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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1.

Településhálózati
összefüggések,
a
településhálózatban, térségi kapcsolatok

település

helye

a

Pilis város a 4. számú főút mentén, Budapesttől 30 km-re
fekszik a monori járás részeként. Áthalad rajta a BudapestCegléd-Szolnok vasútvonal. Szomszédos települések: Monor,
Bénye, Káva, Pánd, Albertirsa, Dánszentmiklós, Nyáregyháza.
Pilis közigazgatási területe: 4733 hektár, melyből – az
önkormányzat adatszolgáltatása szerint – 672 hektár (14,2%)
belterület, 520 hektár (11%) pedig „volt” zártkerti terület. A
belterület kiterjedése az elmúlt évtizedben csak
kismértékben nőtt.

A város és Budapest közötti szoros és sokrétű kapcsolat sok szálon bonyolódik, a fővároshoz való
viszonylagos közelsége révén jó néhány helyzeti előnyből részesedik (munkalehetőség, szabadidős
tevékenységek, közép- és felső szintű szolgáltatások), s a Fővároshoz fűződő kapcsolat számos további
lehetőséget hordoz magában. A legfontosabb tényező, hogy Pilis lakói számára még viszonylag könnyen
elérhető a széles fővárosi munkaerőpiac: Pilis lakóinak foglalkoztatásában a fővárosi munkaerőpiac
meghatározó, a településről - a helyi munkalehetőségek szűkös volta miatt - naponta eljárni kényszerülők
legnagyobb részben Budapesten találnak munkaalkalmat. Az ingázás a családok nagy többségének
megélhetési alapja a településen, s ezt a tényt a fejlesztések során is figyelembe kell venni.
Hasonló jelentőségű a település számára, hogy a Budapesten található gazdag szolgáltatási és szabadidőeltöltési kínálat szintén igénybe vehető a város lakói számára. A főváros, és elsősorban a pesti kerületek
lakói számára a település és annak természeti-táji környezete színvonalas szabadidő-eltöltési lehetőséget
biztosíthatnak.
Pilis elsőrendű főúthálózati kapcsolata a 4. sz. főút áthalad a településen. Kedvező a megközelíthetőség
szempontjából a 405. sz. út közelsége (Nyáregyházán vagy Albertirsán keresztül érhető el). Így közvetlen
kapcsolata van a községnek az M5 autópályával is, tovább fogja javítani, hogy kiépül az M4 autóút új
nyomvonala. Pilis igazgatási területén a belterülettől északra, mezőgazdasági területeken fog áthaladni,
ezáltal a forgalom nagy részétől tehermentesíti a jelenlegi átkelési szakaszt.
Az érvényben levő szerkezeti terven ábrázolt új M4 nyomvonal végleges, a hozzá kapcsolódó egyéb
úthálózatfejlesztési megoldások szerint a 4606 j. összekötő út autópálya csomópontja a két nyomvonal
jelenlegi keresztezési pontjától nyugatabbra kerül, ezzel lehetőséget adva az összekötő út új nyomvonalra
helyezésére a településtől nyugatra.
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1.2.

A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési
Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi
területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések
vizsgálata

Alábbiakban mindazok a hatályos koncepciók, tervek és programok (illetve azok Pilisot és térségét is érintő
tartalmi elemei) kerülnek ismertetésre, amelyek tartalma iránymutatást jelent a Város jelene
(helyzetértékelése) és jövője (fejlesztési célkitűzései) megfogalmazásához.

1.2.1. Országos Területfejlesztési Koncepció
A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra való felkészülés idején (az elmúlt években) hazánkban
alapvetően megváltoztak a terület- és településfejlesztés törvényi és szervezeti keretei. Az Országgyűlés 2014.
január 3-án elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló
határozatot, ezzel új irányt szabott az ország, a térségek és a települések fejlesztéséhez.
Az Országgyűlés döntése alapján a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Koncepcióban elfogadott alapelveket és stratégiai
célkitűzéseket úgy a jogalkotásban, mint a szakpolitikai stratégia-és programalkotásban folyamatosan érvényre
kell juttatni. Ebből következik, hogy a települések tervezésénél is érvényesíteni kell (az EU2020 Stratégiához is
kapcsolódó, azzal összehangolt) célkitűzéseket. (Ezért indokolt – mintegy iránymutatásul - ezen országos
célkitűzések számbavétele a megalapozó munkarészek között).
A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepció integrálja a hazai fejlesztési célokat és igényeket, valamint
meghatározza azok területi dimenzióit, ami a 2014–20-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra
készülő tervdokumentumok megalapozását is szolgálja, valamint az ország társadalmi, gazdasági, valamint
ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből, illetve az EU2020 Stratégiához illeszkedve hosszú távú jövőképet,
fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg az ország egésze, valamint térségei illetve városai számára.
A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepció a további tervezés – így a települések tervezése - során is figyelembe
veendő - horizontális szempontként határozta meg:
a) a befogadás – a társadalmi felzárkózás támogatását,
b) az esélyegyenlőség megteremtését, a nemzetiségi identitás erősítését,
c) a fenntartható fejlődést– fenntartható növekedést,
d) az értékmegőrzést és az intelligens növekedést;
A fejlesztési források felhasználásának NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepcióban rögzített alapelvei:
a) nemzeti fejlesztési célok és prioritások érvényesítése,
b) a közpénzfelhasználás a közhasznot eredményezzen,
c) partnerség és közösségi részvétel,
d) foglalkoztatáshoz való hozzájárulás,
e) a természeti erőforrások mennyiségi és minőségi megőrzése, a környezet állapotának és értékeinek
megőrzése, javítása,
f) a megtermelt értékek hasznosulása a helyi közösség javára, kedvezményezettség,
g) a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb helyzetű kistérségek és
települések fejlesztésére rendelkezésre álló forrásokat meghatározott támogatási szabályok alapján indokolt
felhasználni,
h) a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb helyzetű kistérségekből és
településekről benyújtott pályázatokat a pályázatok értékelése során a felzárkóztatás elősegítése érdekében
indokoltelőnyben részesíteni
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A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepció a nemzeti jövőkép elérése érdekében négy hosszú távú, 2030-ig szóló
átfogó fejlesztési célt jelölt ki.
a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés,
b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom,
c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme,
d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet.
Az átfogó célok megvalósulása érdekében specifikus és területi célkitűzések kerültek meghatározásra: A célok a
társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi szereplőknek szólnak, így a
településfejlesztési koncepciók számára is kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat, amelyekre a középtávú–
fókuszált– fejlesztési feladatok épülhetnek.
A szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok:
a) versenyképes, innovatív gazdaság,
b) gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság,
c) életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás,
d) kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I,
e) értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom,
f) jó állam, szolgáltató állam és biztonság,
g) stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme,
A területi specifikus célok, amelyek a jelen tervezést is érintik:
o a vidéki térségek népességeltartó képességének növelése,
o a területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése,
o összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása.
A magyar fejlesztéspolitika elsődleges keretét az Európai Unió kohéziós és vidékfejlesztési politikája, illetve a
2014–2020-as programozási és fejlesztési időszakban rendelkezésre álló uniós fejlesztési források képezik. A
Koncepció a nemzeti szükségletekből és sajátosságokból kiindulva középtávon (2014–2020 között) kijelöli
azokat a stratégiai fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú céljainak megvalósulását szolgálhatják. A nemzeti
prioritások igazodnak az Európai Unió által megfogalmazott programozási keretekhez, melyeket érvényesíteni
kell a hazai tervezés és végrehajtás során.
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Az ország jövőképe és fejlesztési célrendszere a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepcióban

A településrendezési eszközök, illetve azok részeként a településfejlesztési koncepciók is számára
iránymutatóak azok a prioritások és fejlesztési tématerületek is, amelyeket a dokumentum a 2014-2020-as
időszakra meghatároz.
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A város-vidék együttműködést érvényesítő várostérség fejlesztés NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepcióban
meghatározott szempontjai, amelyeknek érvényt kell szerezni a járásszékhelyek és az egyéb települések
fejlesztési koncepciói kidolgozása során:
o Teret kell nyerniük a várostérségi települések által közösen kialakított és megvalósított fejlesztéseknek, és
csökkennie kell a települési szinten kiosztott és a pályázati úton elérhető fejlesztési közpénzek
jelentőségének.
o A városi fejlesztések is a térség egészének javát szolgálják, az erőforrások települések közötti funkcionális
és harmonikus elosztásával. Mindez dedikált forráskereteken, térségi együttműködésben kialakított helyitérségi projektcsomagok vagy programok formájában nyilvánulhat meg, különösen az uniós fejlesztési
források felhasználásakor
o A nagyobb városainkban – különösen a húszezer fő feletti városainkban– külön erőforrásokat kell fordítani
a városi központok fejlesztését szolgáló sajátos akciókra is
o Ugyanakkor kialakítandók a vidékies települések sajátosságainak megfelelő fejlesztések is, és a kettőnek
szinergiában kell lennie egymással.
o A várostérségek fejlesztéseit központilag orientálni kell, összhangban a kormányzati és megyei szintű
fejlesztésekkel. Fontos, hogy e tárgykör sokszínű legyen, lehetőséget adva a komplex és integrált
megközelítések alkalmazására, kiterjedve a települési infrastruktúrára, a közösségi és közúti közlekedésre,
a gazdaságra és helyi gazdaságra, a foglalkoztatásra, a közszolgáltatásra, a társadalmi felzárkózásra, a
tudatformálásra vagy akár a képzésekre.
o Minden területi alapú tematikus fejlesztés esetében törekedni kell arra, hogy a beavatkozás terei itt is egy
vagy több várostérségből épüljenek fel (pl. a területpolitika vagy egyes ágazati politikák kiemelt térségei).
Így válhat a fejlesztések területi „építőelemévé”e valós helyi szintű térszerveződés.
7
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o

o

Együtt-tervezés: nemcsak a közpénzekből megvalósuló térségi fejlesztésekben, de a települések
gazdálkodásában és tervezésében (ld. terület- településrendezési- és településfejlesztési tervezés, helyi
adópolitika) is a térségi, a várost és vonzáskörzetét szerves egységben kezelőszemléletet és gyakorlatot kell
alkalmazni.
Törekedni kell a természeti környezet értékeinek megőrzésére, a belső városi zöldfelületek és a várost
övező ökológiailag értékes területek közti kapcsolatok erősítésére.

Stratégiai várostérség-fejlesztés követelményei a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 dokumentum szerint:
o Nemzeti szinten összehangolt, reális adottságokra alapozott, városgazdasági szempontokat is integráló
várostérség fejlesztési, és különösen várostérségi gazdaságfejlesztési stratégiák kidolgozása és
végrehajtása szükséges a nemzetgazdasági növekedés élénkítése érdekében
o Olyan városi jövőképek kialakítására van szükség, melyek egységes koordináció révén elősegítik, hogy a
városok térségi és gazdasági szempontoknak is megfelelve integrált stratégiai szemléletet
képviselhessenek, melyekben a térségalkotó, hasonló adottságokkal rendelkező települések egymás
fejlesztési intézkedéseit nem kioltva, hanem összehangolt tervezésük és fejlesztéseik révén hatékonyabbés
fenntarthatóbb rendszereket alakítanak ki, egyeztetve a helyi társadalom képviselőivel, a települést
használó csoportok preferenciáival.
Pest megye (a metropolisz térség) fejlesztése a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 dokumentumban
A Pest megye városainak mindegyike csatlakozhat a Budapest üzleti nagytérségének peremén található „belső
gyűrű városai” fűzér egyes tagjai körül kialakuló markáns és specializált várostérségi gazdaságfejlesztéshez. Ez
elengedhetetlen eleme annak, hogy a metropolisz térség valós gazdasági egységbe forrjon, hogy gazdasági
fejlődése több központ köré szerveződjön és kiegyensúlyozottabb, összességében erőteljesebb legyen. Mindez
nyilván nem támogathatja az urbanizáció területi kiterjedését, sőt, alapvetően (de nem kizárólagosan) Pest
megye egyes térségeiben fejleszthető tovább a népesség-tömörülés rekreációs és egészségügyi igényeit
kiszolgáló zöldgyűrű.
Ugyanakkor Pest megye önmagában is egy komplex fejlesztési térség, melynek az agglomerációs és a „belső
gyűrű városai” kapcsolódások mellett léteznek önálló fejlesztési igényei, témái is. A városoknak itt is meg kell
szervezniük térségük közszolgáltatását, közigazgatását, helyi gazdaságát és e megyében is megtalálható a
társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból országosan is elmaradott térségek problémaköre.
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A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 dokumentumban a „sikeres város” stratégiájának alapelemei iránymutatóak Pilis
településfejlesztési koncepciója kidolgozása során is:

1.2.2. Pest megye területfejlesztési koncepciója
Pest megye új, a Nemzeti Fejlesztés 2030 c. dokumentummal összhangban elkészült területfejlesztési
koncepciója elfogadására az új országos fejlesztési koncepció jóváhagyását követően került sor. Az alábbiakban
a Pest megyei területfejlesztési koncepció céljait tekintjük át, amelyek Pilis tervezése számára is keretül
szolgálnak. Kiemelésre kerülnek a megyei koncepció azon elemei, amelyekhez Pilis közvetlenül is kapcsolódhat.
A megyei területfejlesztési koncepció tűzi le azokat a sarokpontokat, amelyek a megye városai, települései
fejlesztési stratégiáinak kidolgozása során is figyelembe veendők. Kakucs településrendezési eszközei
kidolgozásánál is meghatározandók azok a kapcsolódási pontok, amelyeken keresztül a településfejlesztési
koncepció és a településszerkezeti terv összhangban lesz a magasabb rendű megyei fejlesztési
dokumentumban kitűzött célokkal, és azok eléréséhez hozzájárul.
Pest Megye Területfejlesztési Koncepciójának átfogó célkitűzései:
• Társadalmi megújulás – testben és lélekben egészséges, önmaga sorsáért felelős egyén, együttműködés a
közösségek, valamint az egyén és közösségek között
• Gazdaság dinamizálása; az értékteremtő képesség növelése a térség adottságaira építve
• Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása; a lokális és makrotérségi érdekeket kiszolgálni tudó,
fenntartható környezet
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A koncepció átfogó, stratégiai és horizontális céljai
A célrendszer struktúrájának felépítése során három nagy átfogó célt határoz meg a koncepció, melyeken belül
ágazati és területi stratégiai célok kerültek kitűzésre. A stratégiai célok teremtik meg a Programalkotás
fázisának gerincét. A horizontális célok olyan jellegű kitűzések, melyeknek jellegüknél fogva szükséges
valamennyi stratégiai célt áthatniuk, hatásuk nem korlátozódhat egyetlen szegmensre sem önállóan.
Speciális stratégiai cél a Pest Megyei Duna Stratégia megvalósítása és a Homokhátság térségének komplex
fejlesztése. A célkitűzés teljesítéséhez mindhárom átfogó célban rögzített kitűzésekből használni kell elemeket.
Pest megye fejlesztésének horizontális céljai
A területi- és az ágazati stratégiai célok mellett a koncepció meghatároz néhány olyan horizontális célt is,
amelyek folyamatos szem előtt tartása, és a bennük megfogalmazott célkitűzések megvalósítására történő
folyamatos „odafigyelés” elengedhetetlenül szükséges.
Ezek a horizontális célok olyan értékválasztásbeli-, gazdasági-, környezeti- és szemléletbeli szempontokat
jelenítenek meg, amelyeket a megye fejlesztéspolitikájában, a programozásban és majd a megvalósítások során
is következetesen érvényre kell juttatni:
• Területi kohézió
• Társadalmi kohézió, szociális felzárkóztatás
• Fenntarthatóság, klíma és energiapolitika
• Partnerség, együttműködés
• A térségi identitás és Pest megye profiljának erősítése
• Hatékonyság
• Értékmegőrzés, értékteremtés
Pest megye fejlesztésének stratégiai céljai
Átfogó cél: társadalmi megújulás testben és lélekben egészséges, együttműködő egyén és közösségek
• A szociális és közbiztonság megerősítése, a közösségek megújítása, a családi értékek előtérbe helyezése,
„családbarát” megye, a társadalmi bizalom erősítése.
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Az együttműködések intézményesítése a térségi szereplőkkel, a megye belső intézményfejlesztése,
menedzsment szervezetének felállítása.
Egészséges társadalom, a megye lakossága egészségi állapotának javítása, kiemelt hangsúlyt fektetve az
egészséges életmódra és a prevencióra
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

