m o g a t á s a  

A családbarát, működőképes funkciókkal és környezettel, történelmi hagyományokkal rendelkező 
település kiemelkedően aktív, számos civil szervezet és egyesület működik. Pilisborosjenő otthont 
ad a német hagyományokat őrző, és a magyar hagyományokat ápoló dalköröknek, gyermek-ifjúsági 
népi-tánc csoport, Nyugdíjas Klub, köz és magánalapítvány is működik.  

A közösségépítés biztosítja az önazonosság megőrzését, ápolását, megerősítését, átörökítését. Az 
összetartozás jó érzését élményt adó hagyománnyá vált programokkal, az ünnepekre való 
készülődéssel, és a közös ünnepléssel erősítik. 

Pilisborosjenő lakói közösségként működnek, ennek ellenére továbbra is fontos az összetartozás, a 
közösségi szellem erősítése, hiszen egy település akkor válik igazán élővé, élhetővé, ha az ott lakók 
magukénak érzik, érzelmileg kötődnek hozzá, s ezért tenni is képesek. A helyi közösség ereje, ami 
képes megtartani és megőrizni a Pilisborosjenőre jellemző tradíciókat és azokat élő hagyományként 
átörökíteni a jövő nemzedéke számára. A közösségi erőforrások használata hatékonyan tud 
hozzájárulni a település népesség és gazdasági megtartóerejének növeléséhez.  

Á 2 /  H e l y i  e r ő f o r r á s o k r a  a l a p o z ó  g a z d a s á g f e j l e s z t é s  

A gazdasági fejlesztések két alapvető megközelítésben tervezhetők. Az első megközelítésben a 
hiányzó erőforrások kívülről kerülnek pótlásra, vagyis a befektetők támogatásokkal kerülnek 
ösztönzésre annak érdekében, hogy betelepüljenek, fejlesztéseket eszközöljenek a településen. A 
második esetben az a törekvés dominál, hogy a település saját erőforrásaira építve, az 
erőforrásokat hatékonyabbá téve a helyi szereplők kerülnek „inspirálásra”. A lakosság szükségleteit 
jellemzően a helyi vállalkozások szolgálják ki.8 Pilisborosjenő a lakosságának szükségleteit kívánja 
kielégíteni. Ennek érdekében szükséges minél inkább diverzifikálni a helyi gazdaságot, a helyi 
szereplőkkel aktív párbeszédet folytatni, innovatív, környezettudatos gazdasági megoldásokat 
alkalmazni. 

Á 3 /  O t t h o n  a  k ö r n y e z e t i  é r t é k e k  t i s z t e l e t b e n  t a r t á s á v a l  

Bár a különböző korszakok sokféle lenyomata megtalálható a község épületállományában, a 
település nyugodt, kiegyensúlyozott hangulatot áraszt. A település karaktere, elhelyezkedése, 
gyönyörű természeti környezete kiváló lehetőséget biztosít a nyugodt, biztonságos otthon 
kialakításához, annak megtartásához.  

Pilisborosjenő fejlődése értelemszerűen területi változásokkal is jár(t). A változások irányítása 
érdekében a legfontosabb feladat az előre gondolkodás és tervezés, illetve a kitűzött célok lépésről 
lépésre történő megvalósítása a meglévő értékek megőrzése, kiemelése mentén. 

 

2.2.2. Célrendszer9 

 

 
8 A megközelítések alapját a Területfejlesztési füzetek (2) – Helyi gazdaságfejlesztés, Ötletadó megoldások, jó 
gyakorlatok c. kötet adja. 
9 A célrendszer alkotóelemei a jövőkép és a hozzá tartozó fejlesztési célok, valamint a horizontális célok. A 
fejlesztési célok az átfogó és részcélok összessége.  

Az átfogó célok alá rendeződnek a részcélok, de az egyes részcélok nem különíthetők el élesen egymástól, 
egyszerre több átfogó fejlesztési célt is támogathatnak. Azonban prioritásuk alapján kategorizálhatóak, mely 
átfogó cél eléréséhez járulnak hozzá leginkább. 

A részcélok, az átfogó célok – azon keresztül a kívánt jövőkép – elérésének egyes, középtávon érvényesítendő 
elemei. A megalapozó vizsgálat és a közösségi fórumok feltárták a fejlesztés szempontjából fontos azon 
összefüggéseket, amelyek alapján az átfogó célok meghatározásra kerültek. 

Az egyes részcélokhoz a cél elérését támogató lehetséges beavatkozások, intézkedések rendelhetők. A 
beavatkozások, intézkedések a középtávú településfejlesztési feladatok, melyek a fejlesztési célok tartalmi 
alkotóelemei, azok elérését szolgálják. 



PILISBOROSJENŐ       14              TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
EGYEZTETÉSI ANYAG 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2022. 
www.vzm.hu 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

Pilisborosjenő a jövőben olyan település legyen, ahol az itt élők erős identitástudattal kapcsolódnak 
településükhöz, szeretik és óvják környezetüket, aktívan tesznek saját jövőjükért annak érdekében, 
hogy Pilisborosjenő életképes gazdasággal rendelkezzen, a természeti környezetét megőrizve legyen 

fogékony a modern megoldásokra. 

-

F E J L E S Z T É S I  C É L O K

Á1/ Önmagát megszervezni 
tudó helyi közösség 

támogatása 

Á2/ Helyi erőforrásokra 
alapozó gazdaságfejlesztés 

Á3/ Otthon a környezeti, 
természeti értékek 

tiszteletben tartásával 

R1/ HAGYOMÁNYOK 
TOVÁBBÉLTETÉSE, ÚJ 

HAGYOMÁNYOK TEREMTÉSE 

R2/ HUMÁN FUNKCIÓK 
ERŐSÍTÉSE 

R3/ GENERÁCIÓK 
EGYÜTTÉLÉSÉNEK SEGÍTÉSE  

R7/ HELYI SZOLGALTATÁSI KÖR 
BŐVÍTÉSE, MINŐSÉG JAVÍTÁSA 

R8/ GAZDASÁGI FEJLESZTÉSI 
CÉLTERÜLETEK AKTIVIZÁLÁSA 

R11/ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 
ERŐS VÉDELME 

R12/ BEÉPÍTETT TERÜLETEK 
INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK 

FEJLESZTÉSE  
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 R9/ TÁJHOZ ALKALMAZKODÓ 

FELELŐS TURIZMUS FEJLESZTÉS 

R13/ ÉPÍTETT KÖRNYZET, 
KARAKTER MEGÓVÁSA, 

FEJLESZTÉSE 

R4/ MODERN ÉS NYITOTT 
ÖNKORMÁNYZATISÁG  

R5/ KÖRNYEZETTUDATOS 
NEVELÉS 
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R10/ KÖRNYEZETKÍMÉLŐ 
MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁS 

R6/ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK 
MEGTALÁLÁSA, ALKALMAZÁSA 

R14/ LAKÓ FEJLESZTÉSI 
TERÜLETEK ESETÉBEN AKTÍV 

ÖNKORMÁNYZATI 
ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 

R15/ TALÁLKOZÁSI HELYSZÍNEK 
LÉTREHOZÁSA 
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2.2.3. Részcélok10 

 

R1/ HAGYOMÁNYOK TOVÁBBÉLTETÉSE, ÚJ HAGYOMÁNYOK TEREMTÉSE 

A település hagyományok, a helyi érékek között speciális szerepet töltenek be, hiszen képesek arra, 
hogy összekössék a múltat a jelennel, ezzel megteremtve a közösségi identitás kontinuitását. A 
hagyományok többet tudnak nyújtani a közösségnek, mint a múltra való emlékezést, hiszen 
segítenek igazodási pontokat nyújtani a településen élők számára. A hagyományok a helyi identitás 
szerves részévé vállnak és ezzel együtt építik a helyi közösséget. A hagyományőrzés a múlt 
értékeinek tiszteletén alapszanak, de ezeknek az értékeknek az átörökítése csak abban az esetben 
történhet meg, amennyiben a hagyományőrző tevékenységek meg tudják szólítani a helyi közösség 
szereplőit. 

Nem szabad arról elfeledkezni, hogy a hagyományok a jelenben is teremtődnek, hiszen a jelenben is 
rengeteg értékteremtés történik. A közösségi cselekvések közül azok, amelyek a leginkább képesek 
visszaadni település szellemiséget, képesek arra, hogy meggyökerezzenek és egyúttal a helyi 
identitás részévé váljanak. Fontos, hogy támogatást kapjanak ezek a tevékenységek, hiszen ezáltal 
tud megmutatkozni, hogy milyen ereje is van a helyi közösségnek. Az Önkormányzat a jövőben is 
támogatni kívánja a település egészét megszólítani tudó, hagyományosan megrendezésre kerülő 
eseményeket és támogat minden olyan kezdeményezést, amik a helyi kötődés erősítését célozzák. 
Ezeknek az eseményeknek megszervezése és továbbvitele azért is különösen fontos, mert 
közvetlenül tudják erősíteni a helyi közösség kohézióját, összetartozását és várhatóan olyan 
közösségi aktivizálódást tudnak generálni, ami a jövőre nézve az alapját adja annak, hogy minél 
többen vegyenek részt résztvevőként, vagy még inkább szervezőkén helyi eseményeken. 

Pilisborosjenő múltjának szerves részét képezik a sváb hagyományok, tradíciók. Ezek ápolása, 
megtartása, bemutatása, a hagyományok megőrzése a közösségi összetartozás szempontjából 
kiemelt fontossággal bír. A hagyományőrzés azonban nem alapulhat csupán a múlt bemutatásán, 
fontos, hogy élő hagyományápolás történjen, átélhető módon kerüljenek bemutatásra és átadásra a 
múlt értékei. 

 

A cél elérését támogató 
prioritások: Kapcsolódó lehetséges intézkedések: 

Közösségi hagyományok 
kialakítása 

• Jenői rendezvények, események 
• Gyermek- és családbarát programok biztosítása 
• A lakossági rekreáció helyszíneinek fejlesztése 

Tradicionális 
hagyományőrzés 

• A múlt, a jelen és a jövő bemutatása 
• Pilisborosjenő arculatát kiemelő fejlesztések 
• Oktatásba, nevelésbe való bevonása helyi hagyományoknak 
• Hagyományőrző foglalkozások 
• Tematikus kultúrtörténeti séták 

 
R2/ HUMÁN FUNKCIÓK ERŐSÍTÉSE  

Az Önkormányzat szándékainak és a helyi lakosok igényeinek megfelelően Pilisborosjenőnek olyan 
kompakt településé kell válnia, ahol - figyelembe véve az önkormányzati erőforrásokat – minél több 
szolgáltatás elérhető. Az Önkormányzatnak a legnagyobb befolyása a humán funkciók biztosítása 
terén van. Ezen terület fejlesztésén keresztül közvetlenül tud hozzájárulni a helyi lakosság 

 
10 A részcélok az átfogó célokhoz kapcsolódó, azok elérését szolgáló, érvényesíteni kívánt – hosszú vagy középtávú - 
fejlesztési célok, a településfejlesztési feladatok csoportja.  

A részcélokhoz prioritások és intézkedések kötődnek, melyek elsősorban az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) 
elemei. Mivel Pilisborosjenő nem rendelkezik ITS-sel, így jelen koncepcióban röviden felsorolásra kerülnek a stratégiai 
célokhoz tartozó lehetséges prioritások és intézkedések. 

A prioritások a településfejlesztési feladatok a fejlesztési cél elérését támogató feladatcsoportok, melyek a 
településfejlesztési feladatok középtávú tartalmi alkotóelemei. 

A részcélokhoz kapcsolódó lehetséges intézkedések felsorolásán belül kiemelésre kerültek azok az elemek, melyeket az 
Önkormányzat kiemelten fontosnak tart. 
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életminőségének javításához. A lakossági igény egyértelműen az, hogy ne csupán a 
közszolgáltatások elérhetősége legyen biztosított, hanem azokkal kapcsolatban minőségi elvárásokat 
is megfogalmaznak. Ezek figyelembevételéhez természetesen elengedhetetlen, hogy kiépüljenek és 
használatba kerüljenek azok a csatornák, amiken keresztül az Önkormányzat monitorozni tudja a 
felmerülő helyi igényeket. A fejlesztéseknek természetesen biztosítani kell a pénzügyi hátterét, de 
sok esetben szervezési, szervezeti, szakma tartalmi fejlesztésekkel is komoly eredményeket lehet 
elérni. 

A szociális szolgáltatások fejlesztésének központi intézménye a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, 
ami jelenleg is komoly szakmai, emberi munkát végez. A szociális szolgáltatástervezéshez jó alapot 
ad a településen a helyi szociális helyzet felmérése (szociális térkép), amiből rengeteg olyan 
információt lehet kinyerni, hogy segíteni tudja a jövőbeli fejlesztéseket. Amit már most is ki lehet 
jelenteni, hogy a szociális terület fejlesztéseinél figyelembe kell venni, hogy heterogén 
problémákra kell választ találni, ami megköveteli, hogy a módszertani eszközök is ehhez 
alkalmazkodjanak. Az eredmények pedig annál hatékonyabbak tudnak lenni, minél célozottabbak az 
érintettek támogatása, segítése. Az intézményi fejlesztések mellett középtávon az Önkormányzat 
szociális területre vonatkozó intézkedési stratégiát kíván megfogalmazni, ami összefoglalja, hogy 
milyen eszközökkel lehet támogatni a szociális ellátást, illetve milyen közösségi erőforrásokat lehet 
bevonni. 

A jövőbeli fejlesztéseknek alapvetően az eddigi utat kell követniük. A kompakt település céljának 
megfelelően növelni szükséges az egészségügyi ellátás kapacitását és minél szélesebb körű 
szakellátás biztosítása a cél. Mindezt a lakosságszám növekedése is indokolja. Intézményi szinten az 
Egészségház jelenti a fejlesztések központi elemét, ami alkalmas további szakellátások 
befogadására. Fontos, hogy az egészségfejlesztésnek többről kell szólnia, mint az intézményi 
ellátások összessége. Az Önkormányzat középtávú terveiben szerepel egészségügyi stratégia 
kialakítása, aminek központi elemének kell lennie, hogy hogyan lehet minél tudatosabbá tenni a 
helyi lakosságot, ami jelenti az egyén saját testi és lelki egészségével való tudatos törődést, de 
tartalmazz az egészséges környezet elérése érdekében történő intézkedéseket is. 

A jövő fejlesztéseinek jó alapot ad a Faluház koncepció, aminek keretében 2021-ben a Művelődési 
Ház és Könyvtár új épületbe tudott költözni, ami egyben azt is jelenti, hogy bővülnek az intézmény 
infrastrukturális lehetőségei. A fejlesztések lehetővé teszik a Faluházban tartható rendezvények, 
események szélesítését, illetve izgalmas programok befogadását. Az Önkormányzat fontosnak tarja, 
hogy a helyiek aktívan részt vehessenek a település társadalmi-kulturális életének alakításában, 
amely az egyén hasznosságának tudatát, a cselekvő közösségekben meglelhető sikerélményt, 
örömforrást jelenti. Célként fogalmazódik meg a szoros együttműködés a helyi közösségekkel, a 
településen élő művészekkel, hogy a Faluház nélkülözhetetlen része legyen a települést átszövő 
közösségi, szervezeti hálónak. Az intézmény, akkor működik jól, ha minden korosztály megtalálja a 
számára fontos kikapcsolódási, szórakozási, tanulási lehetőségeket, szabadidejét aktívan és 
hasznosan tudja eltölteni. 

A cél elérését támogató 
prioritások: Kapcsolódó lehetséges intézkedések: 

Szociális terület 
fejlesztései 

• Szociálpolitikai stratégia újragondolása 
• Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítése 
• Akadálymentesítés 
• Funkcióbővítés 
• Minőségjavítás 
• Szolgáltatások színvonalának növelése 
• Bölcsőde létesítése 
• Kapacitásnövelés 
• Közbiztonság biztosítása 
• Szociálpolitikai stratégia újragondolása 
• Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
• Személyre szabott szociális szolgáltatások szervezése 
• Segítségre szoruló lakosok támogatása önkéntes akciókkal   

Egészségügyi terület 
fejlesztései 

• Szakellátás bővítése 
• Egészségnapok szervezése 
• Egészségügyi prevenció és szűrőalkalmak szervezése
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• Egészséges környezethez való jog programalkotás 

Kulturális terület 
fejlesztése 

• Rendezvénytér kialakítása 
• Információs központ létesítése 
• Közösségi terek létesítése, rendezése 
• Az intézmények kulturális kínálatának bővítése 
• A kulturális intézmények elérhetőségének javítása 

 
 
R3/ GENERÁCIÓK EGYÜTTÉLÉSÉNEK SEGÍTÉSE 

Egy jól működő közösség legfontosabb ismérve, hogy milyen intenzitású interakciók zajlanak a 
településen és ezek kik között jönnek létre. Ezek az interakciók javítani tudják az egyéni 
közérzetet, de egyúttal oly produktív energiákat indukálnak, amik építeni és formálni tudják az 
egész közösséget. Az Önkormányzatnak főként abban van feladata, hogy megfelelő teret adjon 
ezeknek az interakcióknak, számítva a helyi közösség aktív részvételére. Azt, hogy ennek 
keretében, milyen események tudnak létrejönni, a helyi igényeknek megfelelően nagyon különfélék 
tudnak lenni. Ami fontos, hogy minden generáció számára legyen lehetőség a bevonásra és 
lehetőség szerint kialakuljon a generációk közötti párbeszéd is.  

Pilisborosjenő, abban a szerencsés helyzetben van, hogy nagyon tudatos közösséggel rendelkezik, 
olyanokkal, akik részt kívánnak venni a település életének alakításában. Az Önkormányzat fontosnak 
tartja az innovatív közösségi kezdeményezések felkarolását, hogy táguljon azok köre, akik tenni 
akarnak valamit a helyi közösség érdekében. Az Önkormányzat fejlesztési céljainak elérésében 
támaszkodni kíván a civil szervezetekre, számít aktív együttműködésükre a fejlesztések 
tervezésénél és megvalósításánál. Az Önkormányzati fejlesztési elképzelésekben több helyen is 
szerepelnek olyan célok, amelyek kiegészülhetnek közösségi akciók, események megszervezésével. 
Sok esetben az a szerencsés megoldás, ha a helyi viszonyokat jobban ismerő szeplők a szervezői és 
lebonyolítói ezeknek a rendezvényeknek.  

A szabadidős tevékenységek egyszerre alkalmasak az egyén kikapcsolódásának segítésére, illetve 
alkalmat teremtenek a közösségi együttlétekre, kortól függetlenül. Bővíteni szükséges a településen 
elérhető szabadidő-eltöltési lehetőségeket. 

Az Önkormányzat számára kiemelten fontos terület a helyben élő fiatalokkal kapcsolatos 
tevékenységek, fejlesztések. Ezeknél a fiataloknál adott az erős kötődés a településhez és ahogy 
minél több időt töltenek el a községben, annál inkább meg- és felismerik a település adottságait, 
problémáit, kihívásait. Az önkormányzat egy organikusan felépülő fejlődési pályában gondolkozik, 
amiben nagyon fontos elem, hogy a Pilisborosjenőn élő fiatalok gondolatait, cselekvő erejét hogyan 
lehet becsatornázni a település jövőjének alakításába. Az általános cél annak elérése, hogy a 
fiatalabb generáció minél nagyobb arányban gondolkodjon hosszútávon Pilisborosjenőn maradáson. 
Ehhez az szükséges, hogy a helyi fiatalok szükségleteinek megfelelő fejlesztések történjenek és 
érezzék, hogy az Önkormányzat nyitott a fiataloktól érkező kezdeményezésekre.  

A cél elérését támogató 
prioritások: Kapcsolódó lehetséges intézkedések: 

Közösségi 
kezdeményezések 
támogatása 

• Civil szervezetek kezdeményezéseinek támogatása 
• Tudásmegosztás 
• Sharing-rendszerek alkalmazása 
• Lakókörnyezet alakítása 
• Lakótérségi rendezvények biztosítása (szemétszedés, 

garázsvásár, lakossági piac stb.) 
• Időseknek szóló szabadidős tevékenységek 
• Helyi túracsoportok bővítése, létrehozása 
• Közösségi kert létrehozása 
• Önkéntes segítő csoportok szervezése 
• Önkéntes akciók (szemétszedés, szociális ügyek stb) 
• Kertmozi kialakítása 
• Helyi értékeket bemutató események rendezése 
• Nyitott műhelyek, nyitott műtermek 
• Pajta színház kialakítása, működtetése 
• Szakmai előadások tartása 
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A cél elérését támogató 
prioritások: Kapcsolódó lehetséges intézkedések: 

Szabadidős tevékenységek 
támogatása 

• Zöldfelületek megfelelő hasznosítása, parkosítás 
• Sportlehetőségek, bő kínálat biztosítása 
• Meglévő sportpályák nagyobb hasznosítása, megújítása 
• Sportoló lakosság számának növelése 
• Mozgásra, egészséges életmódra történő nevelés közösségi 

eszközökkel 
• Tömegsportolási lehetőségek kínálatának bővítése (környező 

településekkel közösen) 
• Helyi sportrendezvények bővítése 
• Sportoló lakosság számának növelése 
• Mozgásra, egészséges életmódra való nevelés 
• Sportpályák megújítása, aktív használata 
• Helyi túraútvonalak fejlesztése, érdeklődők megfelelő 

informálása, digitalizálása 

Hatékony ifjúságpolitika • Helyi ifjúságpolitika kidolgozása 
• Bölcsődei férőhelyek bővítése 
• Ifjúsági klub működtetése 
• Neveléssel, képzéssel kapcsolatos támogatások 
• Waldorf iskolának helyszín találás 

 
R4/ MODERN ÉS NYITOTT ÖNKORMÁNYZATISÁG TÁMOGATÁSA 

A településfejlesztési koncepcióban olvasható fejlesztések megvalósításához elengedhetetlen a 
helyi irányító és döntéshozó szervezet, vagyis az Önkormányzati működésének áttekintése és 
fejlesztése. Minél kisebb egy település, annál kevésbé engedheti meg magának, hogy figyelmen 
kívül hagyja döntéshozatalában, működésében a hatékonysági szempontokat. Pilisborosjenő 
Önkormányzata abból indul ki, hogy a helyi döntéshozatalnak minden lehetséges esetben 
párbeszéden kell alapulnia, hiszen így lehet a legjobban a helyi igényeket becsatornázni a 
döntéshozatali folyamatba. Másik fontos szempont, hogy döntéseket, csak megfelelő információk 
ismeretében lehet meghozni. 

Az önkormányzati térben rengeteg munkafolyamat, eljárásrend, adminisztrációs ügyintézés 
történik. Olyan fejlesztésekre van szükség, amik alkalmasak arra, hogy folyamat-átszervezések és 
digitalizáció révén hatékonyabbá tegyék az Önkormányzat belső működését, csökkentsék a belső 
adminisztrációs terheket, a munkatársak munkaterhét, és megalapozottabbá tegyék a 
döntéshozatali mechanizmusokat. 

A településfejlesztési koncepció megszületése egy organikus tervezési folyamat eredménye volt, 
ahol fontos szerepet kapott a participáció. A dokumentum megalkotásának a civil szektor, a 
közszféra szereplői, és a lakosság egyaránt szerves résztvevői és alakítói voltak. A koncepció 
esetében alkalmazott társadalmasítás, jól illeszkedik ahhoz a települési gyakorlathoz, miszerint az 
Önkormányzat folyamatos párbeszédre törekszik a lakosággal. Ezt a gyakorlatot a továbbiakban is 
folytatni kívánja az Önkormányzat. 

A mai korban egyre több kommunikációs eszköz segíti a közösség bevonását az önkormányzati 
döntéshozatali folyamatokba. A részvétel kiterjesztése ugyanakkor nem egyszerűen technikai 
kérdés, hanem sokkal inkább egy szemléletről van szó. Az Önkormányzat fontosnak tartja a helyi 
közösségtől jövő innovációk becsatornázását a városfejlesztési és működtetési folyamatok 
megtervezésébe, kivitelezésébe és továbbfejlesztésébe. 

A cél elérését támogató 
prioritások: Kapcsolódó lehetséges intézkedések: 

Településmenedzsment 
fejlesztése 

• Társadalmasítás, kapcsolattartás az akcióterületen 
található szereplőkkel (lakók, civilek, vállalkozók, egyéb); 

• Nagyfokú tapasztalat megszerzése az EU által támogatott 
projektek végrehajtásában 

• Döntéstámogató rendszerek fejlesztése 
• Partnerségi egyeztetések
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A cél elérését támogató 
prioritások: Kapcsolódó lehetséges intézkedések: 

• Digitális kompetencia képzések hivatali munkatársak részére
• Belső munkafolyamatok átvilágítása, átszervezése 
• Folyamatos beszámoló a koncepció és a projektek 

megvalósításáról a képviselő-testület és a Polgármester felé; 
• Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel; 
• A koncepció (majdani stratégia) megvalósításához 

kapcsolódó feladatok kidolgozása és megvalósítása; 
• Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes 

létesítmények esetében beruházói feladatok ellátása: 
terveztetés, terület-előkészítési munkák irányítása, helyszíni 
ellenőrzések; 

• Monitoring feladatok; 
• Bevonható szakemberek körének folyamatos bővítése 
• A projektek hatékony és szakszerű lebonyolítása (pénzügyi 

feladatok, jelentések, ellenőrzések stb.). 

Nyilvánosság biztosítása • Önkormányzati honlap fejlesztése
• Nyomtatott sajtó fejlesztése 
• e-demokrácia 

Innovációs megoldások 
alkalmazása 

• Térinformatikai fejlesztések 
• Online közösségi platform működtetése 
• Okos parkolás 
• Okos közlekedési rendszerek 
• Inkubátorház 

 
R5/ KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS 

Pilisborosjenő rengeteg természeti kincsel rendelkezik, melyek hosszútávú megtartására a közösség 
mindennapi szokásai igen nagy befolyással bírnak. Ezért a település vezetése számára kiemelt 
fontosságú a környezettudatos szemléletmód kialakítása, így a környezeti nevelés, melynek minden 
korosztály számára elérhetőnek kell lennie.  

Fontos, hogy az ilyen jellegű szemléletformálás már kora gyermekkorban kezdetét vehesse és a 
különböző oktatási intézmények környezeti nevelési oktatása összehangolva, tudatosan épüljön 
egymásra. A kezdetektől érdemes mind a természeti, mind az épített környezet értékeire, 
megóvásának fontosságára felhívni a diákok figyelmét, ezzel identitásukat, a településhez való 
kötődésüket is erősítve. 

A gyermekek mellett a közösség minden korosztálya számára elérhetővé kell tenni a korban 
megfelelő környezeti nevelés lehetőségét, információkat szolgáltatva a fenntartható életmód 
lehetőségeiről. Ennek terjesztésére érdemes közösségi programokat, online és offline tartalmakat 
elérhetővé tenni. 

A helyi közösség környezettudatosságának fejlesztése mellett fontos a Pilisborosjenőre látogatók, 
illetve gazdasági szereplők gondolkodásmódjának formálása is. Az utóbbi években egyre nagyobb 
mennyiségben jelentek meg turisták a településen, ami természeti értékeinek köszönhető. Annak 
érdekében, hogy a környezet állapota hosszútávon megfelelő maradhasson, a látogatók megfelelő 
tájékoztatására, szemléletformálására is szükség van.  

A környezettudatos nevelés sikeressége főként a partnerek, - oktatási intézmények, az 
Önkormányzat, illetve civil szervezetek – megfelelő együttműködésén, valamint jól felépített 
stratégiáján múlik. 
 

A cél elérését támogató 
prioritások: 

Kapcsolódó lehetséges intézkedések: 

Környezeti nevelés 
különböző korosztályok 
számára 

• Környezeti nevelés kiterjesztése a fenntarthatóságra, 
illetve a helyi természeti és épített értékekre egyaránt 

• Kapcsolatfelvétel különböző szervezetekkel, együttműködés 
az oktatásban
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A cél elérését támogató 
prioritások: 

Kapcsolódó lehetséges intézkedések: 

• Pilisborosjenő oktatási intézményeinek kapcsolódása, 
környezeti nevelési tantervének együttes felépítése 

• A gyermekkori környezeti nevelés folyamatos fejlesztése 
• Rendezvények szervezése a környezettudatosság jegyében 

Látogatók 
szemléletformálása 

• A természeti környezetben információk kihelyezése a 
környezetvédelem fontosságát illetően 

• A természeti környezetben elvárt viselkedés kommunikálása 
a turisták felé  

• Épített értékek megfelelő bemutatása 

Mindennapi szokások a 
fenntarthatóság jegyében 

• Megújuló energiahasználat támogatása 
• Szelektív hulladékgyűjtés, zöld hulladékgyűjtés 

népszerűsítése 
• Közösségi, vagy magánkerti komposzt kialakításának 

támogatása 
 

Fenntartható gazdaság 
támogatása 

• Kommunikáció a gazdasági szereplőkkel 
• Pilisborosjenő jövőképéhez alkalmazkodó fejlesztések 

támogatása 

Partnerség biztosítása • a funkcionálisan együttműködő térséggel 
• Pilisi Parkerdő Zrt.- vel 
• Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal 
• civil szervezetekkel 
• lakossággal 
• oktatási intézményekkel 
• gazdasági szereplőkkel 

 
R6/ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK MEGTALÁLÁSA, ALKALMAZÁSA 

Az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseiben központi szerepet játszik az együttműködés elvének 
alkalmazása. Rengeteg olyan energia, erőforrás található a településen, amik önmagukban nem, 
vagy csak alacsony hatékonyság mellett tudnak érvényesülni. Annak megoldásait kell megtalálni, 
hogyan lehet olyan produktív együttműködési formákat és megoldásokat teremteni, amik 
hatékonyan tudják támogatni a helyi fejlesztésket. A településfejlesztési koncepció elkészítése is 
ennek az elvnek megfelelően történt, hiszen több körben és több szinten történtek olyan 
egyeztetések a helyi közösség szereplőivel, amik segítették a dokumentum elkészülését.   