Átfogó cél: gazdaság dinamizálása az értékteremtő képesség növelése a térség adottságaira építve
• A gazdaság teljesítményének, hatékonyságának és stabilitásának erősítése; több lábon álló gazdaság; a
technológia és tudás intenzív, valamint a foglalkoztatást erősítő hagyományos ágazatok kiegyensúlyozott
fejlesztése.
• Gazdasági húzótérségeink innovációs teljesítményének, versenyképességének, exportjának növelése.
• Makro regionális logisztikai funkciók és a rászervezhető értékteremtő képesség erősítése kiemelten az M0
mentén a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér térségében.
• A fejlődésben elmaradott Szobi és Nagykátai illetve a lemaradó Aszódi, Ceglédi és Ráckevei térségek
gazdasági-társadalmi felzárkóztatása
Átfogó cél: térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása a lokális- és makrotérségi érdekeket kiszolgálni tudó,
fenntartható környezet
• Pest megye térségének nemzetközi és országos multimodális közlekedési kapcsolatrendszerének
fejlesztése a transzfer szerep ellátása és hálózatos térstruktúra kialakulása érdekében
• A térség kohéziójának javítása érdekében a megye belső közlekedési kapcsolatrendszerének fejlesztése,
kiemelten kezelve a térségközpontok és vonzáskörzetük közlekedését és az elővárosi közlekedést
• Tervezett, koordinált térségfejlesztés, policentrikus települési struktúra, takarékos területhasználat, az
épített és a környezet értékeinek megóvása és fejlesztése
• Energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, közműfejlesztés és környezetvédelem a térségek és települések
fejlődésének szolgálatában
Pilis elsősorban a Pest megyei területfejlesztési koncepció „Gazdaság dinamizálása” átfogó céljához
kapcsolódik:
Pest megye K+F teljesítményének jelentős részét a mezőgazdasághoz köthető kutatások jelentik (Gödöllő),
ezért a Szent István Egyetem által jelentett innováció lehetőségét alkalmazni kell. Korszerű technológiák
használatával, az öntözés arányának javításával az integráció javításával egyszerre lehet és szükséges is javítani
Pest megye pozícióin úgy, hogy közben a klímaváltozás hatásaira is megtörténik a felkészülés. A feldolgozóipar
további csökkenését meg kell állítani sőt további kapacitásokkal kell növelni úgy, hogy a termelők számára
megszűnjön a kiszolgáltatottság.
Stratégiai cél: A gazdaság teljesítményének, hatékonyságának és stabilitásának erősítése; több lábon álló
gazdaság; a technológia és tudás intenzív, valamint a foglalkoztatást erősítő hagyományos ágazatok
kiegyensúlyozott fejlesztése. E stratégiai cél egyik pillére a Mezőgazdaság és élelmiszeripar.
Pest megye jó természeti adottságokkal, tekintélyes termelési tradíciókkal, és nagy kiterjedésű, jó ökológiai
állapotú mezőgazdasági területekkel, jelentős víz- készletekkel rendelkezik.
A 3 milliós régiós, és az ennél jóval nagyobb külső piacokon igény van (lenne) a jó minőségű, Pest megyében
előállított mező- és élelmiszergazdasági termékek iránt. A megye természeti adottságai különleges minőségű és
értékes termények előállítását teszik lehetővé. Rendelkezésre áll a termeléshez szükséges munkaerő, valamint
a jelentős szellemi és innovációs kapacitást hordozó, világviszonylatban is elismert Gödöllői Szent István
Egyetem (SZIE) kutató- fejlesztő-oktatási bázisa is.
E pozitív adottságok ellenére a megye agrártermelése, azon belül is a magasabb hozzáadott értékű zöldség- és
gyümölcstermelés, valamint az élelmiszer- feldolgozás drasztikusan visszaesett az elmúlt évtized során.
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Ennek okai között van, többek között az elaprózott birtokrendszer, a rendezetlen földtulajdon-viszonyok, az
együttműködések hiánya az élelmiszer-lánc mentén, az alacsony termelői részesedés a megtermelt értékekből,
az elmaradott infrastruktúra, a kutatásban meglévő pozíciók kihasználatlansága és nem kis mértékben az
árukínálatukban nem a magyar termékeket preferáló áruházláncok túlzott piaci térnyerése.
Az élelmiszeripar kibocsátása trendszerűen nő, sajátos növekedési szegmenseknek köszönhetően (üdítőital,
állati takarmány és állatgyógyászat), amelyek telepítése a kelet-közép-európai elhelyezkedéssel, logisztikai
központi szereppel áll összefüggésben; e kedvező folyamatok azonban nem érinti a vidéki élet alapját képező
agrártermelést és szolgáltatásokat.
Operatív célok
• A földtulajdon- és birtokviszonyok mielőbbi rendezése, életképes gazdálkodási formák és egységek
működési feltételeinek megteremtése.
• Versenyképes, magas hozzáadott értékű termelésen alapuló agrár- és élelmiszergazdaság
megteremtése.
• A vidéki inaktív népesség mind szélesebb körének bevonása a termelésbe.
• Az egyes tájegységek termőhelyi adottságaira és termelési tapasztalataira, hagyományaira építő
fejlesztés.
• A mennyiségi termelés helyett a minőségi, magas hozzáadott értékű és feldolgozottsági fokú,
egészséges élelmiszerek előállítása.
• Alternatív értékesítési csatornák erősítése, megteremtése.
• Innovatív értékesítési platformok és szövetkezések támogatása.
• Versenyképes vállalkozási környezet megteremtése.
• Termékpályák megszervezése, a termelési és feldolgozási kapacitás bővítése kötődjön termékpálya
programokhoz.
• Termelői integrációk kialakítása, az együttműködés képességének fejlesztése.
• A gazdálkodást segítő, fejlesztő vagyonelemek pótlása.
• Tudatos fogyasztói magatartások kialakítása, élelmiszerek vásárlási és felhasználási ismeretének
bővítése.
• Az innovatív technológiák létrehozása és elterjedése érdekében a termék- pályákhoz kötött innovációs
lánc szervezése (kutatás, oktatás, tanácsadás, információ biztosítása).
• LEADER program keretében az egymással összefüggő, helyi erőforrásokat felhasználó, komplex térségi
gazdaságfejlesztési programok támogatása és a szabályozási keretek felülvizsgálata.
• Kedvező táji adottságok megőrzése, a tájszerkezet és -karakter kedvezőtlen irányú változásának
lassítása, megállítása. Kedvező tájkaraktert őrző terme- lés, kereskedelem és egyéb szolgáltatások
erősítése. Építmények és létesítmények tájba illesztése. Tájsebek rehabilitálása, rekultivációja.
• Szántóföldi művelés nagy, összefüggő tábláin a mozaikosság kialakítása, meglévő mezsgyék, fasorok
megőrzése, újak telepítése.
• Ökológiai viszonyoknak megfelelő, honos fajok alkalmazása a fejlesztések során.
• Halgazdaság fejlesztése, jó halászati és horgászati gyakorlat kialakítása és elterjesztése, halfogyasztás
növelése.
Feladatok
• Átlátható és hosszútávon kiszámítható támogatási rendszer működtetése.
• A hazai agrár- és élelmiszer piac jogszerű védelmének alkalmazása.
• A térségi adottságokra épülő élelmiszergazdaság kiépítése.
• Az EU szabályozás alakításában a hazai fogyasztók, gazdálkodók és a vidék érdekeinek érvényesítése a
hatósági eszközök életszerű alkalmazása.
• A piacok visszaszerzése, új piacok meghódítása a metropolisz vásárlóerejére alapozva.
• A közellátás élelmiszer-beszerzésének hazai, lehetőség szerint helyi termékre való áttérése (oktatási,
egészségügyi intézmények stb.).
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1.3.

A hazai segélyezés hazai termékekből történő ellátása.
Mikro logisztikai fejlesztések, a termelő és fogyasztó közvetlen kapcsolatának támogatására.
A hazai termékeket megkülönböztető, speciális, térségi termékvédjegyek elterjesztése és a fogyasztók
között ismertté tétele.
A közvetlen értékesítési csatornák bővítése.
Az élelmiszerlánc rövidítése a közvetlen termelő-fogyasztó kapcsolat szervezésének támogatásával.
A SZIE, valamint országos mezőgazdasági kutató intézetek jelenlétére alapozva a termelőkkel,
fogyasztókkal, piaccal való kapcsolaterősítés.
Helyben előállított termékek feldolgozását, felhasználását biztosító program (közétkeztetés) szakmai,
szabályozási és pénzügyi támogatása.
Faluvállalatok létrehozásának támogatása.
Megyei ágazati tudásbázis létrehozása, menedzselése, legjobb megoldások gyűjtése, megosztása, az
élelmiszerlánc résztvevőinek szakmai képzése, képességeik fejlesztése.
Öntözéses gazdálkodás fejlesztése.
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek nyomon követhetősége alap- feltétel az átlátható
termékpályák megteremtéséhez, az élelmiszer lánc át- fogó, folyamatos ellenőrzéséhez.
A fogyasztók informálásával, oktatásával, attitűdváltásával növelni kell a termékek eredetének
megismerésére vonatkozó elvárást, biztosítani kell a nyomon követési rendszer használatához
szükséges ismereteket.

A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata

A település területét az alábbi területrendezési tervek érintik:
- Országos Területrendezési Terv (OTrT)
- Pest Megye Területrendezési Terve (PMTrT)
Alkalmazásuk a hatályos jogszabályok szerint történik.
Vagyis, amit a PMTrT alkalmazott, de az OTrT megszüntetett, azt nem kell alkalmazni.
Továbbá, a PMTrT által megállapított övezet, de az OTrT. módosította az előírásait, ott amennyiben az OTrT.
előírásaitól eltér, akkor az OTrT vonatkozó övezeti előírásait kell alkalmazni.
OTrT. által megállapított övezet, de a PMTrT még nem alkalmazza, ott az OTrT. vonatkozó övezeti előírásai
szerint kell lehatárolni és alkalmazni.
Országos
területfelhasználási
érintettsége

kategóriák

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2. melléklet
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Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírások:
települési térség
−

A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
33.
települési térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória,
amelybe a település belterülete, valamint a belterületen kívüli beépített és beépítésre szánt területek tartoznak,
6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során a
következő szabályokat kell alkalmazni:
d)
a települési térséget legalább 75%-ban települési térség kategóriába kell sorolni;
(2)
A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a
következő szabályokat kell alkalmazni:
d)
a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;

vegyes területfelhasználású térség
−

A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
39.
vegyes területfelhasználású térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási
kategória, ahol a mezőgazdaságnak és erdőgazdaságnak egyaránt meghatározó szerepe van, és a mezőgazdasági területek és
erdőterületek mozaikossága jellemző,
6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során a
következő szabályokat kell alkalmazni:
c)
a vegyes területfelhasználású térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy vegyes
területfelhasználású térség kategóriába kell sorolni;
(2)
A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a
következő szabályokat kell alkalmazni:
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy természetközeli terület
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési
területfelhasználási egység kijelölhető

építmények által igénybe vett térség
−

A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
4.
építmények által igénybe vett térség: az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított
területfelhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények tartoznak,
6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során a
következő szabályokat kell alkalmazni:
f)
az építmények által igénybe vett térség más térségi területfelhasználási kategóriába nem sorolható.
(2)
A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a
következő szabályokat kell alkalmazni:
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell
sorolni.

erdőgazdálkodási térség
−

A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
6.
erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított területfelhasználási
kategória, amelybe olyan meglévő erdőterületek és erdőtelepítésre alkalmas területek tartoznak, amelyeknek erdőgazdálkodásra
való alkalmassága termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból is szükséges vagy
indokolt,
6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során a
következő szabályokat kell alkalmazni:
a)
az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni;
(2)
A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a
következő szabályokat kell alkalmazni:
a)
az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni;
7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a településrendezési eszközökben legalább 95%-ban
erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.
(2)
A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok erdőterületen áthaladó
szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus hírközlés működését, illetve a villamos energia és más
energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el.
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mezőgazdasági térség
A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
18.
mezőgazdasági térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória,
amelyben elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók,
6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során a
következő szabályokat kell alkalmazni:
b)
a mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni;
(2)
A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a
következő szabályokat kell alkalmazni:
b)
a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges honvédelmi terület,
beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell
sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki;
8. § (1) Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi
terület kivételével – beépítésre szánt területté nem minősíthető.
(2)
Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi
terület kivételével – beépítésre szánt területté nem minősíthető.
−

vízgazdálkodási térség
−

e)

A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
31/A. § (1) E törvénynek az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. törvénnyel (a
továbbiakban: MTv.) megállapított rendelkezéseivel a megyei területrendezési terveket 2015. december 31-ig összhangba kell hozni.
c)
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: BATrT.) megállapított térségi
területfelhasználási kategóriákon belül
cb)
a vízgazdálkodási térség vonatkozásában az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdés e) pontjának előírását kell
alkalmazni,
2. §
E törvény alkalmazásában:
43.
vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási
kategória, amelybe Magyarország felszíni vízrajzi hálózata (vízfolyások és tavak) és parti sávja tartozik.
6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során a
következő szabályokat kell alkalmazni:
e)
a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni;
(2)
A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a
következő szabályokat kell alkalmazni:
a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli területfelhasználási egységbe kell sorolni;
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Kivonat a Pest megye Területrendezési tervéről szóló 5/2012. (V.10.) sz. (PM TrT) (Térségi
Szerkezeti terv) módosított változat.
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Összefoglaló táblázat
Térségi
területfelhasználási
kategóriák
Városias települési
térség
Mezőgazdálkodási
térség
Erdőgazdálkodási
térség
Vegyes
területfelhasználású
térség
Vízgazdálkodási
térség
Építmények
által
igénybevett térség
Igazgatási
terület
összesen:

5/2012. (V.10.)
sz. (PM TrT)
szerinti állapot
(ha)

Területi
hatásvizsgálat
alapján számított
kiinduló érték
(M4)

További
fejlesztési
lehetősége
(ha)

962,23

962,23

240,55

240,55

240,55

---

---

---

284,45

-5

279,45

274,15

-100,27

173,88

0
1924,36
1846,41
3,56

0
1896,36
1827,67
3,56
46,72

4736,56

2015 évi
tervmódosításkor
igénybe vett
térségi változások
(ha)

További
fejlesztési
lehetősége
(ha)

0,53

0,53

---

----

4736,56

2003. évi XXVI. törvény (OTrT) és az 5/2012. (V.10.) sz. Pm rendelet (PM TrT). szerint
PILIS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT ÉRINTŐ ÖVEZETEK:
Országos és térségi ökológiai hálózat övezete
DINPI adatszolgáltatás alapján
Területi
érintettségével
kapcsolatos állásfoglalásra
kötelezett államigazgatási
szerv a DINPI.
A
településrendezési
tervben
az
ökológiai
hálózat
feltüntetése
a
2016
évi
DINPI
adatszolgáltatás
alapján
történt.