Az Önkormányzat fontosnak tartja az innovatív közösségi kezdeményezések felkarolását, és hogy 
táguljon azok köre, akik tenni akarnak valamit a helyi közösség érdekében.   

A párbeszéd mindig ösztönzően tud hatni és számos praktikus eredménnyel is jár. Az Önkormányzat 
fontosnak tartja, hogy információval lássa el a helyi vállalkozásokat a jövőbeli fejlesztésekről, 
illetve igyekszik teret adni a vállalkozók egymás közötti párbeszédjének, valamint a gazdasági 
szereplők meghallgatására, igényeinek felmérésére, velük való együttgondolkodásra is törekszik. 

Számos olyan településfejlesztési ügy van, ami közvetve, vagy közvetlenül, környező településeket 
is érintenek. Az együttműködés megvalósulhat az érintett felek kölcsönös tájékoztatásaként, a 
közös érdekek mentén egyeztetések történhetnek, illetve adott esetben közös cselekvések is 
fontosak lehetnek a térségi szereplők között. 
 

A cél elérését támogató 
prioritások: Kapcsolódó lehetséges intézkedések: 

A helyi közösséget célzó 
egymás közötti 
együttműködések 

• Partnerség a lakossággal 
• Civil fórum 

Gazdasági célú 
együttműködések 

• Partnerség a gazdasági szereplőkkel 
• Szakember-nyilvántartás kialakítása 



PILISBOROSJENŐ       21              TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
EGYEZTETÉSI ANYAG 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2022. 
www.vzm.hu 

• Szakember oktatás lehetőségének megteremtése 

Térségi együttműködések • Partnerség a térséggel (szomszédos településekkel, 
agglomerációs településekkel 

• Partnerség a Turisztikai Társulásokkal 
• Partnerség a természet-, környezetvédelmi szereplőkkel 

 
 
R7/ SZOLGÁLTATÁSI KÖR BŐVÍTÉSE, MINŐSÉG JAVÍTÁSA 

Az Önkormányzat helyi gazdaságpolitikájában központi szerepet játszik a helyi vállalkozások 
támogatása. Ezekben a vállalkozásokban rejlő potenciál mutatja meg, hogy a helyi közösség milyen 
gazdasági erőt tud felmutatni, és ez az a gazdasági alap, amire a település mindig tud támaszkodni. 
Amennyiben a helyi vállalkozások erősek, bővülni tudnak, úgy a település is biztos fejlődési pályán 
tud maradni. 
Foglalkoztatás szempontjából meghatározó Budapest közelsége, annak minden előnyével és 
hátrányával. A főváros erős gravitáló ereje megkérdőjelezhetetlen, de a COVID19 helyzet is jól 
mutatja, hogy a függőségi viszonyokat, amennyire lehetséges, érdemes csökkenteni. Az 
Önkormányzat abból az alapkoncepcióból indul ki, hogy minél több munkalehetőség adódik 
településen belül, abból csak nyeresége lehet Pilisborosjenőnek. Egyrészt, amennyiben nő a helyben 
foglalkoztatás, úgy csökken az ingázás, ami erősíti a faluban a jelenlétet, a kötődést és a 
kisközösségeket, a közösség kohézióját. A home-office térnyerésével egyre nagyobb a szükséglet a 
közelben, a funkcionálisan együttműködő települési térségben a sokrétű szolgáltatások 
elérhetőségre. Másrészt a kompakt település elvének megfelelően az Önkormányzat olyan irányba 
kívánja elmozdítani a helyi viszonyokat, hogy a lakosok a településen belülről szerezzék be a 
szükséges árukat és szolgáltatásokat és ezzel összefüggésben egyre bővülne a helyben dolgozók 
aránya is. A létrejövő gazdasági egységek elsősorban a helyben lakó munkaerőre és szellemi tőkére 
alapulnának. 

Az Önkormányzat helyi gazdaságpolitikájában központi szerepet játszik a helyi vállalkozások 
támogatása. Ezekben a vállalkozásokban rejlő potenciál mutatja meg, hogy a helyi közösség milyen 
gazdasági erőt tud felmutatni és ez az a gazdasági alap, amire a település mindig tud támaszkodni. 
Amennyiben a helyi vállalkozások erősek, bővülni tudnak, úgy a település is biztos fejlődési pályán 
tud maradni. 

A helyi gazdaságpolitikában betöltött központi szervező funkció kiterjeszthető a helyi 
energiapolitikára is: az Önkormányzat központi szervező, sőt, kivitelező szerepet tölthetne be 
közösségi megújuló energiatermelésben. Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott (vagy 
bérelt) területen korszerű, akár hibrid (energiatárolós) közösségi napelempark létesülhetne, és a 
megtermelt villamosenergia a helyi közösség számára rendelkezésre bocsátható lenne. Az így 
megtermelt zöldenergia az R.13 pontban írt energiahatékonysági és épületállomány-megújítási 
célokat, a helyi energiaellátás stabilitásának célját, valamint közegészségügy célokat is szolgálja, 
mert hosszú távon kiválthatja az egészségre káros, meghaladott szilárdtüzelésű megoldásokat. 
Közgazdasági értelemben a kistelepülési energiatermelés bizonyosan hatékonyabb és 
gazdaságosabb, mint a háztartások egyenkénti beruházása. A zöldberuházásokat hazai és uniós 
pályázatok is rendszeresen támogatják. A napelemparkokkal szembeni egyik visszatérő érv a drága 
földterület elvétele a mezőgazdaság elől: a napelemmel fedett területen a legeltetés biztosítható, 
a föld az intenzív használat hiányában megújul. A klímaváltozás miatt a jövőben a túlságosan erős 
napsugárzás elleni védelem felértékelődik, de léteznek “agrárbarát”, a napelemeket függőlegesen 
elhelyező telepítési módok is, amikor megmarad a földterület hozzáférhetősége növények számára 
is. 
 

A cél elérését támogató 
prioritások: Kapcsolódó lehetséges intézkedések: 

Helyi gazdasági szereplők 
segítése 

• Helyi termékek megismerése, bemutatása 
• Promóció a rendezvényeken, rendezvényeknek 
• Együttműködések fejlesztése 
• Pénzügyi jellegű tevékenységek (pályázatok kihasználása, 

helyi támogatás bevezetése kontrolling mellett) 
• Beszállótói és felvásárlói hálózatok fejlesztése, 
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kommunikáció
• Szakember-nyilvántartó rendszer kialakítása 

Gazdaságfejlődési 
potenciál növelése 

• Helyi gazdasági együttműködések kialakítása 
• Helyi adottságokhoz illő tevékenység előnyben részesítése 
• Infrastrukturális környezet fejlesztése (iroda, telephely 

biztosítása, közlekedési lehetőségek stb.) 
• Helyiek foglalkoztatása 
• Helyi beszállítók alkalmazása 
• Megtermelt nyereség adott részének térségbe való 

visszaforgatása 
• Technológia-fejlesztés, gép- és eszközbeszerzés 
• Támogatások megszerzéséhez való segítségnyújtás 

 
R8/ GAZDASÁGI FEJLESZTÉSI CÉLTERÜLETEK AKTIVIZÁLÁSA 

A gazdasági fejlesztés egyik alapvető megközelítése, mikor a hiányzó erőforrások kívülről kerülnek 
pótlásra, vagyis befektetőket telepítünk le, vagy támogatásokkal ösztönözzük a fejlesztéseket. 
Pilisborosjenő mind a saját és az általánosan is értelmezett környezetére igen érzékeny település, 
így az újonnan betelepülő vállalatok profiljának meg kell felelnie a magasfokú táj-, természet és 
környezetvédelmi szemléletnek.  

Pilisborosjenő gazdaság-stratégiai értelemben akkor jár el helyesen, ha egyrészt igyekszik az 
elhelyezkedéséből adódó előnyöket minél inkább kihasználni, illetve minél erőteljesebben építkezik 
a helyi erőforrásokra: az értelmiségi, modern technológiákra fogékony és összetartó lakosságára, a 
beépített területeket körbe ölelő értékes természeti környezetére, valamint a majdani, térségi 
jelentőségű közlekedési útvonalak (M0, M10) létrejöttére.  

A helyi gazdaságnak mindenképpen stabil alapokon kell nyugodnia a kiszámítható fejlődés 
érdekében. A stabilitás elérésének fontos feltétele, hogy a lehetőségekhez képest Pilisborosjenő 
mérsékelni tudja a külső gazdasági körülményeknek való kitettséget és prosperáló helyi gazdasági 
környezet tudjon teremteni. Ennek érdekében szükséges minél inkább diverzifikálni a helyi 
gazdaságot, a helyi szereplőkkel aktív párbeszédet folytatni, innovatív gazdasági megoldásokat 
alkalmazni. A telephelyek háttértámogatásával bővíthető a vendégkör, ami magával hozza az új 
munkalehetőségek megteremtését is, ami az elingázó munkaerő magas aránya miatt kiemelten 
fontos. Emellett a fizikai környezetre irányuló beruházások segíthetik a lakosság és a vállalkozók 
kapcsolatát, konfliktusok kezelését. A területek fejlesztésével újabb, ökotudatos vállalkozások is 
bevonzhatóak a településre. 

Szükséges azokat a gazdaságfejlesztési célterületeket aktivizálni, amelyek vonzók lehetnek olyan 
középvállalatoknak, amik a települési adottságokat kihasználva szeretnének Pilisborosjenőn 
megtelepedni és vállalkozói tevékenységet végezni, vagy éppen meglévő telephelyüket szeretnék 
bővíteni. Az Önkormányzatnak előzetesen fel kell készülnie, hogy a település iránt érdeklődő cégek 
számára milyen ajánlatokat tud nyújtani. 

Pilisborosjenő elhelyezkedéséből adódóan a (nem környezetterhelő tevékenységet folytató) 
gazdasági termelő vállalatoknak könnyen biztosíthat megfelelő helyet. A gazdasági fejlesztési 
céltérségek a meglévő gazdasági vállallatok fejlesztése mellett a hozzájuk kapcsolódó, 
infrastruktúra-hálózati elemek mentén fekvő területeket fed le: Ürüm felőli területek, Fő utca 
mentén fekvő területek, valamint a volt Téglagyár környezete. A szintén Üröm felé elhelyezkedő, 
Budai út menti területeken csupán a mezőgazdasággal összefüggő gazdasági tevékenység 
megtelepedése javasolt, az értékes természeti környezet megóvása, a település arculatának 
megőrzése érdekében. 

A cél elérését támogató 
prioritások: Kapcsolódó lehetséges intézkedések: 

Tervezés, előkészítés • Területi gazdaságfejlesztési célú koncepciók, programok, 
vállalkozási övezetek fejlesztési programjainak és üzleti 
terveinek összeállítása 

• Lakossági és vállalkozói szemléletformálás 
• Gazdaságfejlesztési tartalmú, például befektetést ösztönző 

kiadványok, beruházások megvalósíthatósági tanulmányainak 
készítése
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• Együttműködés, kommunikáció ás hálózatépítés 
• Reklámozási lehetőségekben való támogatás 
• Közösségi vállalkozások elterjedésének segítése 
• Szakértői címlista létrehozása, nyilvánossá tétele 

Területek hátterének 
rendezése 

• Rendezetlen területek kezelése 
• Településrendezési eszközök módosítása 
• Tulajdonviszonyok tisztázása 
• Ütemezhetőség biztosítása 
• Tartalékterületek biztosítása 
• Megtermelt nyereség adott részének térségbe való 

visszaforgatása 

Vállalkozásfejlesztés, 
befektetők bevonzása 

• Környezetkímélő technológiák támogatása 
• Innovációs központ, inkubátorházak letelepedéséhez 

lehetőség biztosítása 
• Vállalkozások technológia-, gép-, eszközbeszerzése és –

fejlesztése 
• Vállalkozásfejlesztési szolgáltatások, tanácsadás 
• Gazdasági céltérségeken történő infrastruktúrafejlesztése 
• Vállalkozások gazdaságfejlesztési beruházásaival új 

munkahelyek létesítése, meglévő munkahelyek megtartása 
• Helyi adottságokhoz illő tevékenység támogatása 
• Pénzügyi jellegű tevékenységek (pályázatok kihasználása, 

helyi támogatás megfelelő kontrolling mellett) 
• Helyi termékek megismerése, bemutatása, megjelenési 

lehetőség biztosítása 
• Közvetlenül „földről az asztalra”, termelőtől, készítőtől a 

vásárlóhoz elv előtérbe helyezése, házhoz vagy gyűjtőpontra 
szállítás 

• Helyben gyártott kézműves és élelmiszeripari termékek 
árusítása 

 

 

R9/ TÁJHOZ ALKALMAZKODÓ FELELŐS TURIZMUS FEJLESZTÉSE 

Pilisborosjenő egyik jelentős vonzereje az a természeti környezet, ami körbeveszi a települést. A 
turizmusfejlesztés esetében annak az egyensúlynak a megteremtése a cél, ami egyszerre veszi 
figyelembe a helyi lakosság igényeit, alkalmazkodik az érdeklődő turisták igényeihez és mindezek 
mellett figyelembe veszi, hogy a környezeti terhelés kezelhető mértékű legyen, a helyi természeti 
és épített karakter ne sérüljön. Röviden összefoglalva felelős turizmusfejlesztésre van szükség. Ez 
részben feltételez egy nagyon egyértelmű önkormányzati állásfoglalást azzal kapcsolatban, hogy 
csak olyan turisztikai fejlesztéseket támogathatóak, amik illeszkednek a táj értékeihez és azokat 
nem sérti. Másrészt elismeri, hogy a helyi adottságok alkalmasak bevételszerző turisztikai 
fejlesztések megvalósítására, de ennek keretfeltételeit rögzíteni szükséges. 

Pilisborosjenő abban a szerencsés helyzetben van, hogy a település turisztikai „attrakciója”, maga a 
települést körülvevő táj. Ezen a helyzeten alapvetően nem is kíván változtatni az Önkormányzat. 
Tehát turisztika területén nincsenek tervezve nagy beruházások, sokkal inkább a természettel való 
együttélésnek kell a fókuszban lenni. Annak érdekében, hogy világosak legyenek az Önkormányzat 
turisztikai elképzelései, tervezetten elkészül Pilisborosjenő Felelős Turisztika Fejlesztési 
Koncepciója. Fontos, hogy a természeti értékek bemutatása nem korlátozódhat csupán a 
településre látogatókra, hanem a helyben élők számára is át kell adni, hogy mit jelent a felelős 
természetvédelem. 

A helyi közösség igényeit figyelembe véve Pilisborosjenőn nem a turistaszám növelése a cél és nem 
prioritás a turisztikai szolgáltatások bővítése. A fejlesztések a turisztikai élmények gazdagítását 
célozzák, figyelembe véve, hogy ez nem járhat együtt a természet értékek indokolatlan 
terhelésével. A preferált turisztikai tevékenységek (bakancsos turizmus, tájfutás, kerékpár, 
lovaglás, mászófal, sziklamászás) azok, amik jelenleg is már megtalálhatóak a településen és 
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környezetében. Ezeknek a tevékenyégeknek kell kialakítani a megfelelő feltételeit, elérni, hogy a 
látogatók megfelelően eloszlásra kerüljenek a területen és ne egy-egy területen összpontosuljanak.  

A cél elérését támogató 
prioritások: Kapcsolódó lehetséges intézkedések: 

Turisztikai szolgáltatások 
fejlesztése 

• Kerékpáros és gyalogos kapcsolatok megteremtése 
• Turistaútvonalak kijelölése, népszerűsítése 
• Védett értékek felújítása 
• Folyamatos információátadás a védett értékek érdekében 
• Kerékpárkölcsönző létrehozása 
• Kiránduló-útvonalak, túraútvonalak kijelölése, a szükséges 

infrastruktúra megteremtése (pl. pihenő pontokon padok, 
szemetesek kihelyezése) 

• A vasútállomással, HÉV-vel való összeköttetés javítása 
• Szomszédos települések rendezvényeihez való kapcsolódás 
• Sportnapok szervezése 
• Horgászverseny szervezése 
• Közösségi/rendezvénytér kialakítása 

(lásd. még Kulturális kínálat bővítése prioritást) 
• Filmforgatási események szabályozása 

Turisztikai feltételek 
kialakítása 

• Parkolási lehetőségek rendezett keretek közé szorítása 
(pl. fizetős parkolás, időbeni korlátozás) 

• Nyilvános illemhely létesítése 
• Szelektív hulladékgyűjtés, „hulladékmentes kirándulás” 

szempontjára nevelés 
• Smart megoldások alkalmazása: QR kódos tájékoztatás, 

útvonalak meghatározása 
 
R10/ KÖRNYEZETKÍMÉLŐ MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁS 

A táj és a mezőgazdaság nem elkülöníthető egymástól, így érdemes együtt is foglakozni a kettővel, 
még ha hasznosításuk különbözik is. Pilisborosjenőre jellemző a nagytáblás, monokultúrás 
mezőgazdálkodás, illetve a növényvédőszerek használata, melyek negatívan hatnak a környező 
élővilágra. Ezért, az Önkormányzat fontosnak tartja az olyan mezőgazdasági tevékenységek előtérbe 
helyezését a területen, melyek környezetkímélő technológiákat alkalmazva védik a természeti 
értékeket, illetve igazodnak a térség adottságaihoz. 

Mivel Pilisborosjenő rengeteg természeti területtel rendelkezik, illetve ezek rend szerint 
mezőgazdasági területek mellett találhatóak, az Önkormányzatnak célja a növényvédőszerek 
visszaszorítása, a gazdálkodók edukálása és bio, vagy ökológiai gazdaságok kialakítása, bevonzása a 
településre. Törekedni kell a környezetkímélő tájgazdálkodás népszerűsítése a már jelenlévő, 
illetve a jövőben a településen gazdálkodók körében is. A tájgazdálkodás figyelembe veszi az 
éghajlati és domborzati viszonyokat és olyan talajkímélő technikákat és technológiákat alkalmaz, 
melyek nem merítik ki a terület erőforrásait. Ennek elterjedése érdekében fontos a 
képviselőtestület támogatása akár anyagilag, pozitív diszkriminációval, vagy a témában elérhető 
képzésekkel.  

Ezen kívül érdemes a klímaváltozásra felkészülni a termesztett növények megfelelő megválogatása 
terén is. A szárazságtűrő növényfajok alkalmazása rengeteg terhet vesz le a gazdálkodókról, 
valamint a vízkészlettel való gazdálkodásról egyaránt.  

A település külterületén fontos a domborzati viszonyokat figyelembe vevő csapadékvíz 
visszatartására kialakított területek létrehozása. Az ilyen visszatartók által összegyűjtött csapadék 
vízutánpótlásként szolgálhat, illetve mentesítheti a település csatornahálózatát a nagymennyiségű 
lezúduló csapadék egy részétől. A települési csapadékvíz visszatartása, a mezőgazdasági 
területeken való felhasználása tovább segíti a mezőgazdaság klímaadaptációját. 

Gondoskodni kell azon területek rendezéséről is, melyek jelenleg monokultúrás mezőgazdasági 
területként funkcionálnak, viszont különböző természetvédelmi oltalmak alatt is állnak, hiszen ezen 
ingatlanokon valószínűsíthetőleg nem érvényesülnek a természetvédelmi és tájhasználati 
irányelvek.  
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Településünk fontos karakter építő eleme a szőlő, a hozzá kapcsolódó kultúrával és 
hagyományokkal, melyek jelenlétére a település neve is utal. Ugyanakkor erős ingatlan-fejlesztői 
nyomás irányul a területre gazdaságilag előnyösebb hasznosítás érdekében. Meg kell találni azokat a 
szabályzókat, amik biztosítják a szőlőművelés hosszú távú fennmaradását a változó viszonyok között 
(pl. lakóépületet ne lehessen elhelyezni, kikötni az építés feltételeként a szőlőművelést, csak a 
műveléshez kapcsolódó építmény elhelyezhetősége stb). 

Érdemes a mezőgazdasági területek oktatási, rekreációs célú hasznosításnak előtérbe helyezéséről 
is gondoskodni. Tangazdaságok, rekreációs célú állattartó területek, lovardák kialakításával a jelen 
és jövő nemzedékét egyaránt közlelbb lehet hozni a tájgazdálkodás és a környezetvédelem 
fontosságához. 

A cél elérését támogató 
prioritások: 

Kapcsolódó lehetséges intézkedések: 

Környezetkímélő 
tájgazdálkodás 
népszerűsítése 

• Jelenlévő gazdálkodók informálása, oktatása 
• Bio-, ökologikus gazdaságok, tájgazdálkodás pozitív 

diszkriminációja a HÉSZ szabályzatában 
• Környezetkímélő mezőgazdasági tevékenységek pénzbeli 

támogatása 
• Környezetkímélő gazdálkodók bevonzása a területre 
• Mezőgazdasági tevékenységek korlátozása 
• Védett természeti területeken lévő mezőgazdasági 

tevékenységek erős korlátozása 
• Helyi borgazdaság népszerűsítése 
• Tangazdaság kialakítása 
• Környezetkímélő mezőgazdaság oktatási célú felhasználása 

Egykori mezőgazdasági 
területek visszaszerzése 

• Nemrégiben lakóterületbe vont, de még be nem épített 
területek visszavásárlása 

• Ingatlanspekuláció visszaszorítása 

Klímaadaptáció a 
mezőgazdaságban 

• Területhez alkalmazkodó technológiák támogatása 
• Vízvisszatartó műtárgyak kialakítása 
• Területi, éghajlati viszonyoknak megfelelő növények 

termesztésének népszerűsítése 

Természeti értékek 
védelme a mezőgazdasági 
területeken 

• Természetvédelmi oltalom alatt álló mezőgazdasági 
területek mezőgazdasági módszerének átalakítása 

• Szemléletformálás a védett, illetve értékes természeti 
területek környezetében használt növényvédő szerek 
használatáról 

• Állat és növényvilág védelmének szigorú szabályozása a 
mezőgazdasági területeken 

 

R11/ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ERŐS VÉDELME 

Jelenleg kidolgozás alatt áll az 5. Nemzeti környezetvédelmi program, mely az EU által készített, 
2020-2030 közötti időszakra kidolgozott Biodiverzitási stratégiának megfelelve irányoz elő 
hosszútávú törekvéseket Magyarország természeti adottságainak védelmére. Ennek elkészülte 
Pilisborosjenő területeire is hatással lesz, mivel lehetőséget ad a településnek az ilyen jellegű 
törekvéseinek finanszírozására, Európai Uniós támogatások elérérése.  

Pilisborosjenőt nagyméretű, országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek 
övezik, melyek a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képzik. Ezek területfelhasználási módjukat 
tekintve főként védelmi erdőterületbe soroltak. A közösség, illetve az Önkormányzat számára 
kifejezetten fontos ezen területek hosszú távú védelme és természetvédelmi jellegű fenntartása. Ez 
mind a környezetben élő flóra és fauna, mind a lakosság, illetve a gazdaság és mezőgazdaság 
számára egyaránt fontos. 

Cél, hogy az erdőterületek ne alakuljanak át, vagy kapjanak új funkciókat, emellett a területek 
gazdálkodását, a fakitermelést erősen korlátozni kell. A településen állandó együttműködés folyik a 
Pilisi Parkerdő Zrt.-vel, illete a Duna- Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal, 2022-ben örökerdő kerül 
kijelölésre a területen. Az örökerdő- gazdálkodási területek kibővítésével, illetve a megánerdők 
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tulajdonosaival való megállapodásokkal a fakitermelés szelídebb módszereiről, szálalóvágásos 
gazdálkodás előtérbe helyezéséről fontos lépései lehetnek a természeti értékek hosszútávú 
fennmaradásának érdekében. 

A háromoldalú megállapodás része továbbá, a 069 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelésbe vételét követően 
a terület használatának módosítása. A 18,5 ha földterület esetében a Pilisi Parkerdő Zrt. javaslatot 
tesz a terület ideális használatára, amennyiben lehetséges, kezdeményezi az országos mintafásítási 
programban való részeként való erdőtelepítést. Kiemelten fontos a szakmai partnerekkel való 
kommunikáció, illetve a hasonló fejlesztések előtérbe helyezése, pályázatok kihasználása. 

Törekedni kell a civil szervezetekkel, Nemzeti Park Igazgatósággal, valamint a Pilisi Parkerdő Zrt.-
vel való folyamatos kapcsolattartásra és együtt érdemes tervezni a természeti értékek jövőbeni 
hasznosítását, állapotának megtartását, illetve javítását. 

Az erdőterületek védelme mellett törekedni kell a település más természetes élőhelyeinek 
védelmére is a biodiverzitás fenntartásának érdekében, így fontos a patakok, vizes élőhelyek 
rehabilitációja, az élővilág megőrzése. A vízfelületek természetes jellegű fejlesztése, kapacitásuk 
bővítése a klímaváltozással járó, hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék tárolásának is 
megfelelő módjává válhat. Emellett a gyepes területek környezetkímélő fenntartása, beerdősülésük 
megakadályozása szintén kiemelt feladata a településnek. 

Szükséges rendezni azoknak a védelem alatt álló területeknek a helyzetét, melyek jelenleg 
mezőgazdasági hasznosítás alatt állnak és környezetszennyező módon vannak fenntartva. Ezen 
területek tulajdonjogát lehetőség szerint érdemes megszereznie az Önkormányzatnak, vagy erősen 
szabályoznia a hasznosíthatóságát. 

Pilisborosjenő kiemelkedő természeti értéke a Várvölgy. A faluhoz való közelsége, ugyanakkor 
érintetlensége sok itt lakónak biztosít napi felüdülést. Fontos cél ennek a területnek a megóvása 
minden olyan hatástól, ami megzavarja ezt a harmóniát. 

A természeti értékek bemutatása esetében fontos a folyamatos együttműködés megteremtése a 
Nemzeti Parkkal a megfelelő infrastruktúra kialakítása annak érdekében, hogy a látogatók ne 
károsíthassák a környezetet, illetve megfelelően eloszthatók legyenek a település különböző 
látványosságai között elkerülve azt, hogy egy-egy frekventált útvonalat túlhasználjanak. Ennek 
érdekében megfelelő tájékoztatásra, terelésre van szükség. 

A cél elérését támogató 
prioritások: 

Kapcsolódó lehetséges intézkedések: 

Meglévő természeti 
értékek védelme 

• Egyes területek ideális területhasználatának megvalósítása 
a szakmai partnerek segítségével – pl. mintafásítás 

• Együttműködés civil szervezetekkel 
• Örökerdők kijelölése 
• Szálalóvágásos gazdálkodás előtérbe helyezése 
• Vizes élőhelyek rehabilitációja, kapacitásuk bővítése 
• Gyepes területek hosszú távú fenntartása 
• Védelem alatt álló területek hasznosításának szigorú 

korlátozása 
• Védelem alatt álló területek közvetlen környezetében lévő 

egyéb ingatlanok hasznosításának szabályozása 
• Jelenleg védelem alatt nem álló, de értékes területek 

védelmének előterjesztése 
• Illegális hulladéklerakás visszaszorítása 

Természeti értékek 
megfelelő bemutatása 

• Turisztikai infrastruktúra kiépítése, látogatók megfelelő 
informálása 

• Szelíd turizmus fejlesztése 
• Frekventált túraútvonalak terhelésének csökkentése 
• Külterületi parkolók kialakítása 
• Új túraútvonalak kialakítása 

Partnerség biztosítása • civil szervezetekkel 
• Duna- Ipoly Nemzeti Parkkal 
• Pilisi Parkerdő Zrt.-vel 
• lakossággal
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• gazdasági szereplőkkel
 
R12/ BEÉPÍTETT TERÜLETEK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE 

Egy település infrastruktúra-hálózata, működése alapvetően befolyásolja a település élhetőségét, a 
népességmegtartó erejét, így a karbantartás mellett a hálózati rendszerek fejlesztése kiemelt 
feladat. Az infrastruktúra-fejlesztésének keretein belül az egyéni és a közösségi közlekedés 
lehetőségeinek javítása, valamint a közmű-hálózatok és a rákötések számának növelése a cél a 
Pilisborosjenőn fenntarthatóság érdekében. 

Az egyéni közlekedés számára a gépjárműves közlekedéssel szemben a fenntartható gyalogos és 
kerékpáros hálózat fejlesztése javasolt. A település hétköznapi élhetőbbé válása érdekében a 
kerékpározás biztonságos kereteit szükséges megteremteni amellett, hogy a kerékpározás 
kultúrájának terjedése igen nagy turisztikai potenciált hordoz magában. Az ehhez szükséges háttér 
infrastruktúra fejlesztése (pl. kerékpárkölcsönző, szerviz, a vasútállomáshoz, egyéb közösségi 
közlekedési megállókhoz kerékpáros útvonal kialakítása) szükséges. A kerékpáros kultúra 
kialakításának része a lakosság folyamatos informálása, a velük való kommunikáció, illetve a 
gyermekek kerékpáros közlekedésbe való csatlakozásának segítése, biztonságuk megteremtése is. 

A biztonságos közlekedés érdekében a burkolt utcák, rendezett utak arányának növelése 
elengedhetetlen. A meglévő közterületek kerékpáros-barát átalakítása mellett a megfelelő  
járműtárolás biztosítása is szükséges a költségtakarékos, környezetbarát közlekedési mód további 
térnyeréséhez. 

A közösségi közlekedés területére a település vezetésének ugyan kisebb ráhatása van, de a 
módosítási, javaslatok beépülhetnek a távolsági közlekedési rendszerekbe is. A várakozás 
körülményei a településen, a megállók környezete egyaránt fejleszthető, modern, okos 
megoldásokkal a várakozási idők csökkenthetők, a tájékoztatás magasabb szintje érhető el. A 
járműcsere lehetőségének biztosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a lakosság nagyobb arányban 
vegye igénybe a környezetkímélőbb közösségi közekedést a saját autók használata helyett. 

A közmű infrastruktúra területén törekedni kell arra, hogy a szolgáltatás mindenki számára (ésszerű 
kereteken belül) elérhető és használt legyen, a lakosság képes legyen megfizetni. Pilisborosjenő 
terepviszonyai és a klímaváltozás egyaránt elengedhetetlenné teszik, hogy a település 
csatornahálózatának, vízelvezetésének rendszerét felülvizsgálják, javítsák. 