Az övezet lehatárolását
adatszolgáltatás
alapján
kell meghatározni.
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Országos ökológiai hálózat övezete
−
Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
24. országos ökológiai hálózat: országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az országos jelentőségű
természetes és természetközeli területek, valamint az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes,
összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek,
13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan
övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem
veszélyezteti.
(2)
Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával lehet.
(3)
Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület, ökológiai
folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.
−
Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
17. magterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan természetes vagy
természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és
életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont,
17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan
működése.
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a
magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését
nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el.
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.
13. § (2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával lehet.
ökológiai folyosó övezete
−
Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
26. ökológiai folyosó: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan területek –
többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek,
élőhelyláncolatok – tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai
hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására,
18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2)
Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(4)
Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek
az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.
(5)
Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.
13. § (2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával lehet.
puffer terület övezete
−
Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
27. pufferterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan rendeltetésű
területek tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a
magterületek és az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek,
19. §
Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos
magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.
13. §
(2)
Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület- 2017 évi adatszolgáltatás alapján
kiváló

termőhelyi

adottságú

erdőterület
Területi
érintettségével
adatszolgáltatásra kötelezett
szerv a NÉBIH.

kapcsolatos
államigazgatási

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
−
Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások
szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
15. kiváló termőhelyi adottságú erdőterület:
országos
területrendezési
tervben
megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervekben alkalmazott övezet,
amelybe
az
őshonos
fafajokból
álló
erdőtársulások
fenntartására
leginkább
alkalmas és az erdő hármas rendeltetését –
védelmi, gazdasági, közjóléti – egymással
összhangban a legmagasabb szinten biztosítani
képes erdőterületek tartoznak,
14.§
(1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezetében új beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki.
(2)
Az
övezetben
külszíni
bányatelket
megállapítani
és
bányászati
tevékenységet
engedélyezni a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.

5. erdőtelepítésre másodlagosan alkalmas terület övezete- Fömi adatszolgáltatás alapján
erdőtelepítésre elsődlegesen
javasolt terület
erőtelepítésre másodlagosan
javasolt terület

FOMI adatszolgáltatás alapján:

Területi
érintettségével
adatszolgáltatásra kötelezett
szerv a FÖMI.

kapcsolatos
államigazgatási

A
módosítással
érintett
erdőtelepítésre
másodlagosan
területet nem érintenek.

területek
javasolt
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2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete- FOMI adatszolgáltatás alapján
kiváló termőhelyi adottságú szántó
terület
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
−
Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások
szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
16.
kiváló
termőhelyi
adottságú
szántóterület:
az
országos
területrendezési tervben megállapított,
kiemelt
térségi
és
megyei
területrendezési tervekben alkalmazott
övezet,
amelybe
kiváló
növénytermesztési
feltételekkel
rendelkező szántóterületek tartoznak,
13/A.§
(1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezetében beépítésre szánt terület csak
kivételesen,
egyéb
lehetőség
hiányában
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető
ki.
(2)
Az
övezetben
külszíni
bányatelket
megállapítani
és
bányászati
tevékenységet
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet.

3. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete- FOMI adatszolgáltatás alapján
jó termőhelyi adottságú szántó terület

jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
−
Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások
szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
11. jó
termőhelyi
adottságú
szántóterület
övezete:
az
országos
területrendezési
tervben megállapított, kiemelt
térségi
és
megyei
területrendezési
tervekben
alkalmazott övezet, amelybe jó
növénytermesztési feltételekkel
rendelkező
szántóterületek
tartoznak,
13/B.§
A településrendezési eszközökben a jó
termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a
mezőgazdasági terület területfelhasználási egység
kijelölésénél figyelembe kell venni.
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5. Tájképi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/5. melléklet A 2015. január 1-én
hatályba lépő OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által.

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
−
Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:(a 2015. január 1-én hatályba lépő módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
32a.tájképi egység: tájban előforduló és vizuálisan összetartozónak tekinthető természetes és antropogén tájelemek
együttese, amely a látvány szempontjából meghatározott karakterrel jellemezhető,
32b.tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt
térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek,
valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek
a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel
bírnak,
14/A.§(1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési
terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a területi tervben, valamint a
településrendezési eszköz alátámasztó javaslata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit,
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi
jellemzőit.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a hagyományos
tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatnak meg kell határozni a területhasználatra és az
építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja elő és a
készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet
folytatni.
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység
megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell
elhelyezni.
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7. Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/7. melléklet
A 2014. január 1-én hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet
által.

országos vízminőség-védelmi terület övezete
−
Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások
szerint)
2. § E törvény alkalmazásában:
25. országos vízminőség-védelmi terület: országos
területrendezési tervben megállapított, kiemelt
térségi és megyei területrendezési tervben
alkalmazott övezet, amelybe a felszíni és felszín
alatti vizek, az emberi fogyasztásra, használatra
szánt vizek és a vízkivételi művek, továbbá a
halak életfeltételeinek biztosítása érdekében
kijelölt vizek megóvását szolgáló védelem alatt
álló területek tartoznak,
15.§
(1) Az
országos
vízminőség-védelmi
terület
övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett
szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt
térség és a megye területrendezési tervében
rendelkezni kell.
(2)
Az
övezetbe
tartozó
települések
településrendezési eszközeinek készítése során ki kell
jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi
építési szabályzatban az építési övezetre vagy
övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
(3)
Az övezetben bányászati tevékenységet a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
Kiegészítő tervezői észrevétel az övezet lehatárolásához: A 2014. január 1-én hatályba lépett OTrT módosítás során kijelölt új "országos
vízminőség-védelmi terület" övezete, a legtöbb helyen többnyire az ezzel együtt megszüntetett "kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség-védelmi terület" és "felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe" övezetek korábbi kiterjedésének összesített
lehatárolását tartalmazza.
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10. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
A Pest Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet (PMTrT) 3.10. sz. melléklet

Megjegyzés: A 2014. január 1-én hatályba lépett OTrT módosítás az országos övezetek közé sorolt "ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület"
övezetet megszüntette és a vonatkozó korábbi előírásokat nem kell alkalmazni. Az új kiemelt térségi és megyei övezetek közé sorolt "ásványi
nyersanyagvagyon-terület" övezetet a kiemelt térségi és megyei tervek felülvizsgálata során kell majd kijelölni.

Összefoglaló táblázatok
Országos Területrendezési Terv
országos területfelhasználási / övezeti érintettség
a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-)
a módosítással érintett területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-)
országos területfelhasználási kategóriák
Közig. terület.
települési térség
+
erdőgazdálkodási térség
+
mezőgazdasági térség
+
vegyes területfelhasználású térség
+
vízgazdálkodási térség
+
építmények által igénybe vett térség
országos övezetek
országos ökológiai hálózat
+
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
+
jó termőhelyi adottságú szántóterület
+
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
+
tájképi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
+
világörökségi és világörökségi várományos terület
-országos vízminőség-védelmi terület
+
nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében -megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe
kiemelt fontosságú honvédelmi terület
---
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Pest Megye Területrendezési Terv
kiemelt térségi területfelhasználási / övezeti érintettség
a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-)
a módosítással érintett területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-)
kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák
Közig. terület.
városias települési térség
+
hagyományosan vidéki települési térség
építmények által igénybe vett térség
+
vegyes területfelhasználású térség
+
erdőgazdálkodási térség
+
mezőgazdasági térség
-vízgazdálkodási térség
+
térségi övezetek
magterület övezete
+
ökológiai folyosó övezete
+
puffer terület övezete
+
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
+
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
+
erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (névváltozás: Erdőtelepítésre +
javasolt terület övezete)
földtani veszélyforrás területének övezete
-kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (névváltozás: -kiemelt fontosságú honvédelmi terület)
honvédelmi terület övezete
-ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
+
rendszeresen belvízjárta terület övezete
--

1.4.

A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az
adott település fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai

Pilis város szomszédságában fekvő települések (Monor, Bénye, Káva, Pánd, Albertirsa, Dánszentmiklós,
Nyáregyháza.)
Pilis város szomszédos települései közigazgatási határaik mentén konfliktust eredményező területfejlesztések
nem történtek.
A szomszédos települések TRT módosítási szándékait Pilis város Önkormányzata nem kifogásolta.

1.5.

Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia
vonatkozó megállapításai
A megalapozó vizsgálat készítésének időszakában külön dokumentumként mindkét fejlesztési dokumentum.
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1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
Tervezési szerződések:
A település hatályos tervezési szerződése a 2017 évben Pilis Város Önkormányzata és a Pestterv Kft kötött
létrejött - Pilis Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS), Településfejlesztési Koncepciója (TFK) és
Megalapozó vizsgálata (MV) a 2017. január 1-től érvényes tartalmi követelmények alapján címmel kötött tervezési szerződés. A településrendezési eszközök felülvizsgálatát külön tervezési megbízás és eljárás
keretében kívánja megrendelni.
Településrendezési szerződések:
Pilisnek jelenleg nincs élő településrendezési szerződése a település közigazgatási területére vagy
részterületére vonatkozóan.
A települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési szerződést
köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi LXXVIII. törvény módosítását tartalmazó 2006: L.
törvény 16.§ szerint az Étv az alábbi 30/A paragrafussal egészül ki, amely a „Településrendezési szerződés”
lehetőségét az alábbiak szerint szabályozza:
30/A § (1) A települési önkormányzat egyes, a településrendezési eszközökben rögzített célok megvalósítására
településrendezési szerződést (továbbiakban: szerződés) köthet az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve az
ingatlanon beruházni szándékozóval (továbbiakban együtt: a cél megvalósítója).
(2) A szerződés tárgya lehet különösen:
- a településrendezési tevékenység előkészítése a cél megvalósítója által, saját költségére, a
telekviszonyok rendezése vagy megváltoztatása, a talaj megtisztítása, valamint a településrendezési
tervek, helyi építési szabályzat – egyeztetett program alapján történő – kidolgozásának finanszírozása,
- a településrendezési tervekben, helyi építési szabályzatokban rögzített célok – a telek felhasználásának
az ökológiai hálózat működőképességének fenntartása, szerkezetének funkcionális és területi
megőrzése mellett történő támogatása és biztosítása, időbeli korlátozás és feltétel esetén is,
- azon egyéb költségek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalása, amelyek a cél
megvalósítója általi átvállalása, amelyek a cél megvalósításának előfeltételei vagy következményei és
az önkormányzatot terhelik.
(3) A szerződés alapját a cél megvalósítója által készített tanulmányterv képezi. Az önkormányzat arra vállal
kötelezettséget, hogy a cél megvalósítójának kezdeményezésére az általa készített tanulmányterv alapján a
szükséges településrendezési eljárást a szerződésben megállapított határidőn belül megindítja.
(4) A szerződésben kikötött, illetve vállalt kötelezettségek és a megvalósuló településrendezési cél között
közvetlen összefüggésnek kell lenni.
(5) A szerződésben rendelkezni kell a településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a
véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevételek kapcsán szükséges
intézkedésekről, a településrendezési eszközökön végrehajtandó változtatások kötelezettségéről, a változtatás
miatti esetleges ismételt véleményeztetési kötelezettségről.
Tekintettel arra, hogy a törvény 30/A §. (2) pont nem kizárólagosan és kötelezően határozza meg a
településrendezési szerződés tématerületeit, „a szerződés tárgya lehet különösen” megfogalmazás lehetőséget
ad arra, hogy az önkormányzat a területtulajdonos fejlesztővel minden olyan kérdésben megállapodjon a
településrendezési szerződés keretei között, amely adott cél megvalósítása során a szerződő felek érdekeit
szolgálják.

25

26

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

1.6.

A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök és településfejlesztési
koncepció
Településfejlesztési koncepció
A tervi megoldások kidolgozásában a korábban jóváhagyott településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata
és kiegészítése a szakmai és politikai vezetőinek adatszolgáltatása, javaslattételei alapján2009. áprilisában
megtörtént és a 136/2009. (IV..30.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott.
A dokumentáció felülvizsgálata 2018 évben a 314/2012. Korm. rend. tartalmi követelményei szerint készül.
Településszerkezeti terv
A 115/2005. (IX.28.) Kt. határozattal elfogadott és a 135/2011.(IV. 28.) sz., a 75/2007. (III.29.) sz. 67/2009.
(III.17.) sz., 149/2010. (V.27.) sz., 303/2015 (XI.26.) sz. és 143/2016.(VIII.04.) önkormányzati határozattokkal
módosított Településszerkezeti terv.
Rajzi Melléklete:
A hatályos határozat mellékleteinektérképi felsorolása:
Rajz-szám
Településszerkezeti terv –TSZT- rajzi mellékletei
TSZT
Településszerkezeti terv (egységes szerkezetbe foglalva 2016 évi módosításkor)

méretarány
M=1: 10 000

Helyi Építési Szabályzat
10/2010. (VI.02.) számú rendelettel elfogadott és a 17/2010. (X.31.) sz., 19/2011. (V.09.) sz., a 23/2015. (XI.30.)
Ök., valamint a 13/2016. (VIII.5.) rendelettel módosított Helyi Építési Szabályzat.
Rajzi Mellékletei:
A hatályos rendelet mellékleteinek felsorolása:
Rajz-szám
Helyi Építési Szabályzat –HÉSZ- mellékletei
SZT-1
Szabályozási terv (belterület)
SZT-2
Szabályozási terv (külterület)

méretarány
M=1: 4 000
M=1: 10 000

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek
2010 évi TSZT és SZT módosítás
Területfelhasználás módosítással érintett lakóterületek:
A tervelőzmény Bazsam településrész Toldi-Újerdő-Kossuth utca által határolt tömbbelsők közül az alábbiak
tervezett kisvárosias lakó területfelhasználás módosítással érintett:
- A 1025/54 és a 1025/57 hrsz-ú útterület közötti osztatlan terület felosztásra és beépítésre alkalmas része.
A terület nagysága mintegy 4,8 ha. számított kb. 16 db telek.
Összesen:4,8 ha
A tervelőzmény felsorolt tömbfeltárással érintet területei közül az alábbiak tervezett kertvárosias lakó
területfelhasználás módosítással érintettek:
- A Nefelejcs utca – Temető utca – Petőfi utca – Nyáregyházi utca által határolt tömbbelső feltárásra és
beépítésre alkalmas része. A terület nagysága kb. 2,6 ha.
- A Hűvösvölgyi utca déli irányú folytatásaként, a Kandó Kálmán utcáig terjedő tömb feltárásra és beépítésre
alkalmas része. A terület nagysága kb. 3,5 ha.
- Az Arany János utca – Dánosi utca – Árpád utca – Kandó Kálmán utca által határolt tömbbelső feltárásra és
beépítésre alkalmas része. A terület nagysága kb. 2,8 ha.
- A Homok utca – Dánosi utca – Kálvária utca – által határolt tömbbelső feltárásra és beépítésre alkalmas
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része. A terület nagysága kb. 2,1 ha.
A Bence utca – Báthori utca – utca – Akácfa utca – Temető utca által határolt tömbbelső feltárásra és
beépítésre alkalmas része. A terület nagysága kb. 2,1 ha.
Összesen:13,1 ha
Átminősített lakóterület fejlesztés:
A jelenlegi különleges területfelhasználásba tartozó sport-rekreációs területen a 6/13, 14, 15, 16, 17 hrsz-on
falusias lakóterület kialakítása tervezett mintegy 1,3 ha.
-