Pilisborosjenő nagyméretű erdőkkel és zöldfelületekkel rendelkezik, melyek hozzájárulnak a 
település mikroklímájának javításához, vízvisszatartó, illetve hőmérséklet csökkentő hatással 
bírnak, ami a klímaadaptáció terén előnyt jelent a területen. Az épített környezetben viszont – a 
kertes házas beépítés ellenére is - hiányos a hasonló hatással bíró zöld infrastruktúra kiépítettsége, 
mely szintén segíthetné csökkenteni a klímaváltozás hatásait, így enyhítve a lakosokra való 
befolyását. A kék- és zöld infrastruktúra hálózat fejlesztéssel cél az olyan rendszerben működő 
multifunkcionális zöldfelületek kialakítása, melyek a település mikroklímájához tervezve 
vízvisszatartó erővel, a nyári hőmérséklet csökkentésével, a levegő szűrésével, párologtatással, 
valamint új élőhelyek kialakításával javítják az épített környezetben élők életviszonyait. A 
Pilisborosjenő belterületén is áthaladó patakok rehabilitációja segítheti a települési csapadék 
visszatartását, illetve a csatornahálózat mentesítését. A zöldfelületek a lakosság rekreációjához, a 
közösségi találkozási helyszínek biztosításához is nagyban hozzájárulnak. 

A cél elérését támogató 
prioritások: 

Kapcsolódó lehetséges intézkedések: 

A kerékpározás 
kultúrájának fejlesztése 

• Kerékpár-úthálózat építése, kijelölése 
• Környezettudatos közlekedésre nevelés 
• Intézményi, közösségi funkciók közelében a tárolási 

lehetőségek biztosítása 
• A településközi kerékpározás biztonságossá tétele (pl. 

vasútállomáshoz) 
• Az idősek közlekedésének segítése (pl. Elektromos jármű 

beszerzése) 

Gyalogos közlekedési 
rendszer fejlesztése 

• Járdák, gyalogátkelők kiépítése, kijelölése 
• Gyalogos útvonalak, járdák megújítása, biztonságossá tétele 
• Közösségi pihenő terek kialakítása
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• Tájékoztatás fejlesztése

Közösségi közlekedés 
nagyobb térnyerése 

• Megállók és környezetük minőségi megtartása, fejlesztése 
• Ráhordás biztosítása (vasútállomáshoz, HÉV-hez) 
• Utazási szolgáltatás színvonalának növelése – lobbi 

tevékenység 
• Járműcsere lehetőségének biztosítása 
• Okos megoldások alkalmazása 
• Helyi (együttműködő, funkcionális térségi) buszjárat 
• Hajnali busz járatok sűrítése 

Hatékony vízgazdálkodás, 
szennyvízhálózat 
fejlesztése 

• Csapadékvizek hasznosítása 
• Közműolló bezárása 
• Kisvízfolyások, árkok revitalizációja 
• Patak rekreációs jellegű hasznosítása 

Közúti közlekedési 
rendszerek megújítása 

• Burkolt, rendezett utak arányának növelése 
• Földutak használhatóvá tétele 
• Autóbusz-közlekedés hatékonyságának, összehangoltságának 

növelése 
• Parkolási körülmények rendezése, okos parkolás bevezetése 
• Autós forgalom korlátozása az Ófaluban 

Kék- zöld infrastruktúra 
hálózat fejlesztése 

• Közösségi zöldfelület kialakítása 
• Klimatikus és ökológiai igények felmérése 
• Patakpart rehabilitáció, kapacitásnövelés 
• Útmenti infiltrációs zöld sávok kialakítása 
• Invazív növények irtása, honos növények ültetése 
• Biodiverzitás javítása, új élőhelyek kialakítása 

 
 
 
R13/ ÉPÍTETT KÖRNYEZET, KARAKTER MEGÓVÁSA, FEJLESZTÉSE 

A község épített öröksége sajátos, az egyedi településkarakter erőteljes meghatározó eleme a 
változatos építészeti kialakítás, a település egésze mégis nyugodt arculatottal rendelkezik. A 
hajdani sváb település máig fellelhető örökség. Ennek megőrzése fontos cél. 

Az egyedi településkarakter, a megőrzött történetiség egyre jobban felértékelődő adottsága a 
településeknek. Az egyedi, kellemes arculat kedvezően befolyásolja a község és térségének 
megítélését, közvetve erősíti annak gazdasági pozícióit, javítja a lakosság életminőségét. Az 
egyediség érdekében apró környezeti változások valósíthatók meg, hogy az ide látogatóknak és a 
helyi lakosoknak egyaránt kialakulhasson a „Pilisborosjenő érzetük”. 

A község számos olyan belterületi, épített értékkel bír, melynek megőrzése az egyes fejlesztések 
során kiemelten kezelendő (pl. egyes karakteres utcaképek, teresedések illetve a településközpont 
telekkiosztása, „szabálytalan” de festői utcavonal vezetése, a kőkerítések sora). A 
településrendezésrendezés és -fejlesztés során lényeges, hogy a karakteres településrészek 
jellegzetes arculata megmaradjon, kihangsúlyozásra kerüljön.  

Az Ófalu a történeti és hangulati értékei miatt is a pilisborosjenői identitás alapja, de a 
faluközpontban hiányzik a közösségi tér funkciója. Célszerű meghatározni azon telkeket, melyek 
közösségi funkciót kaphatnak a meglévők mellett (pl. Tájház, park, élelmiszerbolt, étterem, 
cukrászda, piac, egyéb kis üzletek). A patakpart revitalizációja és fejlesztése a közösségi rekreáció 
helyszínének is lehetőséget teremthet. A közösségi zöldterületek fejlesztésbe érdemes bevonni a 
helyi közösséget is, annak érdekében, hogy még mélyebb kapcsolódás alakulhasson ki a 
területekkel. 

Pilisborosjenően a lakóterületeken a beépítés módja jellemzően oldalhatáron álló, ahol a telek 
szélessége engedi, szabadon álló. A családi házak az építés évének megfelelően különböző korok 
lenyomatát hordozzák. A lakóterületek nyugodt légkörét meg kell őrizni. 

A cél elérését támogató 
prioritások: 

Kapcsolódó lehetséges intézkedések: 
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Védettség kiterjesztése • Településkép védelmével foglalkozó rendelet 
megújítása, kataszter pontosítása 

• Védett elemek számának növelése 
• Új kategóriák (pl. védett utcakép, kőhidak) létrehozása 
• Szakszerű és pontos szabályozás 

Megőrzés • Az értékmegőrzésben részt vállaló magánszektor 
támogatása, ösztönzése 

• Felújítások folytatása, pénzalap növelése 
• Közösségi részvétel erősítése az értéket érintő 

beavatkozások kapcsán 
• Értékek gazdaságos hasznosítás 

Erőforrásként való kezelés • Turizmusból származó bevételek egy részének 
visszaforgatása 

• Átmeneti vagy részleges funkciókkal történő hasznosítás 
• Hagyomány, környezettudatosság népszerűsítése – 

önbecsülés forrása 

Települési arculat 
formálása 

• Minőségi építészet megkövetelése, jó példák elismerése 
• Települési tervtanács működtetése 
• Főépítész szerepének erősítése 
• Települési arculat formálása 
• A köz- és magánterületek rendszeres virágosítása 
• Szép ház, szép kert pályázat kiírása 
• Egyedi, saját utcabútorok, tájékoztatók alkalmazása 
• Fejlesztési területeken stratégia kidolgozása 

Meglévő épületállomány 
korszerűsítése 

• Energiahatékony rendszerek alkalmazása 
• Műszakilag vagy funkcionálisan nem megfelelő lakások 

bevonása az ingatlanpiacra 
• Megfelelő támogatási rendszer kialakítása 

Tisztaság, igényesség 
fokozása 

• Ránevelés, környezettudatosság formálása 
• Közösségi programok szervezése, szemétszedés 
• Lakóutcák rendezése, tisztán tartása 
• Vízelvezető árkok karbantartása, rendezése lakossági 

akciók keretein belül 

Ófalu fejlesztése • Régi iskolaépület – Tájház - Coop – Templom- Faluház– 
jelenlegi Falugondnokság Polgármesteri hivatal belső és 
külső tereit egy nagy közösségi térré alakítani 

• Patakrevitalizáció, rekreációs fejlesztés 
• Budai úton, Dózsa György úton kerékpárút fejlesztése 
• Budai úton, Dózsa György úton kereskedelmi, szolgáltatási 

szektor megtelepítése 
 

R14/ LAKÓ FEJLESZTÉSI TERÜLETEK ESETÉBEN ÖNKORMÁNYZATI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 

Az elmúlt két évtized során a településen az indokoltnál lényegesen nagyobb mértékben lettek 
lakóterületté nyilvánítva mezőgazdasági területek, melyeknek nagy részén a mai napig sem indultak 
meg, vagy nem fejeződtek be a fejlesztések. Infrastruktúrájuk nem kiépített, számos vita és per 
lassítja vagy akadályozza a haladást, aminek következményeképpen az agglomeráció többi kedvező 
elhelyezkedésű településéhez képest mérsékeltebb betelepülési ütemmel többé-kevésbé lépést 
tudott tartani a legtöbb közszolgáltatás, bár az oktatási intézmények növekvő zsúfoltsága és a nyári 
vízhiány már megjelent Pilisborosjenőn is. 

Az önkormányzat célja a vitás ügyek tárgyalásos rendezése, ezért az érintett területek 
benépesedése elől idővel elhárulnak az akadályok, ami a közszolgáltatások és közüzemek 
túlterhelését jelentősen megnöveli, és az itt élők életminőségének jelentős romlását okozhatja. 
Potenciális veszély a nyári vízkorlátozások gyakoribbá válása, a korlátozott kapacitású 
szennyvíztisztító telep túlterhelése, ami súlyos szennyezést okoz a Pilisborosjenői-patak alsóbb 
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folyásán, a forgalom növekedése, ami a munkába járás időigényét növeli, vagy az oktatási 
intézmények további zsúfoltság növekedése és kényszerű bővítése konténerekkel. 

E negatív hatások kiküszöbölése érdekében az önkormányzat fontos feladata a benépesülés 
tempójának szabályozása a rendelkezésére álló valamennyi eszközzel, és a további lakó célú 
belterületbe vonások teljes leállítása. Az önkormányzat rendelkezésre álló szabályozó eszközök 
sajnos korlátosak, a Helyi Építési Szabályzat drasztikus szigorítása, a beépíthetőségi mutatók 
lecsökkentése vagy a visszaminősítés újabb perek veszélyét hordozza magában, így ideiglenes 
hatályú korlátozó rendelkezésekkel, tárgyalásos kompromisszumok keresésével, egyes fajsúlyos 
esetekben akár a kártalanítás felvállalásával lehet ezen a területen eredményeket elérni.  A sikeres 
szabályozás előfeltétele a tudatos tervezés, a demográfiai változások nyomon követése és az 
érintettekkel való konstruktív együttműködés. 

A meglévő monofunkcionális lakóterületek kereskedelmi, szolgáltatási intézményi funkciókhoz való 
elérhetőségét javítani szükséges. Az új fejlesztések esetében is kiegyensúlyozott térbeli- társadalmi 
szerkezet kialakítása szükséges, hogy általánosan javuljon a területen élők hozzáférési lehetősége 
az intézményekhez, és a szolgáltatásokhoz. Éppen ezért a lakóterületi fejlesztések lassítása 
szükséges Pilisborosjenőn a természeti környezet megóvása érdekében, az intézmények 
korlátozottsága, valamint a közmű-és infrastrukturális kapacitások szűkössége miatt. 

A lakó fejlesztési területek egy része már beépülőben van. Ezen területek esetében – a 
településüzemeltetési feladatok koordinálása mellett - az Önkormányzat olyan irányú 
szerepvállalása a fontos, mely az illeszkedést szolgálja: fásítás és az összkép javítása szükséges: 
kisebb léptékű, tájba illő épületek jelenjenek meg csupán. A még beépítetlen lakó fejlesztési 
területek esetében a településrendezési szempontból történő „visszalépés”, illetve - ha a 
„visszalépés” nem lehetséges, a beépülés lassításának, a rendezett keretek között történő beépülés 
folyamatának irányítása a feladat. A beépülő területek esetében az intézményi háttér hiánya, az 
ellátási feladatkörök biztosítása igen nagy feladat, de az új lakók ellátáshoz való joga mégis adott. 
Az új lakók megjelenése az intézményi funkciók bővítési szükségletével jár, ezért célszerű a 
lakásszám maximalizálása. 

Az önkormányzatok gazdálkodása elválaszthatatlan az államháztartástól, annak egyik alrendszerét 
jelenti. Az államigazgatás korszerűsítése során az ágazati jogszabályok változása az Önkormányzat 
pénzügyi szabályozását is erősen befolyásolják. Az elmúlt időszak tendenciája azt igazolja, hogy az 
önkormányzatoknak a jövőben egyre inkább saját bevételi forrásaikat kell megerősíteni, mert 
folyamatosak a forráselvonások, így egy struktúraváltás és szemléletváltás elkerülhetetlen az 
önkormányzati működés területén. A fenntartható költséggazdálkodás a közszolgáltató 
intézményhálózat megtakarításokat is eredményező ésszerűsítése mellett a saját bevételek (helyi 
adók, pályázati források) növelésével valósulhat meg. 

Az Önkormányzat forgalomképes vagyonába tartoznak mindazok az ingatlanok és ingó dolgok, 
amelyeket a törvények vagy önkormányzati rendeletek nem soroltak a törzsvagyonba. A 
településfejlesztési feladatok megvalósításának érdekében a stratégiailag nagy fontossággal bíró 
területekre célszerű az Önkormányzat elővásárlási jogát kiterjeszteni.  

A stabil és kiegyensúlyozott költségvetés egyik eleme a szakmailag átgondolt és pénzügyileg 
megtervezett adópolitika. Pilisborosjenő a helyi adópolitika kialakítása során három szempontot 
helyez előtérbe: a lakosság és a vállalkozások teherbíró képességét, a megfelelő minőségi 
szolgáltatások garantálását, valamint a kiegyensúlyozott költségvetés megvalósítását az óvatosság, 
következetesség és teljeskörűség elvét követve. 

A cél elérését támogató 
prioritások: 

Kapcsolódó lehetséges intézkedések: 

Már beépülő lakóterületi 
fejlesztések rendezése 

• Társadalmasítás, kapcsolattartás az akcióterületen található 
szereplőkkel (lakók, civilek, vállalkozók, egyéb); 

• Nagyfokú tapasztalat megszerzése az EU által támogatott 
projektek végrehajtásában  

• Partnerségi egyeztetések  
• Hiányzó településüzemeltetési feladatok ellátása, 

koordinálása 
• A hiányzó kereskedelmi, szolgáltató egységek pótlása a 

meglévő monofunkcionális lakóterületeken 
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• Fásítás
• Táj- és településképbe illeszkedő épületek előírása 
• Intézményi kapacitások bővítése 

Még be nem épült lakó 
fejlesztési területeken 
„visszalépés” 

• Településrendezési eszközök módosítása, beépítésre szánt 
területek csökkentése 

• Esetleges kártalanítási igények felmérése 

Még be nem épült 
fejlesztési területek 
beépülésének lassítása 

• Településrendezési eszközök módosítása: a lakosságszám 
maximalizálása 

• Közműkapacitással kapcsolatos egyeztetések bonyolítása 
• Közlekedési rendszerek kapacitásának felmérése 
• Intézményi igények felmérése 
• A korlátozottság miatti „folyamat-lassítás” 

 
R15/ TALÁLKOZÁSI HELYSZÍNEK LÉTREHOZÁSA 

Pilisborosjenő beépített területei jellemzően lakóterületek. A megfelelő lakhatási körülmények, a 
minőségi épületállomány és lakókörnyezet a település népességmegtartó erejét javítja, az 
életkörülményeket nagyban befolyásolja. Pilisborosjenő, mint otthon a lakótérnél tágabb életteret 
is ad: a közösségi találkozási lehetőséget több szinten is biztosítja a különbőző életkorú lakói 
számára. 

A település zöldfelületi rendszerének fejlesztése befolyásolja a lakosság komfortérzetét, és 
hozzájárul a kikapcsolódáshoz, a szabadidő eltöltéséhez, emellett találkozási pontként szolgálhat, 
és közösségszervező ereje sem elhanyagolható. Bár a családi házak magánkertjei a környezet és a 
saját, családi rekreáció terét biztosítja, a szomszédokkal, ismerősokkel, barátokkal való találkozási 
lehetőséget nem feltétlenül szolgálja. Ezért kiemelt fontosságú olyan zöldfelületek, közterek, 
pihenőpontok kialakítása, amelyek használata a közösség számára időben korlátlanul biztosított. 

A térség élővilágának megtartása érdekében érdemes a jelenleg elszigetelt zöldterületek 
összekapcsolása és egy zöld, illetve kék hálózat kialakítása, mely segítségével az állat- és 
növényvilág könnyen mozoghat a belterületi és külterületi zöld környezetben. Ezzel a lépéssel 
erősebb ökoszisztémák alakíthatóak ki, mely könnyíti a parkok fenntartási munkálatait is. A 
belterületen olyan parkfejlesztés a cél, mellyel multifunkciós zöldterületek jöhetnek létre, 
flexibilisen használható utcabútorokkal, különböző eseményekre átalakítható terekkel, melyek 
környezetvédelmi, vízgazdálkodási funkcióval is bírnak (pl.: méhlegelő, esővíz visszatartó 
zöldterület). Emellett fontos a kék infrastruktúra fejlesztése, annak összekapcsolása a zöld 
infrastruktúrával, hogy ezáltal értékes természeti környezetek alakulhassanak ki a település 
belterületében.  

A környezettudatosság és az egészségmegőrzés érdekében cél, hogy a mozgás, a sport a helyi 
lakosság szabadidő eltöltésének szerves részévé váljon. Hosszú előkészítést követően a 
Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornaterem építése 
megkezdődik. A fejlesztés azt célozza, hogy a helyi lakosok komfort érzete növekedjen a helyben 
elérhető rekreációs- és sport funkciók bővülése okán.  

Fontos, hogy olyan közösségi terek alakuljanak ki, ahol a különböző korosztályok tudnak találkozni, 
viszont nem zavarják egymást. Játszótérfejlesztés esetén is érdemes több funkciós megoldásokat 
előtérbe helyezni, mint például szikkasztó rét kialakítása vagy pikniklehetőség biztosítása. A 
közösségi tereket kerékpártárolókkal és parkolókkal kell ellátni. A falu köztereinek alkalmasnak kell 
lennie arra, hogy a lakosság találkozhasson, mikroközösségeket alkothassanak, amellett, hogy az 
egész települést megmozgató programlehetőségeknek is színteret biztosítson. 
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A cél elérését támogató 
prioritások: Kapcsolódó lehetséges intézkedések: 

A lakossági rekreáció 
helyszíneinek fejlesztése 

• Régi iskolaépület – Tájház - Coop – Templom- Faluház– 
Polgármesteri hivatal belső és külső tereit egy nagy 
közösségi térré alakítani 

• Sportolási lehetőségek bővítése (pl. futókör építése, felnőtt 
játszótér, aktív park, gyerek kalandpark létrehozása)  

• Közösségi Ökokert fenntartása, megtermelt ételek 
felhasználása a közétkeztetésben 

• Multifunkciós játszótér-fejlesztés 

Zöldfelületi fejlesztések • Patak revitalizácós-, rekreációs fejlesztése 
• „Tündérkert” kialakítása 
• Park kialakítása, fejlesztése, zöldfelületek megfelelő 

hasznosítása, tanösvény kialakítása 
• Lazareth fásítása 
• Kék és zöld infrastruktúra hálózat fejlesztése 
• Invazív fajok visszaszorítása, honos növények alkalmazása 

Közterek fejlesztése • Közterületek közösségi térré való fejlesztése 
• Okos utcabútorok alkalmazása 
• Köztéri pihenés lehetőségének biztosítása 
• Megosztás-kölcsönzés: szívesség kör kialakítása, gépek 

biztosítása 
• Budai úton, Dózsa György úton kerékpárút fejlesztése 
• Budai úton, Dózsa György úton kereskedelmi, szolgáltatási 

szektor megtelepítése 
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2.2.4. Részcélok területisége 

Egyes részcélok rendelkeznek területileg jól lehatárolható fejlesztési céltérségekkel. A fejlesztési 
céltérségek a település térbeli fejlődését mutatják, de ez nem azt jelenti, hogy fejlesztés csak ott 
zajlódhat, csupán a település adottságaiból kiindulva a kijelölt fejlesztési irányra különösen 
alkalmasak. A célok „területiségének erőssége” fejezi ki, hogy a cél megvalósulása során milyen 
mértékben kötött területekhez, vagy inkább „soft” jellegű-e a cél. 

  
a részcél 

területiségének 
erőssége

jellemző céltérség Pilisborosjenőn 
településen 

túlnyúló hatás 
erőssége

R1. HAGYOMÁNYOK 
TOVÁBBÉLTETÉSE, ÚJ 
HAGYOMÁNYOK 
TEREMTÉSE 

 
közösségi terek, játszóterek, 
közterületek, lakóterületek  

R2. HUMÁN FUNKCIÓK 
ERŐSÍTÉSE  

lakóterületek, 
településközpont, szociális, 
oktatási és egészségügyi 
intézmények

 

R3. GENERÁCIÓK 
EGYÜTTÉLÉSÉNEK 
SEGÍTÉSE 

 
közösségi terek, intézmények, 
lakóterületek, településközpont  

R4. MODERN ÉS NYITOTT 
ÖNKORMÁNYZATISÁG 
TÁMOGATÁSA 

 
a település egésze

 

R5. KÖRNYEZETTUDATOS 
NEVELÉS  

a település egésze
 

R6. EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
FORMÁK MEGTALÁLÁSA, 
ALKALMAZÁSA 

 
a település egésze

 

R7. SZOLGALTATÁSI KÖR 
BŐVÍTÉSE, MINŐSÉG 
JAVÍTÁSA 

 
településközpont, 
lakóterületek, mezőgazdasági 
területek

 

R8. GAZDASÁGI FEJLESZTÉSI 
CÉLTERÜLETEK 
AKTIVIZÁLÁSA 

 
gazdasági fejlesztés céltérsége 

 

R9. TÁJHOZ ALKALMAZKODÓ 
FELELŐS TURIZMUS 
FEJLESZTÉSE 

 
településközpont, külterületek, 
erdőterületek  

R10. KÖRNYEZETKÍMÉLŐ 
MEZŐGAZDASÁGI 
HASZNOSÍTÁS 

 
külterületek,
mezőgazdasági területek  

R11. TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 
ERŐS VÉDELME  

külterületek,
erdőterületek, vizes területek  

R12. BEÉPÍTETT TERÜLETEK 
INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK 
FEJLESZTÉSE 

 
meglévő lakóterületek,
településközpont  

R13. ÉPÍTETT KÖRNYZET, 
KARAKTER MEGÓVÁSA, 
FEJLESZTÉSE 

 
meglévő lakóterületek,
településközpont  

R14. LAKÓ FEJLESZTÉSI 
TERÜLETEK ESETÉBEN 
AKTÍV ÖNKORMÁNYZATI 
ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 

 
Külső Falu, Üröm felőli 
területek  

R15. TALÁLKOZÁSI HELYSZÍNEK 
LÉTREHOZÁSA  

településközpont, 
lakóterületek, erdőterületek  
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3. A CÉLOK SZINERGIAVIZSGÁLATA 
A településfejlesztési koncepcióban foglaltak biztosítják a majdani fejlesztések alapját 
Pilisborosjenőn. A tervezett fejlesztésektől, melyek alapján elvárt, hogy ne csak önmagukban 
értelmezhető, pontszerű beavatkozásként valósuljanak meg, hanem erős együttműködésben, annak 
érdekében, hogy a fejlesztések erősítsék egymás pozitív hatását. 

3.1. KÜLSŐ SZINERGIAVIZSGÁLAT 

Pilisborosjenő átfogó céljai (azokon keresztül részcéljai is) illeszkednek az EU kohéziós politika 
2021-2027 közötti pénzügyi ciklusra előirányzott szakpolitikai célokhoz, prioritásokhoz. 

ÁTFOGÓ CÉL
 
EU FŐ  SZAKPOLITIKAI  CÉL,  
PRIORITÁS 

Á1/ Önmagát 
megszervezni 
tudó helyi 
közösség 
támogatása 

Á2/ Helyi 
erőforrásokra 
alapozó 
gazdaságfejlesz
tés 

Á3/ Otthon a 
környezeti 
értékek 
tiszteletben 
tartásával 

Intelligensebb – innováción alapuló, digitális – 
Európa   

 

Zöldebb, karbonmentes Európa  

Jobban összekapcsolt („hálózatos”) Európa 

Szociálisabb Európa 

A polgáraihoz közelebb álló Európa 

 
Az Országos Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban: OFTK) értelmében a nemzeti jövőkép az 
alábbiak szerint kerül megfogalmazásra: „Magyarország 2030-ban Kelet-Közép-Európa egyik vezető 
gazdasági és szellemi központja lesz, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az 
erőforrások fenntartható használatára épülő versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben 
gyarapodó népességgel, megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti 
állapottal.”11 

A nemzeti jövőkép elérése érdekében négy hosszú távú átfogó fejlesztési cél, továbbá tizenhárom 
specifikus cél (hét szakpolitikai jellegű és hat területi cél) került megfogalmazásra. Pilisborosjenő 
átfogó céljai (azokon keresztül stratégiai céljai is) illeszkednek Magyarország céljához, ezáltal 
hozzájárul a nemzeti célok megvalósulásához. 

ÁTFOGÓ CÉL -  
P IL ISBOROSJENŐ

 
ÁTFOGÓ FEJL.  CÉL -  OFTK 

Á1/ Önmagát 
megszervezni 
tudó helyi 
közösség 
támogatása 

Á2/ Helyi 
erőforrásokra 
alapozó 
gazdaságfejlesztés 

Á3/ Otthon a 
környezeti 
értékek 
tiszteletben 
tartásával 

Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító 
gazdasági fejlődés 

 

 

Népesedési fordulat, egészséges és megújuló 
társadalom 

  

Természeti erőforrásaink fenntartható 
használata, értékeink megőrzése és 
környezetünk védelme 

   

Térségi potenciálokra alapozott, 
fenntartható térszerkezet 

  

 
Az ország szakpolitikában érvényesítendő és területi specifikus céljai közül az alábbiakat 
kiemelkedően szolgálják Pilisborosjenő célkitűzései: 

 Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás 
 Kreatív, tudásalapú társadalom, piacképes készségek, K+F+I 

 
11 Az OFTK a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. 
(I.3.) OGY határozat által (mellékletként) került elfogadásra. A megalapozó vizsgálat tartalmazza az OFTK 
célkitűzéseinek bemutatását. Lásd. Megalapozó vizsgálatban. 
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 Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom 
 Versenyképes, innovatív gazdaság 
 Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk 

védelme 
 Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 
 Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása 

Pilisborosjenő településfejlesztési koncepciójában kitűzött célok és jövőkép megfelel az OFTK-ban 
megfogalmazott területfejlesztési igényeknek és feladatoknak. 

Pilisborosjenő beépítetlen területeinek nagy része környezeti-, illetve természeti szempontból 
kiemelten értékes, így az országos döntések vizsgálata e téren elengedhetetlen a koncepció 
szinergiavizsgálatában.  

A 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-4) feladata12, hogy az ország adottságait, a 
társadalom hosszú távú érdekeit és jövőbeni fejlődési céljait, valamint a globális felelősségből és a 
nemzetközi együttműködésből és EU-tagságból adódó kötelezettségeket figyelembe véve 
meghatározza az ország környezeti céljait és az elérésükhöz szükséges feladatokat és eszközöket.  

ÁTFOGÓ CÉL -  
P IL ISBOROSJENŐ

 
ÁTFOGÓ CÉL,  STRATÉGIAI  
CÉLOK –  NKP-4 

Á1/ Önmagát 
megszervezni 
tudó helyi 
közösség 
támogatása 

Á2/ Helyi 
erőforrásokra 
alapozó 
gazdaságfejlesztés 

Á3/ Otthon a 
környezeti 
értékek 
tiszteletben 
tartásával 

Az NKP-4 átfogó célkitűzése, hogy 
hozzájáruljon a fenntartható fejlődés 
környezeti feltételeinek biztosításához.

   

Az életminőség és az emberi egészség 
környezeti feltételeinek javítása 

   

Természeti értékek és erőforrások védelme, 
fenntartható használata 

   

Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság 
javítása, a gazdaság zöldítése 

   

Pilisborosjenő életét a Pest megye fejlesztési irányai közvetlenül érintik, ezért a jövőképpel, az 
átfogó célokkal, a részcélokkal és a horizontális célokkal való szinergia is vizsgálatra kerül. 
Pilisborosjenőt a megyei területfejlesztési koncepció átfogó területi céljai közvetlenül nem érintik, 
a további céloknak a község célrendszere, tervezett programjai megfelelnek. 

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS (TM) 
testben és lélekben egészséges, együttműködő egyén és közösségek

 

TM.1. A szociális és létbiztonság megerősítése, a közösségek megújítása, a családi értékek 
előtérbe helyezése, „családbarát” megye, a társadalmi bizalom erősítése.  

TM.2. Az együttműködések intézményesítése a térségi szereplőkkel, a megye belső kapcsolati 
hálójának fejlesztése, menedzsment kapacitásának fejlesztése.  

TM.3. Egészséges társadalom, a megye lakossága egészségi állapotának javítása, kiemelt 
hangsúlyt fektetve az egészséges életmódra és prevencióra  

TM.4. Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása, az oktatás 
intézményrendszerének infrastrukturális és tartalmi megújítása, a kultúra, kulturális értékek 
megőrzése és fejlesztése, a térségi- és helyi identitás erősítése 

 

GAZDASÁG DINAMIZÁLÁSA (GD) 
az értékteremtő képesség növelése a térség adottsága, külső-és belső kapcsolatrendszerre építve  

GD.1. A gazdaság teljesítményének, hatékonyságának és stabilitásának erősítése; több lábon álló 
gazdaság; a technológia és tudásintenzív, valamint a foglalkoztatást erősítő ágazatok 
kiegyensúlyozott fejlesztése, a gazdasági ágak közül kiemelten az ipar, az építőipar, a turizmus, 
a közlekedés, kereskedelem, raktározás, az információ és kommunikáció ágakban működő 
vállalkozások versenyképességének növelése, technológiai felkészültségének javítása. 