Településközponti vegyes funkciójú fejlesztésre tervezett területek
- A településközpontban a Kossuth – Rákóczi és Kávai út mentén jelenlegi falusias lakó területen tervezett
településközponti vegyes terület bővítése kb. 1,2 ha-on.
- A Jókai Mór utcából nyíló 63-as hrsz. utca mellett a piactár szomszédságában különleges területből
településközpont vegyes terület kb. 1,6 ha-on. (az új 7 csoportos óvodának és bölcsödének helyet adó
terület)
- A belterület ÉNY-i határában a Gyóni G. u. – Nagy Lajos u. közötti 033/28. hrsz-ú terület egy részén
jelenlegi tervezett településközpont vegyes területfelhasználású terület szabályozott településközpont
vegyes terület kialakítása kb. 2 ha-on.
- Összesen mintegy: 4,8 ha
Gazdasági területek tervmódosítási területei:
Területfelhasználás változással érintett (tervezett beépítésre nem szánt) területek:
- A településszerkezeti terv módosítás kapcsán a tervelőzményben tervezett ipari gazdasági funkciójú kb. 15
ha nagyságú terület a település keleti közigazgatási határa felé, a 4. számú főút északi oldalán véderdő
(Ev) övezetbe kerül.
Összesen:15 ha.
A hatályos Településszerkezeti terv jóváhagyása óta készült tervmódosítások, melyek új gazdasági
fejlesztésekre irányultak és, a jelen tervezés során beépültek a tervbe egységes szerkezetet képezve:
- A 4 sz. főút mentén a belterület nyugati határában szerkezeti és szabályozási terv módosítása
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület (Gksz) bővítése.. a 1025/94-100 és 1025/101 helyrajzi számú
területekre vonatkozóan. 0,47 ha-on.
Településszerkezeti terv módosítása: Területfelhasználás változással érintett Gazdasági funkciójú fejlesztésre
tervezett területek
- A DNY-i közigazgatási határ mentén Nyáregyházára felé vezető 4606 j. ök. út mellett 0264 és a 0267 hrsz-ú
jelenlegi mezőgazdasági területen, valamint a 0297/3 hrsz-ú jelenlegi tervezett falusias lakóterületen
tervezett ipari (Gip) terület bővítése, kb. 100 ha-on.
- A belterület É-határában a Káva felé vezető 4606 j.ök út mellett 035 és a 040 hrsz-ú területek egy részén
jelenlegi mezőgazdasági területen tervezett ipari terület (Gip)bővítése kb. 110 ha-on.
Összesen:210 ha.
Különleges területek tervmódosítási területei:
Településszerkezeti terv módosítása: Területfelhasználás változással érintett különleges temető funkció
fejlesztésre tervezett területek
A belterület É-i határában a Nyárfa-Kávai-779 út által körülvett tömbben jelenlegi tervezett falusias területen
tervezett különleges (K) terület bővítése kb. 4,5 ha-on.
Az új temető, vagy temető terület bővítés esetén a temető telkén belül 30 m széles fásított védőterületet kell
kialakítani.
Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása: Területfelhasználás változással érintett különleges
városüzemeltetési funkció (hulladékudvar, géppark) fejlesztésre tervezett területek
- A vágóhíd út és a Nyárfa utca metszéspontjánál a 752/1/3//4/5/7 hrsz jelenlegi falusias lakó területen
tervezett különleges városüzemeltetési terület (Kvü) bővítése kb. 0,4 ha-on.
A tervmódosítás területei:
Településszerkezeti terv és szabályozási terv módosítása:
- A bánya területe a korábban beépítésre szánt különleges területek közül az OTÉK módosítás új övezeti
besorolásaihoz és előírásaihoz igazodva átkerült a különleges beépítésre nem szánt területek közé.
- Nagy kiterjedésű sport-rekreációs terület a 4-es főút északi oldalán a korábban beépítésre szánt
különleges területek közül az OTÉK módosítás új övezeti besorolásaihoz és előírásaihoz igazodva átkerült a
különleges beépítésre nem szánt területek közé.
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2011 évi TSZT és SZT módosítás
A tervezési terület a 4 sz. főút mentén a belterület nyugati határában a 0275 hrsz. külterületi feltáró út mellett
a 0276 hrsz. területen helyezkedik el. A jelenlegi mezőgazdasági hasznosítású terület a településszerkezeti
terven tervezett falusias lakó és általános mezőgazdasági területfelhasználásba tartozik.
A gazdasági funkciójú (Gksz-3) kereskedelmi-szolgáltató beépítés építészeti jellegének megfelelő, nagytelkes
(1500 m2) szabadon álló beépítésű, max. 8 m –es építménymagasságot megengedő beépítés valósulna meg
megfelelő megközelítési lehetőséggel, megfelelő szabályozási szélességű és minőségű közlekedési és
közterületekkel.

2015 évi TSZT és SZT módosítás
AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL REALIZÁLT SZABÁLYOZÁSI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ
FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
sorszám
Terület
Helyrajzi szám
TSZTés /vagy SZT
(ha)
(hrsz)
módosítás
hatályos
tervezett
1025/115, 1025/116,
Különleges sport
1025/117,1025/118
Kisvárosias lakó
rekreációs
1./b
4,8 ha
(Lk)
1025/119, 1025/120,
(Kspr)
1025/121
Településközpont
Kereskedelmi2./a
1,52 ha
7, 8, 9
vegyes
szolgáltató gazdasági
(Vt)
(Gksz)
Kereskedelmi6/13, 6/14, 6/15,
Falusias lakó
2./b
1,3 ha
szolgáltató gazdasági
6/16,6/17
(Lf)
(Gksz)
3
szabályozási vonalak megszüntetése 2 részterületen a szabályozási tervlapon
Kertes
Különleges
6301-6334
4/a.
21,9 ha
mezőgazdasági
tanyás terület
6340-6392
terület (Mk)
K-ta
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Kertes
mezőgazdasági
terület (Mk)
Kertes
mezőgazdasági
terület (Mk)

Különleges
tanyás terület
K-ta
Különleges
tanyás terület
K-ta

2,17 ha

0204/3,
0204/4,
0204/5
0204/6

Általános
mezőgazdasági
terület (Má)

Különleges
tanyás terület
K-ta

9,88 ha

6691- 6699,
6700-6751

Kertes
mezőgazdasági
terület (Mk)

Védelmi erdőterület
(Ev)

4/b.

34,5 ha

6868-7018

4/c.

46,7 ha

5679-5985

4/d.

5.

30

31

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

2016 évi TRT módosítás (tárgyalásos eljárás-nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás)
PILIS: Az M4 kisajátítási területének 2016 évi földrészlet határon történő bemutatása
-

A Településszerkezeti terv módosítása az M4 gyorsforgalmi út tengelyének és védőtávolságának
feltüntetése a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. adatszolgáltatásai alapján.
A szabályozási terv módosítása az M4 gyorsforgalmi út területének szabályozása a kisajátítási
tervek alapján a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. adatszolgáltatásai alapján.
PILIS: Az M4 kisajátítási területének 2016 évi földrészlet határon történő bemutatása

Összegzés:
A városközponti belterületén fejlesztésre kijelölt lakó és településközponti vegyes, különleges területeinek
jelentős része nem valósult meg, mind a telekalakítást, mind a beépítés és infrastrukturális ellátás
vonatkozásában. A megvalósulást akadályozó tényezők között jelentős szerepe van a 2008 után bekövetkező
gazdasági visszaesésnek, a fejlesztési és befektetési lehetőségek szűk mozgásterének, továbbá, hogy nem a
végfelhasználók kezdeményezésére készültek, és emiatt a terület összefogott fejlesztése (közterület-kialakítás,
telekrendezés, jogi rendezés, közműépítés) nem tud megvalósulni, ami a terület hasznosítását hátráltatja.
A település jelentős gazdasági célú területfejlesztési szándékai a 2010 évi tervben a Nyáregyháza felé vezető út
mentén és a tervezett M4 mentén történt. Ezek a területek jelentős részben magántulajdonban vannak, és a
végfelhasználók még nincsenek jelen a piacon.
A város egyetlen fejlődést mutató területe a Bazsam településrészen tapasztalható különleges és gazdasági
funkciók fejlesztése tapasztalható. Intézményi területfejlesztés a Gerje forrásvidék mellett épült evangélikus
bölcsöde. További területfejlesztés a településrendezési eszközökbe illesztett M4 autópálya nyomvonal
vonzáskörzetében várható a településszerkezeti terven már megfelenő gazdasági területeken, illetve az
önkormányzati tulajdonú bánya területen.
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1.7.

A település társadalma

1.7.1. Demográfia,
népesesség,
nemzetiségi
összetétel,
foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség

képzettség,

A település területe 4.735 hektár, lakónépessége 11.580 fő (2017), a népsűrűsége ezáltal 245 fő/km2, ami
alulmúlja az országos átlag – 106 fő/km2 – értéket.
A lakónépesség alakulása 10 év távlatában kissé hullámzó, de átlagosan növekvő tendenciát mutat. 2007-2009
és 2011-2013 között volt minimális megtorpanás a növekedésben.

2.
Pilis lakónépességének alakulása 2002-2017 (fő)
Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR), saját szerkesztés
A korösszetétel tekintetében a lakónépesség növekedése az öregkorúak arányának növekedésével járt. A
folyamat 2007-es évet követően gyorsult fel, amikor a gyermekkorúak és az idős korúak aránya még közel
azonos volt. Ezt követően a az egyensúly az idősebb korosztályok felé tolódott el. 2015-re az öregedési index
141-es értéket ért el.

Öregedési index alakulása
Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR), saját szerkesztés
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A népesedési folyamatok tekintetében a város a régiós, megyei és járási átlagokhoz képest rosszabb
mutatókkal rendelkezik, az országos értéknél az utóbbi években jobb arányt mutat. A természetes
szaporodás/fogyás negatív értékű, azaz minden évben kevesebben születnek, mint ahányan meghalnak, így a
fogyás jellemző, akárcsak összességében az országra, a régióra, a megyére és a járásra is. Összességében 2005
és 2015 között némileg javuló trend látszik – annak ellenére, hogy folyamatosan fogyás jellemzi a népességet.
Valószínűsíthető, hogy a beköltözők – egyébként nem túl kedvező - társadalmi összetételének is köszönhető e
demográfiai mutató javulása.

Természetes szaporodás/fogyás alakulása 2005-2015 (ezrelék)
Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR)
A természetes szaporodás/fogyás értékek alapján a település fogyó tendenciát mutat, amit ellensúlyoz a
vándorlási egyenleg alakulása. A vándorlási egyenleg az elvándorlások és odavándorlások arányát jelölő
mutató. 2015. évben Pilisre 624 fő vándorolt, emellett 524 fő vándorolt el, így a vándorlási egyenleg pozitívan
alakult a településen ebben az évben.
A 2011. évi népszámlálás alapján a lakónépességen belül kevesen vallották magukat valamely nemzetiséghez
tarozónak. Ennek ellenére a pilisi szlovákok rendelkezek nemzetiségi önkormányzattal. A 2011. évi
népszámlálási adatokból jól látszik, hogy az egyes nemzetiségek alig egy-két száz fővel vannak jelen a
településen. A szlovákok mellett a roma és a román nemzetiség található nagyobb arányban a városban, ami
kiemelkedik a többi közül. A szlovákok aránya 1,4, a románoké 1,1%, a roma kisebbségé pedig 3,2% a teljes
népességen belül. A településen jelenleg megtalálható további nemzetiségek a következők: német, lengyel,
bolgár, ukrán, szerb.
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Pilis lakóinak nemzetiségi kötődése 2011-ben
Forrás: KSH népszámlálási adat, saját szerkesztés
A 2011-es népszámlálás adatai alapján meglepő eredményt mutatva a legfrissebb adatok szerint a 15 évnél
idősebb lakosság 7,2%-a nem rendelkezik általános iskolai végzettséggel, továbbá a regisztrált munkanélküliek
fele rendelkezik csak 8 általánosnál magasabb végzettséggel. Országos szinten, de Budapesten és Pest
Megyében kiemelt problémát jelent az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága a főváros és
agglomerációjának folyamatos fejlődése miatt.
2012 óta minden évben csökken a regisztrált munkanélküliek száma, ez 2015-ben 388 főt jelentett, akikből 50
fő (13%) tartós – 180 napnál tovább – munkanélkülinek számít. Mindezek által a munkanélküliségi ráta a
regisztrált munkanélküliek számának alakulását követi. A javuló tendencia ellenére azonban a Pilis
munkanélküliségi mutatója a járáson belül egyedül Pánd adatánál jobb. Mind Pest megye, mind a Monori járás
munkanélküliségi adatai kedvezőbbek.

A regisztrált munkanélküliek száma 2015
Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR)
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A munkanélküliségi ráta alakulása 2005-2015
Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR)
A pályakezdő munkanélküliek aránya 2015-ben 8 % volt Pilisen, ami a Pest megyei átlaghoz hasonló érték,
ugyanakkor kedvezőbb, mint a Monori járásban tapasztalható.

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
Az Európai Unió szervezetei több dokumentumban is hitet tesznek azon célkitűzés mellett, hogy az Unió a
szabadság, biztonság és igazságosság térségévé fejlődjön. Először az EU Alapszerződésébe került be a - 9 diszkrimináció tilalma (az 1999. május 1-én hatályba lépett Amszterdami Szerződés 13. Cikke), majd az Alapvető
Jogok Chartájának 21. Cikke fogalmazta meg a faji, nyelvi alapú, illetve az etnikai származáson és a nemzeti
kisebbséghez tartozáson alapuló diszkrimináció tilalmát. Ezután megszülettek az esélyegyenlőségről szóló
irányelvek.
"A faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetés alááshatja az EK-Szerződés célkitűzéseinek
megvalósítását, különösen a magas fokú foglalkoztatási szint és szociális védelem elérését, az életszínvonal és
életminőség emelését, a gazdasági és szociális kohéziót és szolidaritást." Érvel az EU Tanácsa a faji egyenlőség
direktívájának megalkotása mellett.
A magyarországi törvények ezzel összhangban születtek meg:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a településrendezés
során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés az érintett lakosság életkörülményeiben, értékrendjében és
szociális helyzetében hátrányos következményekkel ne járjanak. Ennek érdekében biztosítani kell az emberhez
méltó környezet folyamatos alakítását, értékeinek védelmét.
Szegregált lakóterületnek minősül, ha, az egyes védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok (főleg etnikai
csoportok tagjai) egy adott településrészen belül elkülönülnek. Pilisen a KSH 3 szegregátum létezését mutatta
ki. A városban három szegregátum került lehatárolásra:
1. szegregátum: Koltói Anna utca - Bicske köz - belterület határa
2. szegregátum: Hunyadi utca - Balassa Bálint utca - Kávai út - Kereszt utca - Bercsényi utca - Kávai út Viola utca - Kisfaludy utca által bezárt terület
3. szegregátum: Sándor utca - Nagy Sándor utca - József utca - belterület határa
A szegregátumok egymástól térben jól elkülönülten, a város különböző pontjain alakultak ki, részben a
település bel- és külterületének találkozásánál, valamint a régi településmag területén. A szegregátumokban
lakott 2011-ben a város lakónépességének 3,3 százaléka, 379 fő.
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Forrás: KSH, 2011
Az anti-szegregációs terv elkészítéséhez kidolgozott útmutató nyomán szegregátum az a településrész, ahol az
alacsony státuszú lakosság - az aktív korú népességen belül a legfeljebb 8 osztályos iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők - aránya meghaladja az 50%-ot.
Az Önkormányzat az alábbi településrészeket gondolja már szegregált vagy szegregálódó területnek: Homoki I.,
Homoki II., Homoki III. dűlő, Haleszi I., Haleszi II., Haleszi III. dűlő, Bárószőlő, Krekács dűlő, Rózsahegyi dűlő,
József u., Sándor. u., Nádas u. Bicskei tanya, Szabadkai dűlő.
Tipikus helyi konfliktusforrások illetve érdekütközések a városban:
 Külterület-belterület: külterületen sok olyan lakos él, nem az OTÉK 105. §-ának megfelelő ingatlanban, akik
nincsenek bejelentkezve és nem is tudnak bejelentkezni. Ezek általában gazdasági épületek minimális
komforttal ellátva. Tekintettel arra, hogy nincsenek közművek, a villanyt kivéve, bár van ahol még az sincs,
a feszültség a kül- és belterületen eltérő élethelyzetekből fakad.
 Betelepülők: egyre több Romániából származó magyar „Gábor romák” települnek be Pilis belterületére,
házat vásárolnak maguknak. Az eltérő hagyományok, kulturális motivációk ellentéteket szülnek az
őslakosokkal.
 Infrastrukturális ellátottság: megint kül- és belterület probléma, melynek egyik éles sarokpontja Pilis
külterületén található földutak kérdése, melyek jelentős része önkormányzati kezelésében áll, homok
alapú, szilárd burkolattal nem rendelkező, állaga hamar romlik.