 

 
12 2020‐ban megkezdődött az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP‐5) stratégiai környezeti vizsgálati 
eljárása, de azon anyagok jelenleg még nem elérhetők, az elfogadásáról nincsen információnk. 
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GD.2. Gazdasági húzótérségeink innovációs teljesítményének, versenyképességének, exportjának 
növelése.  

 

GD.3. Makroregionális logisztikai funkciók és a rászervezhető értékteremtő képesség erősítése 
kiemelten az MO mentén a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér térségében. 
A Gödi Különleges Gazdasági Övezet fejlesztése. 

o 

TÉRSZERKEZET FEJLESZTÉSE ÉS KIEGYENSÚLYOZÁSA
a lokális- és makrotérségi érdekeket kiszolgálni tudó, fenntartható környezet

 

TF.1. Pest megye térségének nemzetközi és országos multimodális közlekedési 
kapcsolatrendszerének fejlesztése a transzfer szerep ellátása és hálózatos térstruktúra 
kialakulása érdekében. 

 

TF.2. A térség kohéziójának javítása érdekében a megye közlekedési kapcsolatrendszerének 
fejlesztése, kiemelten kezelve a térségközpontok és vonzáskörzetük közlekedését és az elővárosi 
közlekedést. 

 

TF.3. Tervezett, koordinált térségfejlesztés, policentrikus települési struktúra, fenntartható 
városfejlesztés. takarékos területhasználat, épített és környezeti értékek megóvása és 
fejlesztése. 

 

TF.4. Energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, közműfejlesztés és környezetvédelem a térségek és 
települések fenntartható fejlődésének szolgálatában.  

H.1. Területi és társadalmi kohézió, szociális felzárkóztatás 

H.2. Partnerség, együttműködés 

H.3. Fenntarthatóság, klíma és energiapolitika 

H.4. Hatékonyság 

H.5. Innováció 

H.6. Identitás erősítés, megyei profil, értékmegőrzés, értékteremtés 

Pest megye fejlesztéspolitikája tudatos értékválasztáson alapul. A megye koncepciójának 
szemlélete és Pilisborosjenő koncepciójában megfogalmazott célok szinergiában vannak, elősegítik 
az értékek fennmaradását, azok kialakulását.13 

Pilisborosjenő a Pilisvörösvári járás része. A Pilisvörösvári Kistérségre vonatkozóan 2010-ben készült 
Környezetvédelmi Program (továbbiakban: Kistérségi Program). Bár azóta eltelt 11 év, a 
környezetvédelem témaköre Pilisborosjenő életében kiemelt fontosságú, így az alábbiakban 
bemutatásra kerülnek a dokumentumban szereplő jövőkép, a környezetvédelmi átfogó célok és a 
környezetpolitikai stratégia. 

ÁTFOGÓ CÉL -  
P IL ISBOROSJENŐ

 
ÁTFOGÓ CÉL –  K ISTÉRSÉGI  
KÖRNYEZETVÉDELMI  PROGRAM

Á1/ Önmagát 
megszervezni 
tudó helyi 
közösség 
támogatása 

Á2/ Helyi 
erőforrásokra 
alapozó 
gazdaságfejlesztés 

Á3/ Otthon a 
környezeti 
értékek 
tiszteletben 
tartásával 

A települések élet és környezetminőségének 
javítása 

   

A természeti erőforrásaink és értékeink 
megőrzése 

   

A fenntartható életmód, termelés és 
fogyasztás elősegítése, a 
környezetbiztonság javítása 

   

 

 
13 Pilisvörösvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája (FVS) és Integrált Városfejlesztési Stratégiája (ITS) 
készítés alatt állnak, melyek számos várostérséget is érintő fejlesztést is tartalmaznak. Az FVS várható 
elfogadása 2022 év első felében, az ITS véleményezési anyagának közzététele 2022 tavaszán történik 
előreláthatóan. A várható fejlesztések a dokumentumok elfogadása, közzététele után kerülhetnek 
bemutatásra. 
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A Kistérségi Program hosszú távú célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti 
feltételeinek a biztosításához, mely Pilisborosjenő kitűzött céljaival illeszkedik, a megvalósítás 
során a hatások erősíthetik egymást.  

3.2. BELSŐ SZINERGIAVIZSGÁLAT 

A településfejlesztési koncepció célrendszerében az átfogó célok is tartalmaznak olyan 
témaköröket, melyek erősen összefüggenek, szinergiában vannak egymással. Az egyes részcélok 
átfogó célokhoz való kapcsolódásuk erőssége alapján került „besorolásra” az átfogó célokhoz. Az 
átfogó és részcélok szinergiájának erősségét, a kapcsolódást az alábbi táblázat mutatja: 

ÁTFOGÓ CÉL
 
 
 
RÉSZCÉL 

Á1/ Önmagát 
megszervezni tudó 
helyi közösség 
támogatása 

Á2/ Helyi 
erőforrásokra 
alapozó 
gazdaságfejleszt
és 

Á3/ Otthon a 
környezeti értékek 
tiszteletben 
tartásával 

R1/ HAGYOMÁNYOK 
TOVÁBBÉLTETÉSE, ÚJ HAGYOMÁNYOK 
TEREMTÉSE 

   

R2/ HUMÁN FUNKCIÓK ERŐSÍTÉSE 

R3/ GENERÁCIÓK EGYÜTTÉLÉSÉNEK 
SEGÍTÉSE    

R4/ MODERN ÉS NYITOTT 
ÖNKORMÁNYZATISÁG TÁMOGATÁSA    

R5/ KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS 

R6/ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK 
MEGTALÁLÁSA, ALKALMAZÁSA    

R7/ HELYI SZOLGALTATÁSI KÖR 
BŐVÍTÉSE, MINŐSÉG JAVÍTÁSA    

R8/ GAZDASÁGI FEJLESZTÉSI 
CÉLTERÜLETEK AKTIVIZÁLÁSA    

R9/ TÁJHOZ ALKALMAZKODÓ FELELŐS 
TURIZMUS FEJLESZTÉSE    

R10/ KÖRNYEZETKÍMÉLŐ 
MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁS    

R11/ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ERŐS 
VÉDELME    

R12/ BEÉPÍTETT TERÜLETEK 
INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE    

R13/ ÉPÍTETT KÖRNYZET, KARAKTER 
MEGÓVÁSA, FEJLESZTÉSE    

R14/ LAKÓ FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 
ESETÉBEN AKTÍV ÖNKORMÁNYZATI 
ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

   

R15/ TALÁLKOZÁSI HELYSZÍNEK 
LÉTREHOZÁSA    

Számos részcél megvalósulása erősíti több átfogó cél eléréséhez vezető utat. Pilisborosjenő nem 
fogalmaz meg olyan részcélt, melyek ellentétesek lennének egymással. A célrendszer kialakítása 
során az egymást erősítő hatások figyelembevétele kiemelt szerepet játszott.   
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4. A FEJLESZTÉSI CÉLOK AZ EGYES TELEPÜLÉSSZERKEZETI EGYSÉGEKRE 
VONATKOZÓAN 
Az egyes településrészek a sajátos, településen belüli szerepköre, funkciója, állapota és a 
környezettel való viszonya alapján kerülnek bemutatásra Pilisborosjenő község eltérő jellemzőkkel 
rendelkező szerkezeti egységei. A településen belüli szerepkör alapján Pilisborosjenő község négy 
szerkezeti egységre, azaz településrészre osztható, elsősorban a funkcionális adottságokat alapul 
véve.  

A funkciókban leggazdagabb, intézményi maggal rendelkező, valamint az azt körülvevő, jellemzően 
lakóterületi funkciót betöltő Ófalura, a változatos funkciókkal rendelkező Üröm menti területekre, 
a főként gazdasági, illetve lakófunkcióra szánt Külső falura, valamint az Erdőterületekre, 
mezőgazdasági területekre. 

1. Ófalu 
2. Üröm felőli területek 
3. Külső falu 
4. Erdőterületek, mezőgazdasági területek 

 
Pilisborosjenő község településrészei (funkció és szerepkör alapján, a 4. közösségi fórum keretében lezajlott 

felosztást figyelembevéve) 
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Ó f a l u  t e l e p ü l é s r é s z  

Pilisborosjenő Ófalu településrésze funkciókban igen gazdag, a történelmi településmagot is 
magában foglaló területen lakó, kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági, illetve intézményi funkciók 
kaptak helyet. A településmag vegyes területeit jellemzően lakó funkciójú területek veszik körbe, 
de itt találhatóak meg olyan intézmények is, mint a település önkormányzata, oktatási intézmények 
vagy az orvosi rendelő. 

 

A területrész a 10. sz. útról könnyen 
megközelíthető, úthálózata megfelelőnek 
mondható. A történelmi településmag utcái a 
domborzatot követik, míg a később köré épült 
utcák már geometrikus formákat követik. Az 
Ófaluról elmondható, hogy folyamatosan 
terjeszkedik a többi településrész felé. 

Mivel a település ezen része funkciógazdag, több 
fejlesztési cél is kihatással lehet rá. Pilisborosjenő 
legősibb részeként kiemelten fontos a hagyományok 
továbbéltetése, a generációk együttélésének 
segítése, a helyi szolgáltatási kör bővítése, minőség 
javítása, valamint, mivel itt találhatóak a település 
legértékesebb építményei, az épített környezet, 
karakter megóvása, fejlesztése is feladat. 

Ófalu településrész 

Ü r ö m  f e l ő l i  t e r ü l e t e k  

A település keleti határára a mezőgazdasági, gazdasági, intézményi területek, illetve a 
lakóterületek gazdasági területek térnyerése jellemző. Az Üröm felőli részen nagy arányban lettek 
kijelölve lakó- és gazdasági területek, ezek nagy része még mezőgazdasági használat alatt áll, 
viszont folyamatosan jelennek meg új ingatlanok. Ez a tendencia több problémát is felvet, melyek 
az egész települést érintik. A fejlesztésekkel, illetve újonnan betelepülőkkel megnövekszik 
Pilisborosjenő intézményi, illetve közszolgáltatás igénye is. 

 

Az északi mezőgazdasági területen 21 ha-on
jelenleg szőlőművelés folyik, melyből körülbelül 1,5 
ha a közösség által van fenntartva.  

Ezen a településrészen az önkormányzat leginkább 
a település karakterét adó szőlőművelést, 
környezetkímélő mezőgazdasági hasznosítást 
kívánja előtérbe helyezni, emellett, a lakó 
fejlesztési területek esetében aktív önkormányzati 
érdekérvényesítést kívánja célul kitűzni. 

Üröm felőli területek településrész

K ü l s ő  f a l u  

A Külső falu településrész Pilisborosjenő déli határát foglalja magában. A tervek szerint itt fog 
áthaladni az M0 autópálya egy szakasza, mely fejlesztés lehetőségei miatt a település ezen részét 
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gazdasági, lakó, illetve intézményi építési övezetként jelölték ki. Az önkormányzat fontosnak 
tartja, hogy itt a lakó fejlesztési területek esetében aktív önkormányzati érdekérvényesítés jöjjön 
létre, továbbá célja az itt található gazdasági fejlesztési célterületek aktivizálása. 

 

A terület legnagyobb része még legelőként, illetve 
mezőgazdasági területként van fenntartva, lakó 
funkció főként a 10. sz. út mentén jelenik meg. A 
lakófunkció kialakítása inkább elszórtan a település 
határvonalában kezdődött meg, így izolált foltokra 
oszlik.  

A Külső falu lakófunkciójú területeinek izoláltsága 
mellett problémát jelent, hogy ez a terület 
jelenleg az Ófalutól is el van vágva. Ez megnehezíti 
a lakosok integrációját, valamint a különböző 
szolgáltatások kihasználhatóságát. Ezért ezen a 
területen kiemelten fontos beépített területek 
infrastruktúrájának fejlesztése. 

A Külső falu északi határában főként erdőterületek 
találhatóak, mely természetközeli élmént nyújt az 
ide látogatóknak. 

Külső falu településrész 

E r d ő t e r ü l e t e k ,  m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t e k  

Pilisborosjenőn kiemelt figyelmet fordítanak az értékes erdőterületek védelmére. Ezek a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park részét képző területek a település teljes északi határát, nyugati területeit, valamint 
déli részeit teszik ki. Az erdők érdekében folyamatos a kommunikáció a Nemzeti Park 
Igazgatósággal, illetve a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel egyaránt. 2022-ben egy háromoldalú szerződés 
aláírására került sor, amiben a felek számos, a természetvédelmet és a fenntartható 
turizmusfejlesztést célzó vállaláson túl kijelöltek egy körülbelül 25 ha területű állami tulajdonú 
erdőrészt, melyen örökerdő- gazdálkodás kerül bevezetésre. Emellett a településrészen, 
háromoldalú szerződés alapján (Önkormányzat, Pilisi Parkerdő Zrt., Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság) a 069 hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelésbe vétele után a Pilisi Parkerdő Zrt. javaslatot tesz 
a terület ideális használatára, erdő telepítésére. Az erdős területeken az önkormányzatnak fő célja 
a természeti értékek erős védelme.  

 

A Pilisborosjenő területén található erdők nagyban 
meghatározzák a település arculatát, Budapest 
közeli városként kihat rá az agglomerációs turizmus, 
mely az utóbbi években, a COVID-19 megjelenésével 
hozott kiemelkedően sok látogatót. Annak 
érdekében, hogy a természeti értékek hosszútávon 
fennmaradhassanak, illetve a látogatók ne zavarják a 
helyi közösséget, cél a tájhoz alkalmazkodó felelős 
turizmus fejlesztés. 

A mezőgazdasági területek jellemzően az erdők és 
belterületek között helyezkednek el. Általánosan 
elmondható, hogy nagytáblás, monokultúrás 
mezőgazdasági termesztés folyik a területen, mely 
negatívan befolyásolhatja a természetes területek 
élővilágát, illetve a lakosok egészségi állapotát 
egyaránt. Fontos a környezetkímélő mezőgazdasági 
hasznosítás előtérbe helyezése Pilisborosjenő minden 
ilyen hasznosítású területén. Több mezőgazdasági 
területként hasznosított rész lakó építési övezeti 
besorolás alatt áll, ezért fennáll a lehetőség arra, 
hogy ezek a területek idővel beépülnek. 

Erdőterületek, mezőgazdasági területek 
településrész 
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4.1. CÉLOK AZONOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRÉSZENKÉNT 

Az célok megvalósítása az egyes településrészeken eltérő mértékben hat, de a célok egyike sem 
ellentétes egyik településrész önálló céljaival sem. Élőtérbe kell helyezni az integrált 
fejlesztéseket. 