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok,
társadalmi élet, szokások, hagyományok,
szerveződések, egyházak stb.).

nemzetiségi

kötődés,

civil

A társadalmi önszerveződés és öngondoskodás egyik legfontosabb alapját az erős civiltársadalom, a jól működő
civil szerveződések jelentik. A civil szervezetek együttműködésének javítása fontos, fejlesztendő terület, mert
egy-két szervezet közötti kapcsolat és a közösségi megvalósítás nehézkesen működik. Az erőforrások, a
meglévő tudás összehangolása, esetleges egyesítése, átadása jelentősen felpezsdítené a helyi civil életet.
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A település az önkormányzati döntésekben igyekszik bevonni a civil szerveződéseket, hiszen a civil
szervezetekkel való együttműködés gazdagítja a település életét. A helyi civil szervezetek tevékenységeikkel
hozzájárulnak az esélyegyenlőség szempontjából releváns célcsoportokhoz kapcsolódó esélyegyenlőségi
feladatok ellátásához. Kezdve az időskorúak kulturálódásától, a hagyományőrzésen át, egészen a lakosság
egészséges életmódjának megtartásához szükséges sportolási lehetőségekig.
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása során számít és épít is a civil szervezetek
közreműködésére. A közfeladatellátás civil szervezetekkel való együttműködés útján történő megvalósulását
erősíti, hogy néhány jelentős, az önkormányzatok feladatait meghatározó törvény kifejezetten ajánlja a
szerződéses feladatellátást. Pilisen a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak, a lakosság szívesen vesz
részt rendezvényeiken. Az Önkormányzat a pályázatot benyújtó civil szervezetek működéséhez, rendezvényeik
megtartásához pénzbeli támogatást nyújt.
A településen működő helyi, térségi közösség életében fontosabb, jelentősebb civil szervezetek, szerveződések
az alábbiak:
 Pilisi Nép- és Gazdakör
 Pilisi Hegyeki Pincesor Egyesület
 Pilisi Zenész Egyesület
 Rózsatanya Hagyományőrző Egyesület
 Csilló Lovas Egyesület
 Gerje Horgász Egyesület
 Pilis Vállalkozások Egyesülete
 Postagalamb Egyesület
 Petőfi Vadásztársaság
 Beleznay János Földtulajdonosi Vadásztársaság
 Pilisi Hírközlési Egyesület
 Pilisi Sport és Szabadidő Egyesület
 Polgárőr Egyesület

1.8. A település humán infrastruktúrája
1.8.2. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.)
Az intézmények működtetése és a humán közszolgáltatások biztosítása terén a legfontosabb változás, hogy
2013. január 1-jétől az intézmények állami fenntartásba kerültek, az önkormányzatoknak a működtetés maradt.
Ebben a rendszerben az állami és az önkormányzati feladatok megoszlása az alábbiak szerint alakul:
Az Önkormányzat kötelező feladatvállalása:
óvodai nevelés
a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása
általános iskolai oktatás
a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai, általános
iskolai oktatása
napközi otthonos és tanulószobai ellátás
A Pilisen működő, Fővárosi Önkormányzat által fenntartott többcélú intézmény feladatai közé tartozik a sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, alapfokú iskolai oktatása, ezt követően két évfolyamban előkészítő
speciális szakiskolai oktatása.
Napközi otthont és pedagógiai szakszolgálatot is működtetnek, feladatuk az ideiglenes és tartós nevelésre utalt
különleges szükségletű gyermekek és ép intellektusú testvéreik gyermekotthoni ellátása, valamint
utógondozása. Az oktatási és szociális feladatokat is ellátó intézmény a négy telephelyen 117 fő
foglalkoztatottjával a város legnagyobb munkahelye.
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A műemléki Beleznay-Nyáry kastélyban – amely az intézmény gyermekotthonának ad helyet – 1948. júniusában
kezdte meg működését a PAX elnevezésű gyermekotthon.
Pilis Város Önkormányzat által ellátott önként vállalt közoktatási feladatok
Pilisi
Gubányi
Károly
Általános
Iskola Szakkök sokoldalúak. Tantárgyi tehetséggondozó
három különböző feladatellátási helyen működik
és felzárkóztató, sport és a szabadidő délutáni
• Pilis, Kossuth Lajos út 30.
foglalkozásokkal. Ezeket különböző rendezvények
• Szabadság tér 1.
színesítik.
• Széchenyi utca 28.

A Gubányi Károly Általános Iskola 2008. június 30-án alakult az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és a Széchenyi István Általános iskola és Szakiskola jogutódjaként a 22/2008. (I.31) számú
Önkormányzati határozat alapján.
Az iskola három különböző feladatellátási helyen működik. Székhelyünk a Pilis, Kossuth Lajos út 30. szám alatti
épület, melyben csak felső tagozat található. Az oktatás szaktantermi rendszerben folyik, mely hatékonyan
segíti az tanulás- tanítás színvonalának emelését.
A Szabadság tér 1. szám alatti telephelyen 4 alsós évfolyam van 16 osztállyal, míg a Széchenyi utca 28. szám
alatt 1-8. évfolyamon tanulnak a diákok.
Kossuth th. (felső tagozat):
Szakkörök:
Angol előkészítő, Énekkar, Magyar előkészítő, Német előkészítő, Agyagvilág (kerámia), Tehetséggondozó
művészeti foglalkozás, Matematika előkészítő, Robotika
Sportkörök:
Kézilabda, Kosárlabda, Társasjáték 1., Foci, Kung-fu
Szabadság th. (alsó tagozat):
Szakkörök:
Versenyfelkészítő szakkör , Túra szakkör, Madárbarát szakkör, Bábszakkör, Matematika szakkör ,
Hímzés,
kézivarrás szakkör, Kreatív szakkör , Informatika szakkör
Sportkörök:
Tömegsport, Mozgásos játékok, Úszás, Túra szakkör , Tömegsport, Úszás
Széchenyi th. (telepi tagozat):
Szakkörök:Zöld béka Mese szakkör , Történelem, Angol 7-8. évf., Magyar előkészítő, Énekkar, Népi játékok
Sportkörök:
Játékos sport, Fiú foci, Kosárlabda (fiú és lány), Röplabda (fiú és lány), Lány foci
Az alábbiakban a helyi közoktatási rendszert vizsgáljuk elsősorban a férőhely kapacitások, létszámok és
kihasználtság oldaláról.
Középfokú oktatás
Pilis közigazgatási területén középfokú oktatás nincs. A lakosság a középfokú oktatási intézményeket a
környékbeli városokban, Budapesten, Monoron, Cegléden tudják igénybe venni.
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Az alapfokú oktatási intézmények kihasználtságának jellemzői
Intézmény

Jellemzők

Befogadó
Gubányi
Károly képesség (fő)
Általános Iskola
Létszám (fő)

2012

2013

2014
áltisk/AMI

2015
áltisk/AMI

2016
áltisk/AMI

2017
áltisk/AMI

1050

1050

1050

1050

1050

1050

790

788

773

755

768

768

75

73,6

71,9

73,1

73,1

Kihasználtság (%) 75,2

Forrás: Pilis város önkormányzata
Intézmény

Gubányi
Iskola

Károly

Jellemzők

2012

2013

Pedagógus

52

54

58

58

59

57

Egyéb dolgozó

15

13

14

5

5

7

2014

2015

2016

2017

Általános

Az iskolai későbbiekben várható kapacitás növelését az Önkormányzat nem új iskola építésével, hanem a
meglévők bővítésével tervezi megvalósítani, aminek kézenfekvő módja az emeletráépítés.
Új általános iskola létesítése - a tetőtér ráépítések lehetőségével számolva - egyelőre nem indokolt, ami
egybecseng az Önkormányzat elképzeléseivel is.
Óvodai nevelés
Az óvodai nevelés szintjének feladatait Pilisen jelenleg 1 óvoda látja el 2 tagóvodával. Az önkormányzati
fenntartású óvodák túlterheltsége a csoportbővítésekkel mérséklődött, kihasználtságuk jelenleg 110 százalék.
- Játékország Székhelyóvoda (2721 Pilis, Rákóczi u. 42.).
- Pilisi Játékország Óvoda Meserét tagintézménye (2721 Pilis, Kávai út 19.)
- Pilisi Játékország Óvoda Gesztenyéskert tagintézménye (2721 Pilis, Attila u. 8.)
Megvalósult óvodafejlesztés: 2008. év: Játékország Óvoda (Rákóczi út 42.) felújítása, bővítése. Tornaterem,
kiszolgáló helyiségek.
Tervezett óvodafejlesztés: Gesztenyéskert tagóvoda bővítése 1 csoportszobával, tornateremmel, kötelező
helyiségekkel.
Jelentős felújítást, vagy új óvoda építését teszi szükségessé a Pilisi Játékország Óvoda Meserét
tagintézményének épületszerkezeti állapota.
Az alapfokú ellátást nyújtó közintézmények közül néhány egymást kiegészítő intézmény együtt is telepíthető,
ezáltal valamelyest csökkenthető az új létesítmények tényleges telekterület igénye. Az intézményhálózat
fenntartása és bővítése a későbbiekben és már jelenleg is komolyabb önkormányzati forrásokat is igényel.
Az óvodák kihasználtságának jellemzői
3 óvoda együtt
Intézmény

Jellemzők

2012

2013

2014
óvoda/AMI

2015
óvoda/AMI

2016
óvoda/AMI

2017
óvoda/AMI

Befogadó képesség
(fő)

350

350

350

350

350

350

Létszám (fő)

385

356

350

375

375

385

Kihasználtság (%)

110%

101,7%

100%

107,1%

107,1%

110%

Intézmény

Jellemzők

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Pilisi Játékország
Óvoda

Pedagógus

29

30

30

32

31

31

Egyéb dolgozó

6

6

7

7

7

7

Pilisi Játékország
Óvoda

Forrás: Pilis város önkormányzata
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Az óvoda általános nevelési feladatai:
Az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek
kielégítése.
Ezen belül:
- Az egészséges életmód alakítása.
- Az érzelmi-, erkölcsi és közösségi nevelés.
- Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés
megvalósítása.

Ezen felüli tevékenységek:
- Logopédiai ellátás
- Fejlesztőpedagógiai ellátás
- SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása
- - Mozgással fejlesztő torna
- Úszás
-- Népitánc
- Hittan

A városban az óvodai ellátását egy intézmény biztosítja 3 telephelyen. Az oktatási tv. 20 fős átlaglétszámot, és
25 fős maximális létszámot engedélyez óvodai csoportonként.
Az óvodai nevelés terén az önkormányzat, mint fenntartó feladata az óvodai férőhelyek számának bővítése,
figyelembe véve az óvodai ellátást igénybe vevő 3-5 éves korosztály létszámának alakulását a városban. Az évek
óta problémát jelentő helyhiány megoldására 2018.–ban Játékország óvodát fejlesztette az Önkormányzat. A
város 3 óvodájának 350 férőhelyére összesen 385 óvodás jut, ami 110%-os kihasználtságot jelent, vagyis
további kapacitásbővítésre van szükség. A helyhiány legfőbb oka a külterületi zártkerti területeken
tapasztalható „népvándorlás” következtében jelentkező óvodai ellátás biztosítása.
Bölcsődei ellátás
A legfiatalabb, 3 év alatti korosztály számára nyújtott bölcsődei ellátás jelen van Pilisen.
A lakónépesség számából a normatív számítások alapján 1000 fő esetén 20 bölcsődei férőhelyre van szükség,
amelynek helyet is kell biztosítani, és amely férőhelyszám ~11850 fős lakónépesség esetén, amennyiben igény
és lehetőség van rá, ~240 férőhelyre módosulhat. A bölcsődei ellátás magánbölcsőde létesítésekkel is
fejleszthető.
Intézmény

Bölcsőde

Jellemzők
Befogadó
képesség (fő)
Létszám (fő)
Kihasználtság (%)

2012

2013

2014
bölcsőde/AMI

2015
b/AMI

2016
bAMI

2017
b/AMI

-

56

56

56

56

56

-

21

39

41

43

44

-

37

70

73

76

78

Az oktatás, neveléshez kapcsolódó további szegmensek
Az alapfokú oktatásban és az óvodai ellátásban részt vevők számának várható növekedése felveti a kapcsolódó
intézmények és szolgáltatások fejlesztésének, kapacitás-bővítésének, szükségességét is. Ide sorolandók
egyrészt az oktatás, képzés részét képező intézmények, másrészt a járulékos szolgáltatások.
Egészségügyi és szociális ellátás
A város egészségügyi intézményekkel való ellátottsága jónak mondható. A város egészségügyi alapellátását 4
háziorvos, 2 gyermekorvos, 2 fogorvos biztosítja. Az orvosi ellátás nem kötődik körzethez, szabad
orvosválasztás van.

körzet

felnőtt háziorvosok

1.
2.
3.
4.

2467 fő
2671 fő
2844 fő
1942 fő

ORVOSI KÖRZETEK
gyermekorvosok
929 fő
841 fő
……..fő
……..fő

fogorvosok
5521 fő
6138 fő
……..fő
……..fő
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1.8.3. Esélyegyenlőség biztosítása
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól
szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Pilis Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban
rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését.
Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét,
különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Pilis település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
 a diszkriminációmentességet,
 szegregációmentességet,
 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
Pilis Város Önkormányzata olyan társadalmi környezet támogatását célozza meg, mely tiszteletben tartja a
sokszínűséget, mentes a hátrányos megkülönböztetéstől, a zaklatástól, jogellenes elkülönítéstől, valamint a
megtorlástól. Az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében szükség esetén előnyben részesítünk egyéneket,
társadalmi csoportokat, ha az az esélyegyenlőtlenség felszámolására irányul. Kiemelt figyelmet fordítunk az
alábbi csoportok esélyegyenlőségének biztosítására:
 nők,
 40 évnél idősebb munkavállalók,
 romák,
 fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek,
 két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelő, vagy tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő munkavállalók,
állampolgárok,
 alacsony iskolai végzettségű emberek,
 pályakezdő, munkanélküli emberek.

1.9. Pilis gazdasága
1.9.2. A település gazdasági súlya, szerepköre
Pilis Pest megye középtáján Budapesttől délkeletre, attól mintegy 40 km-re helyezkedik el. A város nem része
a Budapesti Agglomerációnak. Ennek következtében a főváros népességvonzó hatása már csak kisebb
mértékben, de még mindig jelentősen érvényesül. A főváros munkaerővonzás viszont rendkívül erős.
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyeinek feltérképezése alapján a város fővároshoz való közelsége
komoly jelentőséggel bír a potenciális munkalehetőségek tekintetében. Nincs adat arra vonatkozóan, hogy
hány fő „ingázik” minden nap a főváros és Pilis között a munkája miatt, azonban valószínűsíthető, hogy ez6 a
szám rendkívül magas. Problémát jelent azonban az, hogy a fekete, illetve szürke gazdaság miatt a
munkaképes korú lakosság egy része nem tud megjelenni a munkaerő piacon, mert nem képes saját erőből
biztosítani a tömegközlekedés költségeit, amelyet a munkáltató nem térít.
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Budapest mellett a gazdaság, és a foglalkoztatottság szempontjából meghatározóak továbbá a közeli nagyobb
települések is, mint például Monor, Cegléd. Pilis a Fővároshoz való viszonylagos közelsége révén jónéhány
helyzeti előnyből részesedik (munkalehetőség, szabadidős tevékenységek, felsőfokú és középfokú
szolgáltatások), s az agglomerációhoz fűződő szoros kapcsolat számos további lehetőséget hordoz magában.
Mindezek által Pilis nem bővelkedik helyi munkalehetőségben, és a helyben igénybe vehető szolgáltatások
köre is hiányos. A település lakóinak foglalkoztatásában a fővárosi munkaerőpiac meghatározó.
Pilisen a kis- és középvállalkozások vannak többségben, amelyek leginkább családi vállalkozások, így
mindenképpen fontos szerepet játszik a munkaerő-piaci lehetőségek tekintetében a város fővároshoz való
közelsége.

1.9.3. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
Pilisen a 2006. év végén 808 db vállalkozást regisztráltak, a 2016. év végére azonban már 1164-re nőtt ez a
szám. Így a vizsgált 10 év alatt közel másfélszeresére (több, mint 44 százalékkal) nőtt a regisztrált vállalkozások
száma. A településen jelen van gyakorlatilag valamennyi nemzetgazdasági ág.

A településen jelenlévő nemzetgazdasági ágak 2006 (db)
Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR), saját szerkesztés

A településen jelenlévő nemzetgazdasági ágak 2015 (db)
Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR), saját szerkesztés
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A mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban tevékenykedők száma
2006-2016 között jelentősen megnövekedett, 205-ről 243-ra nőtt a számuk, így a helyi vállalkozások 30%-a
működik ebben az ágazatban.
A szállítás, raktározás, posta, távközlés nemzetgazdasági ágakban 40-ről 27-re csökkent a vállalkozások száma.
A kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatba tartozó vállalkozások száma és aránya az összes vállalkozáson belül
gyakorlatilag nem változott, 2006-ban is és ma is a vállalkozások ötöde tevékenykedik ezen a területen. Az
építőiparban szintén nem változott a vállalkozások száma, viszont részaránya 16-ról 14 százalékra
mérséklődött.
A betelepült és eltűnő nemzetgazdasági ágakból látható a fejlődés iránya, a településen egyre több a
digitalizációhoz köthető tevékenység és a „hagyományos” ágak kiszorulnak ennek következtében.
Az Önkormányzat tájékoztatása szerint a földművelés, gépgyártás, ipar, kereskedelem, szolgáltatás a
legfontosabb gazdasági ágak a városban. A gazdasági szereplők száma jelentős mértékben nem változott, a
meglévő vállalkozók erősödése kapcsán kiszélesedő tevékenységi körről beszélhetünk.

1.9.4. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést
érintő fejlesztési elképzelései.

A gazdasági szervezetek száma 2006-ban 756 db volt, mely 2016-ra 930 db-ra növekedett.
A városban 10 év távlatában a legnagyobb változást a korlátolt felelősségű társaságok száma mutatja. És
gyakorlatilag ez az a vállalkozási forma, amelyben növekedett a szervezetek száma. Az újonnan alakuló
vállalkozások vélhetően kihasználva, hogy a Kft. alapításához szükséges alapító tőke csupán 500 ezer forint volt
a 2010-es évek elején, így szívesebben alapítottak Kft-t, mint egyéni vállalkozást.

Gazdasági szervezetek a településen 2006-2016 (db)
Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR), saját szerkesztés
Ennek következtében a városban jelenleg 238 Kft. és 369 egyéni vállalkozás működik, a korábbi 107 Kft és 480
egyéni vállalkozáshoz képest. A betéti társaságok száma jelentős mértékben nem változott. A nonprofit
szervezet száma 55, az őstermelőké 151 volt 2016-ban.
A településen jelenlévő legjelentősebb vállalkozások:
 Pilisi Sütő Kft.
pékáru
kb. 30 fő
 Vasanfer Kft.
cső és acélszerkezet gyártás
 Ebea Kft.
építőipar – fém épület elem gyártás
kb. 40-50 fő
 Platán Kft.
élelmiszer, vegyi áru, festék, dohánybolt kb. 15-20 fő
 Schöck Hungária Kft. építőipar-hőszigetelés, hangszigetelés, vasalás technika
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A helyi vállalkozások munkaerőigényére jellemző, hogy elsősorban betanított munkást és szakmunkást
keresnek a vállalkozás tevékenységnek megfelelően.
Az elmúlt időszakban lett volna több betelepülési szándékkal jelentkező külső cég is, végül azonban a tervezett
fejlesztés nem történt meg. Ezért is lényeges, hogy a város azonnal értékesíthető, piacképes összközműves
ipari, gazdasági területekkel rendelkezzen mielőbb. A városban jelenleg is működő helyi vállalkozások
jellemzően székhelyükön, telephelyükön belül fejlesztenek.
Konfliktust teremtő, zavaró helyen lévő vállalkozás kettő van a településen. Ezek a Vatyai úti autómosó,
valamint a Kodály Zoltán. utcai szivattyúátemelés.

1.9.5. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség,
munkaerő képzettsége, K+F stb.)

A település gazdasági életének befolyásoló tényezői elsősorban a földrajzi helyzet, az elérhető munkaerős
képzettsége, a helyben foglalkoztatási lehetőségek jelenléte és a K+F ráfordítás nagysága.
A foglalkoztatottság – a gazdasági aktivitás 2011. évi adatai alapján – jóval kedvezőtlenebben alakul, mint az
országban, régióban, megyében és járásban egyaránt.

A foglalkoztatottság alakulása a lakónépesség százalékában 2001
Forrás: Népszámlálási adatok 2001

A foglalkoztatottság alakulása a lakónépesség százalékában 2011
Forrás: Népszámlálási adatok 2011
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A foglalkoztatottak és a munkanélküliek aránya is a legkedvezőtlenebbül alakul Pilisen a járási, megyei és
országos értékekhez képest. A 2001-es évhez képest munkanélküliség terén rosszabb, viszont a
foglalkoztatottságot tekintve kedvezőbb helyzet jellemző a településre.
A gazdaság fejlődése nagymértékben függ a munkaerő minőségétől. A település iskolázottsági aránya jóval
kedvezőtlenebbek az ország és a megyei átlagnál. Ahogyan a település társadalmáról szóló fejezet is tárgyalja, a
25 éves és idősebb népesség aránya, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, alacsony, mely jelentősen
hozzájárul a munkavállalók kedvezőtlen elhelyezkedési esélyeihez a piacon.
A foglalkoztatáspolitikában jelenleg is első számú cél a foglalkoztatottak körének bővítése. Az eszközökről
folyamatos vita van, de jelenleg dominálnak a pénzügyi jellegű ösztönzők, és kisebb figyelmet kapnak azok az
eszközök, amelyek az érintettek öntevékenységének segítésére, azaz az információhoz való hozzáférésre, a
célirányos képzettség megszerzésére koncentrálnak.
Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűnek tekinthetőek a nyugdíj előtt állók, a gyesről, gyedről
visszatérő nők, a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos emberek, továbbá a roma nemzetiségű
személyek.
Alacsony a 18-29 éves korosztály munkaerő-piaci részvétele. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási,
képzési idő meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni
munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a
nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja. Az ifjúsági
munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai ma már nemcsak a végzettségre és a
szakképzettségre, hanem a különböző személyes kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak.

1.9.6. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)
A település lakásállományát 2017-ben 4535 lakás alkotta. A lakásállomány az elmúlt 15 évben viszonylag
egyenletesen alakult. Feltehetőleg a statisztika módszertanában bekövetkező változás hatása a 2010. és 2011.
évi adat közti jelentős eltérés. 2010 előtt a lakásépítési kedv nagyobb növekményt eredményezett, 2011-től
napjainkig minimális volt csak a növekedés.

Lakásállomány változása 2002-2017
Forrás: KSH, saját szerkesztés
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Lakóingatlanok esetén Pilis településen az elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár 110 106 forintról 123 444
forintra nőtt, ami 13 338 forintos emelkedést jelent. A lakóingatlanok között 2018 januárjában a legmagasabb
négyzetméter ár 196 875 forint, a legalacsonyabb 74 358 forint, valamint az átlag ár 127 442 forint. Pest megye
területén az elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár 205 346 forintról 254 316 forintra nőtt, ami 48 970
forintos emelkedést jelent. A lakóingatlanok között 2018 januárjában a legmagasabb négyzetméter ár 509 272
forint, a legalacsonyabb 97 719 forint, valamint az átlag ár 257 536 forint.

Az ingatlanárak alakulása 2018 január
Forrás: https://www.ingatlannet.hu/statisztika

1.10. Az

önkormányzat
intézményrendszere

1.10.2.

gazdálkodása,

a

településfejlesztés

eszköz-

és

Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

Költségvetés
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II.28.) sz. önkormányzati rendelete szól Pilis Város
Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre
annak szerveire és az általa alapított és / vagy fenntartott költségvetési szervekre, gazdasági társaságokra és
intézményekre terjed ki.
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt
előírásra Pilis Város Önkormányzata
- 2016. évi költségvetésének tárgyévi kiadási főösszegét 1.101 889 ezer forintban,
- 2016. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét 907.272 ezer forintban állapítja meg.
A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként megállapítja a hiány összegét 194.617 ezer
forintban. A költségvetésben tervezett tárgyévi költségvetési bevételek, és tárgyévi kiadások közötti egyensúlyt
a költségvetésben az előző évi 84.617 ezer forint költségvetési maradványa és a 110.000 ezer forint értékű
lekötött betétje teremti meg.
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Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza, hogy a költségvetés végrehajtásáért a
polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Pilis Város
Önkormányzatának önkormányzata gazdálkodásának biztonságáért a képviselő testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

Vagyongazdálkodás
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (VII.29.) sz. önkormányzati rendelete szól az
önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól.
A rendelet célja, hogy meghatározza a Pilis Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában
álló, törvényben foglalt vagyonelemek körét, a vagyonnal történő átlátható, hatékony gazdálkodás szabályait. A
rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő, és tulajdonába kerülő vagyonelemekre, így
különösen
a) ingatlanokra,
b) ingóságokra,
c) pénzügyi eszközökre és értékpapírokra,
d) társasági részesedésekre,
d) vagyoni értékű jogokra.
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon:
6/26 hrsz.
Föld Gerje tájvédelmi terület
6/26 hrsz.
Gerje Forrásvidék rekonstrukciója
0206/64 hrsz.
Gyep védett terület
0206/64 hrsz.
Erdő védett terület
0206/78 hrsz.
Erdő védett terület

Gazdasági program
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pilis Város Önkormányzata 2014-2019. év közötti időszakra
vonatkozó önkormányzati ciklusprogramja végrehajtásáról szóló írásbeli beszámolóját a Képviselő-testület
2015. október 29.-i nyilvános és rendes ülésén meghozott 290/2015. (X.29.) sz. önkormányzati határozatával
fogadta el. Településfejlesztést illetően a Gazdasági Program az alábbiakat fogalmazta meg:
Jelenlegi helyzet:
Városunk intézményrendszere fejlett, az oktatási-, egészségügyi-, szociális- és egyéb szolgáltatásokat kínál Pilis
polgárainak.
Településünk infrastruktúrája sokat fejlődött a rendszerváltozás óta eltelt két és fél év-tizedben. A
közműhálózatok közül az ivóvízhálózatba bekötött lakások aránya 90 %, a gázhálózatba bekötött lakások aránya
60-70 %, a szennyvízcsatorna-hálózat a mostani bővítés előtt a város 90%-án épült ki. Jelentősebb elmaradás
csak a csapadékvíz-elvezetés területén van, ezért a jövőben nagy hangsúlyt kell fektetni a felszíni csapadékvíz
kezelésé-re.
Településünk közúthálózata is sokat fejlődött az elmúlt két évtizedben: a 2000-es évek második felében
elvégzett nagy volumenű, szinte erőn felüli áldozattal járó útépítéseknek köszönhetően a belterületi szilárd
burkolatú utak aránya ma már 95%.
Közintézményeink egy része is felújítson esett át, a Polgármesteri Hivatal energia hatékonysága érdekében
napkollektort szereltünk fel, megtörtént a könyvtár akadálymentesítése, és a Gubányi Károly Általános Iskola
homlokzata megújult, és szintén az energia hatékonyság érdekében napkollektort szereltünk fel. Kármán József
Könyvtár és Közösségi Ház jelentősebb felújításon esett át. Bővítésre és felújításra került az Óvoda, és korszerű
új épületbe működik az egészségügyi ellátás.
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Mindezek mellett további jelentős fejlesztésekre van szükség, hogy a lakosság komfortérzete javuljon, Pilis
minél inkább meg tudjon felelni városi szerepkörének.
Célok:
a) A barátságos, biztonságos, szép kisváros ideáljának további folyamatos közelítése.
b) Minél több szolgáltatás helyben való elérhetőségének megteremtése, ill. ennek katalizálása.
c) Az intézményhálózat folyamatos bővülésének elősegítése a közigazgatás, az oktatási-, egészségügyi- és
szociális ellátás, valamint a sport- és szabadidős tevékenységek területén egyaránt.
d) A települési vonzerő növelése a Pilisi táj (Sipito, Gerje- Forrás), karakterének, lehetőségeinek
kihasználásával, a szlovák nemzetiségi gyökerek ápolásával, a meglévő kulturális programkínálat
szélesítésével, marketingtevékenységgel.
e) Erősíteni Pilis gazdasági alapját a helyi iparos-kézműves szakembergárdára, valamint a helyi kis- és közepes
vállalkozásokra támaszkodva.
f) Tovább segíteni Pilis társadalmi- és kulturális életének folyamatos fejlődését, az öszszetartozás-érzés
fenntartását és megerősítését, a szlovák nemzetiségi hagyományokra és a hagyományos közösségi
rendezvényekre alapozva.

1.10.3.

Az
önkormányzat
intézményrendszere

településfejlesztési

tevékenysége,

A polgármester és a jegyző általános feladatai részeként és a település főépítésze foglalkozik a
településfejlesztés ügyeivel. A településfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat az önkormányzat a bizottsági
(Fejlesztési Bizottság) és a képviselőtestületi munka keretében végzi. Ezen túlmenően a polgármesteri hivatal
foglalkozik a településfejlesztés és a pályázatírás feladataival. Nincs külön intézmény, szervezet, amely
fentieken túl a településfejlesztéssel foglalkozik.