Fejlesztési célok Településrészek 

Ófalu Üröm felőli 
területek 

Külső falu Erdőterületek, 
mezőgazdasági 

területek 
R1. HAGYOMÁNYOK 

TOVÁBBÉLTETÉSE, ÚJ 
HAGYOMÁNYOK 
TEREMTÉSE 

    
R2. HUMÁN FUNKCIÓK 

ERŐSÍTÉSE  
R3. GENERÁCIÓK 

EGYÜTTÉLÉSÉNEK 
SEGÍTÉSE     

R4. MODERN ÉS NYITOTT 
ÖNKORMÁNYZATISÁG területileg nem leképezhető – teljes közigazgatási terület  

R5. KÖRNYEZETTUDATOS 
NEVELÉS 

R6. EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
FORMÁK MEGTALÁLÁSA, 
ALKALMAZÁSA 

területileg nem leképezhető – teljes közigazgatási terület  

R7. HELYI SZOLGÁLTATÁSI 
KÖR BŐVÍTÉSE, MINŐSÉG 
JAVÍTÁSA     

R8. GAZDASÁGI FEJLESZTÉSI 
CÉLTERÜLETEK 
AKTIVIZÁLÁSA    o 

R9. TÁJHOZ ALKALMAZKODÓ 
FELELŐS TURIZMUS 
FEJLESZTÉS     

R10 KÖRNYEZETKÍMÉLŐ 
MEZŐGAZDASÁGI 
HASZNOSÍTÁS 

o    

R11 TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 
ERŐS VÉDELME 

R12 BEÉPÍTETT TERÜLETEK 
INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK 
FEJLESZTÉSE    o 

R13 ÉPÍTETT KÖRNYEZET, 
KARAKTER MEGŐVÁSA, 
FEJLESZTÉSE    o 

R14 LAKÓ FEJLESZTÉSI 
TERÜLETEK ESETÉBEN 
AKTÍV ÖNKORMÁNYZATI 
ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 

   o 

R15 TALÁLKOZÁSI 
HELYSZÍNEK 
LÉTREHOZÁSA    
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5. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI14 

5.1. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ ESZKÖZ‐ ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER 

A településfejlesztési koncepció az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek integrált 
dokumentuma, melynek célja, hogy bemutatásra kerüljenek az egyes fejlesztési területek és ezzel 
együtt látható legyen, hogy az egyes fejlesztési elemek egymással összefüggve hogyan szolgálják 
hosszútávon Pilisborosjenő fejlődését. A koncepció akkor tudja hatékonyan támogatni a település 
fejlődését, ha a dokumentumban olvasható fejlesztési célrendszer és koncepcionális elemek mentén 
megkezdődik egy szisztematikus, immár megvalósítás orientált munka. Ehhez elengedhetetlen a 
megfelelő eszköz- és intézményrendszer kialakítása, aminek kiindulóalapja a következőkben kerül 
ismertetésre. 

 

M e g v a l ó s í t á s b a n  a z  
Ö n k o r m á n y z a t  s z e r e p e  

 
A településfejlesztési koncepció megvalósítása 
szak- és közpolitikai értelemben a helyi 
önkormányzat feladatkörébe tartozik és ez a 
munka azzal kezdődik, hogy a 
képviselőtestületnek el kell fogadni a 
dokumentumot. Ezt követően szükséges 
kialakítani, hogy szervezeten belül, hogyan 
oszlik meg a megvalósítás felelősége.  

Ö n k o r m á n y z a t  á l t a l  
h a s z n á l t  f e j l e s z t é s t  s e g í t ő  
e s z k ö z r e n d s z e r  

A településfejlesztési koncepció 
rendeltetésének megfelelően a fejlesztések 
keretét adja meg és ezen belül szükséges a 
stratégiai tervezési munkát elvégezni. A 
fejlesztési területek jelentőségét és/vagy 
komplexitását figyelembe véve szükséges lehet 
tematikus stratégiai dokumentum kidolgozására, 
aminek keretében lehetőség van a stratégiai 
lépések kibontására.  

A Pilisborosjenői Önkormányzat méretéből 
adódóan nem teheti meg, hogy dedikált 
szervezet foglalkozzon a megvalósítás 
teendőivel, így a fő hangsúly a szervezeten 

Az önkormányzati munkaszervezési folyamatok 
átalakítása is sok esetben hozzájárulhat a 
kijelölt fejlesztések hatékonyabb 
végrehajtásához. Ahol ez lehetséges érdemes 

 
14 A jövőképben foglaltak beteljesülését elősegítő átfogó‐ és az egyes stratégiai célok megvalósítását támogató 
prioritások és lehetséges intézkedések a célok leírásánál, a 2. fejezet tartalmazza. 

Megvalósításban résztvevő 

intézmények, partnerek

•Önkormányzat
•Önkormányzati bizottságok
•Oktatási intézmények
•Szociális intézmények
•Kulturális intézmények
•Egészségügyi intézmények
•Civil szervezetek
•Egyházak
•DINPI
•Pilisi Parkerdő

Eszközrendszer

•Stratégiai dokumentumok
•Megvalósíthatósági tanulmányok
•Projektszemléletű tervezés és végrehajtás
•Koordináció, stratégiai munkacsoportok 
létrehozása

•Eredményességi kritériumok kidolgozása
•Participáció, Egyeztető fórumok
•Közösségi akciók
•Pályázatfigyelés, pályázatírás
•Jó gyakorlatok összegyűjtése
•Testvérvárosi kapcsolatok
•Fenntarthatósági referens
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belüli koordináció megteremtésén van. A 
koncepció iránymutatásait és célrendszerét 
figyelembe véve a Bizottságokban kezdődik meg 
a stratégiai lépések előkészítése. A fejlesztési 
tartalmak szinergiái határozzák meg, hogy 
milyen egyeztetéseket kell a Bizottságok között 
lefolytatni. Önkormányzaton belül az alábbi 
Bizottságoknak van szerepe a megvalósításban15: 
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, 
 Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési 

Bizottság, 
 Humán Bizottság, 
 Külső-településrészek Bizottsága. 
A települési főépítész szerepe kiemelt a 
megvalósításban, mivel az építési 
tevékenységek esetében sokszor a tulajdonos 
(az önkormányzaton belül) csupán a főépítésszel 
találkozik. 

projektszemléletű munkaszervezést alkalmazni, 
ami részben jelenti az operatív 
munkafolyamatok felelőségi körének tisztázását, 
rugalmas és reagáló végrehajtási tervet és 
folyamatos visszacsatolást az elvégzett 
munkáról.  

 

M e g v a l ó s í t á s b a n  a  h e l y i  
i n t é z m é n y r e n d s z e r  s z e r e p e  

 

A  h e l y i  
i n t é z m é n y r e n d s z e r r e l  
k a p c s o l a t o s  f e j l e s z t é s t  
s e g í t ő  e s z k ö z r e n d s z e r  

A településfejlesztési koncepció 
megvalósításában elengedhetetlen a helyi 
intézményrendszer bevonása. Ezeknek az 
intézményeknek közvetlen kapcsolata van a 
fejlesztések célcsoportjával, így jól látják a 
felmerülő igényeket, illetve rendelkeznek azzal 
a szakmai kompetenciával, amik segítik a 
fejlesztések megvalósítását segítik. Az alábbi 
intézmények a főbb partnerek a fejlesztések 
megvalósításában: 
 Városi „Napos Oldal” Szociális Központ 

Család – és Gyermekjóléti Központ, 
 Egészségsziget Családi Bölcsőde, 
 Tökmag Családi Bölcsőde, 
 Gyöngyharmat Waldorf Óvoda, 
 Mesevölgy Óvoda, 
 Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
 Szent Márton Waldorf Iskola, 
 Pilisborosjenői Utánpótlás Sport Club, 
 Német Nemzetiségi Tájház, 
 Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár, 
 Helyi orvosi intézmények (Háziorvosi 

rendelő, Gyermek háziorvosi rendelő, 
szakrendelések). 

A fejlesztések komplexitása a legtöbb esteben 
megköveteli, hogy az Önkormányzat több 
intézménnyel együtt kezdje meg a 
megvalósítást. Ez egy többlépcsős eljárás, ahol 
elsőként az érintett intézmények közötti 
egyeztetésekre van szükség, aminek keretében 
a folyamatlépéseket lehet tisztázni. Ezt 
követően érdemes munkacsoportokat 
kialakítani, ahol már operatív munkavégzés 
(stratégiai tervezés, végrehajtás) tud elindulni. 
Az önkormányzat szerepe ebben a folyamatban 
leginkább a koordináció és az eredményességi 
kritériumok kijelölésé. 

 

 
15 2022. januári szervezeti felépítés alapján 
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M e g v a l ó s í t á s b a n  a  c i v i l  
s z e r v e z e t e k  s z e r e p e  

A civil szervezetek sajátossága, hogy mindig van 
legalább egy olyan ügy, ami tevékenységük 
fókuszában van és ennek előmozdításáért a 
tagság tevőlegesen is szerepet vállal. Ez az 
ügyközpontú aktivizmus nagyon fontos erőforrás 
lehet, amikor a településfejlesztési koncepció 
megvalósításáról van szó. Az Önkormányzat 
partnerként tekint a településen működő civil 
szervezetekre, egyházakra és számít aktív 
együttműködésükre. 

A  c i v i l  s z e r v e z e t t e k h e z  
k a p c s o l h a t ó  f e j l e s z t é s t  
s e g í t ő  e s z k ö z r e n d s z e r  

A fejlesztések megtervezésében fontos szerepet 
kap a részvétel, aminek keretében az adott 
tématerületeken összegyűjtésre kerülnek a civil 
szervezetek javaslatai, ötletei. Ez megtörténhet 
személyes részvétel útján, fórumok keretében, 
vagy akár online is. Az Önkormányzati 
fejlesztési elképzelésekben több helyen is 
szerepelnek olyan célok, amelyek 
kiegészülhetnek közösségi akciók, események 
megszervezésével. Sok esetben az a szerencsés 
megoldás, ha a helyi viszonyokat jobban ismerő 
civil szeplők a szervezői és lebonyolítói ezeknek 
a rendezvényeknek. 

F e j l e s z t é s  s e g í t ő  e g y é b  
e s z k ö z ö k  

 Pályázatfigyelés, pályázatírás, 
 Jó gyakorlatok összegyűjtése, 
 Testvérvárosi kapcsolatok, 
 Fenntarthatósági referens. 

 

5.2. JAVASLAT KONCEPCIÓ ÉS A VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉRE, A FELÜLVIZSGÁLAT 
RENDJÉRE 

A településfejlesztési koncepció időbeliségét (hosszútáv) és tartalmát (koncepcionális alapvetések) 
tekintve a településrendezési eszközök közül a legstabilabb dokumentum, hiszen műfajiságából 
eredően az a feladata, hogy viszonyítási pont legyen a településfejlesztés területén. Mindez 
azonban nem jelenti azt, hogy egy statikus dokumentum készült el, amihez nem szükséges 
hozzányúlni, nincs szükség a felülvizsgálatára. Ebben a fejezetben az kerül bemutatásra, hogy 
milyen okok és célok érdekében szükséges adott időközönként áttekinteni a koncepcióban 
foglaltakat. 

 

N y o m o n  k ö v e t é s i  f e l a d a t  

Célja felhívni a döntéshozók és a megvalósításért felelősök figyelmét a koncepcióban szereplő 
céloktól való esetleges eltérésre és összegezni az elvégzett feladatokat. A nyomon követés 
keretében részben az elvégzett feladatok alapján az előrehaladást szükséges vizsgálni, másrészről 
fontos visszacsatolást jelent a döntéshozók számra, hogy milyen korrekciókat kell elvégezni.  

 Előrehaladási jelentés: Évenkénti rendszerességgel szükséges megvizsgálni, hogy milyen 
lépések történtek a koncepció célkitűzésinek elérése érdekében, ezek milyen ütemezésben 
valósultak meg. Amennyiben jelentős elmaradás figyelhető meg, úgy korrekciós lépésekre van 
szükség 

F e l ü l v i z s g á l a t i  f e l a d a t  

A településfejlesztés egy rendkívül összetett, sok időt igénylő feladat, amit ráadásul egy 
folyamatoson változó közegben kell végrehajtani. Ennek megfelelően bizonyos időközönként 
szükséges a koncepció felülvizsgálata, hogy az abban foglaltakat hozzá lehessen igazítani a 

Évenkénti rendszerességgel

Előrehaladási jelentés

Ötéves rendszerességgel

Szinkronizálás

Tízéves rendszerességgel

Aktualizálás
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bekövetkező változásokhoz. Az említett változásoknak lehetnek belső okai, pl.: az önkormányzat 
gazdálkodási mozgásterében bekövetkező kardinális változás, vagy olyan új intézmény, vállalkozás 
megjelenése a településen, ami igényli a koncepció korrigálást. Külső tényezők is befolyásolhatják a 
dokumentumot, pl.: jogszabályi módosulások16, vagy jelentős hatású gazdasági változás 
begyűrűdzésé a településre. 

 Szinkronizáció: Ötévente érdemes a koncepciót olyan szempontból áttekinteni, hogy az abban 
foglaltak milyen viszonyban vannak az egyéb településrendezési eszközökkel. Amennyiben 
ellentmondások merülnek fel, úgy szükséges meglépni a megfelelő szinkronizációt az érintett 
dokumentumok között. 

 Aktualizálás: Tízévente szükséges a koncepció teljes felülvizsgálata, figyelembe véve a 
legfrissebb statisztikai adatokat és az eltelt időszakban megvalósított fejlesztéseket.  
Figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait is, és ezen ismeretek tudatában 
aktualizálni kell a koncepciót.  

A településfejlesztési feladatok teljesítéséről a közmeghallgatáson a polgármester évente 
beszámolót tart a község polgárainak. A közvélemény folyamatos tájékoztatása a helyi sajtón 
keresztül, illetve a helyben szokásos módon, a községi honlapon és a hirdetőtáblákon elhelyezett 
közlemények útján valósul meg. 

  

 
16  A  településfejlesztésre  vonatkozó  2021‐es  jogszabályi  háttér  változása  miatt  jelen  településfejlesztési 
koncepció tartalmát a majdani településfejlesztési terv „viszi” majd tovább. Jelen dokumentum – a jogszabályi 
előírások alapján ‐ 2027‐ig használható. 
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MELLÉKLETEK 

 

1. SZ. MELLÉKLET  

Az előzetes véleményezési eljárásban részt vevő államigazgatási szervek véleményeinek és a 
koncepcióval kapcsolatos lakossági észrevételeket, a közösségi fórumot összefoglalóját a 
megalapozó vizsgálat kiegészítése dokumentum 1. és 2. melléklete tartalmazza. 

 

2. SZ. MELLÉKLET: KONCEPCIÓTÉRKÉP 

A koncepciótérkép a meghatározott területigényes elemek alapján ad javaslatot a műszaki 
infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a területfelhasználásra irányuló, esetleges 
településszerkezeti változtatásokra amellett, hogy az épített és természeti örökségi értékeket és a 
védettséget is bemutatja, javaslatot ad az örökség védelmére és az örökségi érték alapú, 
fenntartható fejlesztésére. 

A koncepció szöveges részei, a koncepciótérkép, valamint a megalapozó vizsgálat (kiegészítése) 
együttesen biztosítják a kiinduló adatokat a további tervezési feladatokhoz (a majdani 
településtervhez, a településrendezési eszközök módosításához). 