1.10.4.

Gazdaságfejlesztési tevékenység

Az önkormányzatnak a gazdaság fejlesztésére, ösztönzésére vonatkozóan közvetett eszközei állnak
rendelkezésre:
 az infrastruktúra fejlesztése,
 a helyi adórendszer,
 a befektetések elvi lehetőségének biztosítása.
A településszerkezeti tervben kijelölt 3 GKSZ-es telek közművesítése, és befektetők számára kiajánlás a
cél. Időben prioritást az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági területek élveznek, ahol
összközműves gazdasági területet kíván kialakítani az önkormányzat.

1.10.5.

Foglalkoztatáspolitika

A munkanélküliek munkához jutása érdekében az önkormányzat segít álláshirdetések közzétételével az
önkormányzat honlapján, a hirdetőtáblákon. Másrészt az önkormányzati beruházásoknál helyi vállalkozások
bevonása is prioritást élvez.
A közfoglalkoztatási rendszernek, így a helyi közfoglalkoztatásnak is elsődleges célja az, hogy a hátrányos
helyzetű személyek társadalmi felzárkóztatását elősegítse, valamint a munka világából átmenetileg kikerült
személyeket visszaterelje az elsődleges munkaerőpiacra. Fent említett célok megvalósulását Pilis Város
Önkormányzata a helyi közfoglalkoztatás megvalósításával kívánja elősegíteni. A helyi közfoglalkoztatás
keretében elsődlegesen a munkaügyi kirendeltséggel folyamatosan együttműködő, valamint a járási hivataltól
rendszeres ellátásban (aktív korúak ellátásában) részesülő személyek kerülnek foglalkoztatásra az
önkormányzat saját fenntartású intézményeinél. Az elmúlt éveket áttekintve elmondható, hogy az
önkormányzat a közmunkaprogram megvalósítás során törekedett arra, hogy minél több aktív korúak
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ellátásában részesülő személy részére biztosítson legalább 30 napos foglalkoztatást, annak érdekében, hogy
jogosultságot szerezhessenek a segély továbbfolyósításához. Szintén a közmunkaprogramnak köszönhetően
sikerült a nyugdíj korhatárhoz közeli személyek közfoglalkoztatásával biztosítani a nyugdíj jogosultság
megállapításához szükséges és hiányzó munkaviszony meglétét, a nyugdíj előtti álláskeresési segély
megállapítási feltételeknek megfelelését. Továbbá lehetőséget nyújtott a város arra, hogy minél több tartós
munkanélküli személy jusson átmenetileg rendszeres jövedelemhez és ezzel egyidejűleg a települési feladatok
is elvégzésre kerüljenek. Közfoglalkoztatás kertén belül elsősorban kommunális, település tisztasági feladatok
kerülnek elvégzésre, mely igen fontos segítséget jelent az önkormányzat településüzemeltetési feladatainak
ellátása kapcsán. A helyi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a közfoglalkoztatottak jelentős része nincs
ösztönözve arra, hogy a munka világába visszatérjen, kialakult egy stabil kör, akik munkához csupán az állami
közfoglalkoztatás keretein belül jutnak, illetve jelentős problémát jelent a szakképzett munkaerő hiánya, illetve
a közfoglalkoztatottak lesújtó egészségügyi állapota is. Ugyanakkor pozitív példaként említendő azon esetek
száma is, akiknek bizonyított munkavégzésük alapján közfoglalkoztatásból sikerült elhelyezkednie, majd a
munkáltató által eszközölt beiskolázásukat követően helyt is állnia a munka világában.

1.10.6.

Lakás- és helyiséggazdálkodás

Pilis Város Önkormányzata az alábbi önkormányzati lakásokkal rendelkezik:
 Rákóczi u. 40.- 5 db lakás, szociális lakás
 Madách u. 45,
 Haleszi 1. dülő 5945/1
 helységek:
 Dózsa Gy 33., Közösségi ház,
 Szabadság tér 787/2, 787/3 (üzlethelységek)
Az önkormányzati ingatlanokkal történő gazdálkodás jellemzői:
 A Pilisi Játékország Óvoda kiadja a tornatermét és a logopédia szobát.
 Rákóczi 40-et Pilisi Városüzemeltető Kft üzemelteti, a Madách u-i lakást és a Haleszi 1. dülőben lévőt az
Önkormányzat adja ki.
 A helységeket az Önkormányzat adja bérbe a 7/2016 helyiségbérleti rendelet módosítás alapján.
 Az Óvoda bérleti díja a saját bevétele.

1.10.7.

Intézményfenntartás

Az Önkormányzat intézményeit normatív támogatásból és saját bevételéből működteti. Saját tulajdonú
ingatlanban működnek az intézmények.

1.10.8.

Energiagazdálkodás

Az Önkormányzat részt vett a KEHOP energiatakarékossági programban. Az Általános Iskola telephelyei
megújultak, ennek második ütemeként fűtéskorszerűsítés várható. Egyéb intézmények közül a tagóvodai
intézmények karbantartása illetve részletes bővítése van tervbe véve.

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési szolgáltatások
illetve hiányzó elemek
A településüzemeltetés célja: a településen élő lakosság, valamint az ott működő intézmények, gazdálkodó
szervezetek egyéni és közösségi közszolgáltatási szükségleteinek, igényeinek elvárható szintű folyamatos és
zavartalan kielégítése, a települési komfort érzet elősegítése, erősítése, az élhető település feltételeinek
megteremtése, a fenntarthatóság biztosítása.
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 2. pontja szerint
településüzemeltetés: a köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás,
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kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása.
A Mötv. 13. szerint nyújtandó kötelező szolgáltatások: Kábel TV, posta, hulladékszállítás, KÉPÜSZ, UPC,
Telekom, mintavételi labor, fizikoterápia, ortopédia, fül-orr-gégészet, tüdőszűrés, vasút, volán.
Minden alapszolgáltatás megtalálható a településen. A hiányzó szolgáltatások: egészségügyi szakosított ellátás,
üveges, ruha és szőnyegtisztító, szippantós kocsi.

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata
1.12.2.

Természeti adottságok

Pilis a Pilis-Alpári-homokhát északi és a Monor-Irsai-dombság déli szélén helyezkedik el. Domborzati
adottságaira jellemző, hogy az egykori hordalékkúp felszíne kis relatív reliefű (átlagos érték 2-4 m/ km2
közötti), főként szélhordta homokkal fedett, ÉNy-DK-i csapású, enyhén hullámos síkság. Térségi szinten is
meghatározó kisvízfolyása a Tisza vízgyűjtőjéhez tartozó Gerje-patak. A patakvölgyeket nedves rétek és kisebb
erdőfoltok kísérik, ezen területek az ökológiai hálózat részeként természeti értékvédelem alatt is állnak. A
mezőgazdasági művelések a domborzati adottságokhoz alkalmazkodók, a település az országos átlagnál
kevesebb erdőterülettel rendelkezik.

1.12.3.

Tájhasználat, tájszerkezet

1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat
A Második Katonai Felmérés (1806–1869) térképeit a mai állapotokkal összehasonlítva az alábbi rövid
megállapítások tehetők:
A települések többségéhez hasonlóan a beépített területek jelentős növekedést mutatnak, elsősorban a
korábbi településmag körül, valamint 4 es út, a Káva és Nyáregyháza felé vezető utak mentén, és a vasút
mellett. Az azóta beépült területek helyén több helyen a rét és legelő használat volt jellemző.
A Gerje-patak mentén egykor jelentős kiterjedésű nádas és nedves rét területek húzódtak. Az erdőterületek
kiterjedése a művelésre kevésbé alkalmas területeken a múlt században jelentős növekedést mutatott. Már a
felmérés idején megvoltak azok a településtől délre fekvő, a Gerje völgy menti homokhátakon elterülő
szőlőterületek, ahol múlt században a zártkertek alakultak ki.
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1.12.2.2. tájhasználat értékelése
Az ingatlan-nyilvántartás művelési ágakra vonatkozó adatai alapján a település átlag alatti, mintegy 15,5%
erdőterülettel rendelkezik. Ezek többnyire a külterület keleti, déli és északnyugati szélein, kisebb fontokban
helyezkednek jel. Jellemző a védelmi mellett a gazdasági rendeltetés is.
A település területének közel felét (46,8%-át) teszik ki a szántó területek, míg a gyep (rét, legelő) területek alig
4,8%-át. Számottevő a gyümölcsös és szőlő művelési ágban lévő területek nagysága, 13,5%.
A településen (illetve a térségben) hagyományai vannak a tanyás gazdálkodási formának, valamint a szőlő és
gyümölcstermesztésnek.
Kevés a különböző művelésű táblákat, parcellákat határoló mezővédő erdősáv, fasor, valamint
mezsgyehatároló fa- és cserjesáv.
A tájhasználat legmeghatározóbb elemei a tájat markánsan felszabdaló közlekedési útvonalak (út, vasút),
valamint a 18,5%-ot elérő kivett és többségében beépített területek aránya.

1.12.4.

Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek

1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
A „tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek” az Országos
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény alapján kerültek kijelölésre.
Általában olyan, a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység
kölcsönhatása, változása következtében kialakult területek tartoznak ide, amelyek a táj
látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre
érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak.
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek közé a külterületen keleti
részén lévő erdős területek és a Gerje völgye tartoznak.

1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre
tervezett terület, érték, emlék
Országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területek:
A Természetvédelmi Információs Rendszer, illetve a Védett Természeti Területek Törzskönyv nyilvántartása
alapján a település területén országos és helyi jelentőségű védett természeti területek találhatók.
A település területén a törvény erejénél fogva, vagyis ex lege védett lápi tavi területek találhatók. A
vidékfejlesztési miniszter közleménye az ex lege lápi és szikes tavi védettséggel érintett területekről (Megjelent:
Vidékfejlesztési Értesítő 2012. január 13.) alapján az érintett földrészletek: 0206/10, 0206/11, 0206/12,
0206/13, 0206/14, 0206/18, 0206/19, 0206/2, 0206/24, 0206/4, 0206/5, 0206/6, 0206/64, 0206/65, 0206/66,
0206/67, 0206/69, 0206/7, 0206/70, 0206/71, 0206/72, 0206/73, 0206/74, 0206/75, 0206/76, 0206/77,
0206/78, 0206/79, 0206/8, 0206/9.
A védett lápok a következő területeken találhatók: Gerje menti lápos területek.
Helyi jelentőségű védett területek:
Név

Gerje-patak és forrásvidéke

Törzskönyvi
szám
12/122/TT/97

Kiterjedése
(hektár)
---

Hatályba
lépés éve

Érintett földrészletek

1998

6/12, 6/4

Natura 2000, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek:
51

52

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

A Natura 2000 területeket alkotó közösségi, valamint kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok, illetőleg
fajok megőrzéséhez szükséges előírásokat az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet állapította meg. A Natura 2000 hálózatot az Európai Uniós
madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvek alapján lehatárolt területek alkotják. Kialakításuk célja, hogy az
európai közösség számára jelentős élőhely típusok, egy összefüggő ökológiai hálózat részeként hosszútávon
fennmaradjanak. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletek felsorolását a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet tartalmazza.
A Natura 2000 európai ökológiai hálózatnak, a településre eső részterületei közé tartozik, a HUDI20021 jelű
Gerje mente - kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. Az érintett földrészletek: 0201/4, 0201/5,
0201/6, 0201/7, 0201/8, 0201/9, 0201/10, 0201/11, 0201/12, 0201/13, 0201/14, 0201/15, 0202, 0203, 0205,
0206/2, 0206/4, 0206/5, 0206/6, 0206/7, 0206/8, 0206/10, 0206/11, 0206/12, 0206/13, 0206/14, 0206/15,
0206/16, 0206/17, 0206/18, 0206/19, 0206/20, 0206/21, 0206/22, 0206/23, 0206/24, 0206/25, 0206/26,
0206/27, 0206/28, 0206/56, 0206/57, 0206/58, 0206/59, 0206/60, 0206/62, 0206/63, 0206/64, 0206/65,
0206/66, 0206/67, 0206/68, 0206/69, 0206/70, 0206/71, 0206/72, 0206/73, 0206/74, 0206/75, 0206/76,
0206/77, 0206/78, 0206/9, 0208, 0209

1.12.3.3. ökológiai hálózat
Az „országos ökológiai hálózat” területei az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
alapján kerültek kijelölésre, s céljuk a természetvédelmi szempontból jelentős területek közti ökológiai
kapcsolatok biztosítása
Az országos ökológiai hálózatnak a településre eső részterületei magterület, ökológiai folyosó és pufferterület
alövezetekbe kerültek besorolásra. Az érintett ökológiai hálózati területek elsősorban a Gerje menti
területeken találhatók.

1.12.5.

Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése

A település tájhasználati konfliktusai jellemzően a főbb közlekedési útvonalak menti intenzív beépítésből és a
szomszédos területeket érő környezeti terhelésekből adódnak. Nagy kiterjedésű kertes mezőgazdasági (volt
zártkerti) területek találhatók a belterület körül, ezek közül elsősorban a vasúthoz közeli területeken a kertes
művelések volumenéhez viszonyítva gyakran indokolatlan a beépítések intenzitása. Jelentős a mezőgazdasági
(szántó) művelésbe vont területek nagysága és viszonylag alacsony az erdőterületek aránya. Habár a nedves
rétek védelem alatt állnak, de a táj változatosságához az erdőterületek jelentős növelésére lenne szükség.

1.13. A zöldfelületi rendszer vizsgálata
1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei
1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi
karaktert meghatározó elemek
Zöldfelületek alatt értendő minden olyan terület, amelyet részben, vagy egészben növényzet borít. A település
zöldfelületi rendszerének elsődleges elemei a közparkok, fasorok, erdők, rét-legelő és nádas területek,
másodlagos elemei a fennmaradó területek növényzettel fedett részei, amelyek együttesen település
zöldfelületi hálózatát alkotják.
Az erdők többnyire kisebb foltokban, elszórtan helyezkednek el a külterületen keleti és déli részén. A rét, legelő
és nádas területek elsősorban a vízfolyások mentén helyezkednek el. A település jelentősebb közparkként is
hasznosított területei: Beleznay-kastély kertje Szabadság tér; Rákóczi Ferenc út melletti terültek; Sárkány u.,
Elek u. és Hunyadi u sarkán lévő zöldterületek.
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1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése
A kisebb településeken általában jellemző, hogy közparkot viszonylag kis területen, vagy egyáltalán nem
alakítanak ki. Ennek okai között megtalálható egyrészt az, hogy a fenntartásra nincs elegendő pénz, másrészt a
lakosság a rekreációs igényeit, ha teheti, akkor inkább megoldja a saját telkén, amire a kertes lakóterület
többnyire lehetőséget is biztosít.
Pilis (rekreációs célú) zöldfelületi ellátottsága viszonylag alacsony mértékű.

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
A település erdőterületeinek nagysága átlag alatti. Emellett a települési szintű zöldfelületi rendszer fő
problémája, hogy a szigetszerűen elhelyezkedő erdőterületek, a vízfolyások menti zöld sávok és a belterületen
elszórtan elhelyezkedő zöldterületek (illetve parkosított területek) közötti kapcsolat erősen hiányos.

1.14. Az épített környezet vizsgálata
1.14.2.

Területfelhasználás vizsgálata

A Gerje-patak forrásvidékén, ahol a Gödöllő—Ceglédberceli-dombság találkozik a Duna—Tisza közi
homokhátság síkjával, ott található e domborzati kettősséget tükröző kisváros, amely terület középső és déli
felén homokos síkság található, északi részén dombok és vízmosásos mély völgyek határolják.
A város Budapesttől 45 kilométerre a 4-es számú főút mellett fekszik. Rövid kitérővel elérhető az M5-ös
autópályáról. A Budapest —Pilis területe 47,3 négyzetkilométer. Népessége közel 12000 fő.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETI KATEGÓRIÁK PILIS TERÜLETÉN
Lakóterületek:
A lakáslétesítési igényeknek a település legnagyobb részén a telkes, családi házas beépítési forma felel meg,
ezért a település jelenlegi és tervezett lakóterülete falusias lakóterületi és kisvárosias és kertvárosias
lakóterületi kategóriába került besorolásra. Megfigyelhető, hogy a lakófunkció mellett megjelenik a
kereskedelmi-szolgáltató funkció is.
A jelenlegi lakóterületen élő népesség lakásigényét mennyiségileg a jelenlegi lakásállomány már nem tudja
kielégíteni, és várható hogy a lakások minőségét, komfortosságát valamint méretét tekintve is változtatásokra
lesz szükség. A fejlesztési területek, és a belterületi tartalékok hivatottak a várhatóan a településre beköltöző
népesség befogadására. Az új otthont építőket ösztönözni kell a minél korszerűbb, és komfortosabb
lakóépületek építésére.
A település, központi belterületén, jelentős lakásépítési tartalékokkal rendelkezik. A kisszámú foghíjakon túl a
jelenlegi és arra alkalmas tömbbelsők feltárásával, a volt zártkerti területek bevonásával új lakótelkek
alakíthatók ki, újabb külterületi mezőgazdasági területek jelentős igénybe vétele nélkül.

Városközpont /Intézményterületek:
Az alapfokú ellátás intézményei a településen megtalálhatók.
A tervelőzményben a városközpont területe, nevezetesen a Kossuth Lajos utca, a Rákóczi Ferenc utca és a Kávai
út óvodáig terjedő szakasza ún. településközpont vegyes területfelhasználási kategóriába lettek besorolva, de
ugyanilyen besorolást kapott a város más területrészein található intézmények területe is, így az Attila utcai
óvoda, valamint a Széchenyi utcai iskola területe.
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Az országos szabályozás szerint ez a területfelhasználási kategória elsősorban a település működéséhez
szükséges összes intézmény elhelyezésére szolgál, amelyben szükség esetén lakófunkció is elhelyezhető.
A városközpont rendezésének a TRT keretein belül biztosítható lehetőségei számba vételre kerültek. A
Településszerkezeti tervmódosítás során a fentiekben említett településrészek karakterüket és funkciójukat
tekintve (Vt jelű) településközpont vegyes kategóriába tartoznak, de területi bővítésük szükséges.
A város rendelkezik a főbb városközponti funkciókat magába foglaló városközponttal, de továbbfejlesztésre
szorul és a további intézményi igények nem kielégítők a mai intézményterületeken és azok környezetében.
Érdemes lenne számba venni a város belterületén található üres telkeket, ugyanis a területigényes
intézményfejlesztések esetén e telkek szintén felhasználhatók. Az építési törvény előírásai szerint az
önkormányzat a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében a törvényben biztosított bármely ún.
sajátos jogintézménnyel élhet, azaz joga van például elővásárlási jogot bejegyeztetni a település bármely
telkére.

Gazdasági területek:
A település területén meglévő, jelenleg működő gazdasági funkciójú területek a területükön folyó gazdasági
tevékenység jellegétől függően a Településszerkezeti tervben kereskedelmi-szolgáltató illetve ipari gazdasági
területként szerepelnek.
Így kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület a piactér területe a Jókai utcában és a belterület nyugati részén,
a Kossuth utca északi oldalán, a Bence utcával szemben kialakulóban lévő vállalkozói terület. Azok, a település
belterületének szélein, illetve a külterületen található gazdasági funkciójú területek, amelyek területén jelenleg
is olyan tevékenységet folytatnak, amely közvetlen környezetére jelentősebb zavaró (a vállalkozások jellegéből
adódóan megnövekedett zaj-, szag-, rezgés) hatást gyakorol a környezetében lévő lakóterületekre, ipari
gazdasági területfelhasználási kategóriába kerültek besorolásra. Ezek azok a területek, amelyek területén a
távlatban is lehet ilyen jellegű tevékenységet folytatni. Ide tartozik a belterület déli részéhez kapcsolódó volt
hízlalda területe, a belterülettől északra, a Káva felé vezető út mentén található volt TSZ major területén
működő Dolina szövetkezet területe, valamint a monori közigazgatási határnál, a 4. sz. főút északi oldala
mentén, a Földfém területe.
A helyi vállalkozások székhelyükön, telephelyükön belül fejlesztenek.

Különleges területek:
A település igazgatási területén több olyan területhasználat található, mely az OTÉK-nak megfelelően a
különleges területek közé sorolható. A különleges területek közös és lényeges jellemzője, hogy a környezetükre
gyakorolt hatásuk jelentős, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól védelmet igényelnek. Ezeket a
különleges területhasználatokat eltérő beépítési és területhasználati (környezeti) igényeik miatt a szerkezeti és
a szabályozási terven is eltérő területfelhasználási kategóriákba és építési övezetekbe sorolandók.
Pilis területén a különleges területek Ksp jelű területfelhasználási egységébe a sportpálya, Ksr jelű
területfelhasználási egységébe a tervezett sport-rekreációs, a Kspr jelű sport-rekreációs egyéb intézményi
területek, Kt jelű területfelhasználási egységébe a temetők területe, Kp jelű területfelhasználási egységébe a
Dolina pincesor területe, Kszt területbe a szennyvíztisztító terület, Km jelű területen a közműterület, végül Kvü
területbe a városüzemeltetési terület került besorolásra.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETI KATEGÓRIÁK PILIS TERÜLETÉN
Közlekedési területek (KÖu, KÖk)
Közúti és vasúti közlekedési területek (közműlétesítmények telephelyei beépítésre szánt területek)

Zöldterületek (Zkp, Zkk)
A közterületeken levő jelentősebb zöldfelületek a zöldterületek övezetébe kerültek besorolásra. A település
kialakítandó jelentősebb zöldterületi elemei a következők:
−
Beleznay-kastély kertje
−
Szabadság tér
−
Rákóczi Ferenc út melletti terültek (orvosi rendelőnél)
−
Sárkány u., Elek u. és Hunyadi u sarkán lévő terület
−
tervezett közpark Újerdő u. és Nagy Sándor u. sarkán lévő terület
A belterületen található (más övezetek részét képező), közcélú zöldfelületként funkcionáló területek szerepe és
jelentősége is felértékelődik a közpark-hiányos településen.
Ökológiailag is jelentősek az út- és a patak-menti zöldsávok (gyepes, ligetes és nádas területek, erdősávok),
környezetvédelmi védőhatásuk miatt a közutak és a vasútvonal menti fasorok, zöldsávok.

Erdőterületek
Az erdőterületek rendezése az ökológiai és ökonómiai szempontok figyelembe vételével készült. Az
erdőterületek szakszerű kezelése, az erdőgazdálkodás folytatása az üzemtervek alapján biztosítandó.
Az erdőterületek aránya viszonylag alacsony, az erdők többnyire kisebb foltokban, elszórtan helyezkednek el a
külterületen.
Az erdőterületek településrendezési tervben történő övezeti besorolása elsősorban azt fogalmazza meg, hogy
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó építmények elhelyezésére vonatkozó igény esetén, az önkormányzat mely
erdőterületeken kívánja azt engedni. Mindez nem korlátozza az erdészeti hatóságnak az erdőterületekre
vonatkozó engedélyezési jogkörét, sem azt hogy az erdőgazdálkodás milyen szakmai elvek alapján folyik.

Mezőgazdasági területek
A mezőgazdasági területek rendezésének célja egyrészt a termelőterületek megóvása, másrészt a gazdálkodás
feltételeinek megteremtése. Mindezt tájrendezési, tájvédelmi szempontok figyelembe vételével, továbbá
törekedve az ökológiailag értékesebb területek megóvására, illetve művelési ág változás esetén ebbe az irányba
történő elmozdulásra.

Általános mezőgazdasági (Má-á) területek
Az övezetbe elsősorban azok a főként szántó, kisebb részt gyep művelési ágú mezőgazdasági területek kerültek
besorolásra, ahol távlati településfejlesztési, településszerkezeti, ökológiai és tájvédelmi megfontolásokból a
földrészlet nagyságától függetlenül sem lakó-, sem gazdasági épület nem helyezhető el. Az övezetbe tartozó
ökológiailag értékesebb, gyep és nádas művelési ágú területek terület megóvására fokozott figyelmet kell
fordítani.
Az általános mezőgazdasági területeken sem lakó-, sem gazdasági célú építmény nem helyezhető el.
Az övezetbe elsősorban a természeti értékvédelem alatt álló, valamint a belterület körül elhelyezkedő, esetleg
hosszú távon potenciális fejlesztési területként számításba vehető mezőgazdasági területek tartoznak.
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Agrárturizmus és farmgazdasági (Má-f) területek
Ebbe az övezetbe azok a mezőgazdasági területek kerültek besorolásra, ahol az agrárturizmus (mint pl.
lovastanyák), valamint a családi agrárgazdálkodási egységek megtelepedésének elősegítése érdekében indokolt
a farmgazdasági területek kialakítása. E területeken lakó- és gazdasági épület a birtoktest nagyságától függően,
vagy önálló telek esetén is helyezhető el.
Az övezetbe a belterülettől távolabb eső, természeti értékvédelem alatt nem álló, főként nagyobb kiterjedésű
mezőgazdasági területek kerültek tartoznak.

Kertes mezőgazdasági (Mk) területek
A település területén négy nagyobb kiterjedésű kertes mezőgazdasági terület található. Ezek alapvetően „volt
zártkerti területek”, amelyeknél megtalálható a szőlő, gyümölcs és kertgazdasági agrártermelés mellett a
rekreációs funkció is. A területek a következők:
- Homokiszőlő (belterület DK-i oldalán)
- Krekácsdűlő (belterület DK-i oldalán)
- Halesziszőlő (belterület K-i oldalán)
- A belterület nyugati oldalán fekvő kertes területek.

Vízgazdálkodási területek
Ebbe a terület-felhasználási kategóriába tartoznak a felszíni vízfolyások. A település legjelentősebb természetes
vízfolyása a Gerje-patak, mely a belterület DK-i részén ered.
(A patak forrás részénél a belterületen egy kisebb mesterséges vízfelület található, mely a sport-rekreációs
/Kksr/ területen belül található.)
A vízfolyások mentén elhelyezkedő nádas, gyepes, ligetes területeknek a vízügyi és általános tájvédelmi
szempontok szerinti fenntartását biztosítani kell. A vízfolyásokhoz kapcsolódó természeti értékek védelmére
fokozott figyelmet kell fordítani.

Természetközeli területek
A hatályos terv nem jelöl ki természetközeli övezetbe sorolt területeket.

Beépítésre nem szánt különleges területek
A beépítésre nem szánt különleges területek körébe bányaterületek (Kkb) és sport-rekreációs területek (Kksr)
tartoznak.
A terv a részterületi módosítás során a beépítésre nem szánt különleges területek új területfelhasználásként a
Kbta jelű különleges tanyás területet alkalmaz, illetve jelöl ki.

1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
Pilis beépített területének (jellemzően a jelenlegi belterület területe) meghatározó szerkezeti elemei:
- a belterületet északnyugat-délkelet irányban átszelő, Cegléd-Szolnok felé vezető 4 sz. főút,
- illetve a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal.
- szintén a település szerkezetét meghatározó, befolyásoló elemként kell tekinteni a belterületet ÉKDNy-i irányban átszelő, Káva illetve Nyáregyháza felé vezető 4606. jelű összekötő út,
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a település közigazgatási területén áthaladó közlekedési elemek között még a belterülettől délre
haladó 405.sz. főutat kell megemlíteni, ez az út azonban nem befolyásolta, nem változtatta meg a
külterület jelenlegi területfelhasználását,
Nagy kiterjedésű, jellemzően lakóterületi funkciójú központi belterület,
Szolgáltatási és intézményi funkciót befogadó településközponti vegyes területek,
Ipari és kereskedelmi funkciójú gazdasági területek,
Sajátos funkció befogadására alkalmas különleges területek,
A külterületek meghatározó területhasználatai: mezőgazdasági és erdőterületek,
Vízgazdálkodási területek (helyi vízfolyások: a Gerje patak, valamint az állóvizek medrének területei)
Táji jellegzetességet hordozó természeti-természetvédelmi területek.

A település viszonylag zárt szerkezeti egységet alkotó
beépített, jellemzően belterületi része a 4. számú
főút, a vasút északi és déli oldala, illetve a 4606. j.
összekötő út keleti és nyugati oldala mentén alakult
ki. A mai településszerkezetben a kialakult
utcahálózat és telekstruktúra alapján jól elkülöníthető
egymástól az ősi falumagnak nevezhető városrész
(Öregfalu), illetve az újkori településrész: az Öregfalu
a 4. számú főút és a Káva felé vezető út
találkozásában, annak is jellemzően az észak-nyugati
oldalán alakult ki, de a településszerkezet alapján a
Káva felé vezető út déli oldala mentén is fellelhető a
régi településszerkezet. Az új településrész a régi
településrész körül, a település szerves fejlődése
során épült ki.

Az öregfalu magjában többutcás településrész, fésűs beépítésű épületekkel. A régi település elhelyezkedését,
kiterjedését jól jelzi annak szerkezete is, nevezetesen a szabálytalan vonalvezetésű és változatos szélességű
utcahálózat, a szabálytalan alakú és változatos formájú, a régi városközpontban kisméretű, a régi településrész
külső tömbjeinek nagyméretű telkei. Az egyes telkek beépítésére jellemző a földszintes (esetenként földszint +
tetőteres), helyenként oromfalas, nyeregtetővel ellátott, oldalhatáron álló módon elhelyezett egytraktusos
épületek. A régi városrész megőrizte a területi adottságokhoz jól illeszkedő utcaszerkezetét, helyenként
beépítési karakterét.
A meglévő épületállomány karaktere bizonyítja a város még nyomokban megőrzött régi karakterét, de a
számos átépítések és újjáépítések történtek. A településen rendezetlen, lepusztult vagy alulhasznosított
épületek is jelen vannak. Az épületek között fellelhető védendő épületek a XIX. Századból és a XX. Század
elejéről maradtak fenn.
A településkép és utcakép arculatát az öregfalu területén inkább a telekszerkezeté és utcarendszer adja, ahol a
régi karakteres épületek eltűntek, vagy a jelentős beavatkozások révén elvesztette régi karakterét. Az
öregfaluhoz tartozó településközpont részen pedig a városiasodás folyamatát bizonyító mezővárosi karakterű
zártsorú épületek jelenléte tapasztalható kis számban.
A városközpont a belterület középső részén, a Kossuth Lajos utca és a Kávai út - Rákóczi Ferenc utca
kereszteződésének környezetében alakult ki, de a Kossuth Lajos utca és a vasút között, a Rákóczi Ferenc utca
mentén, valamint a Kávai útnak az óvodáig terjedő szakasza mentén is megfigyelhető egy már kialakult
településközponti rész. Jellemzően ezeken a településrészeken találhatók az igazgatási, oktatási, egészségügyi,
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egyházi, valamint a lakosság helyi szintű ellátását szolgáló kereskedelmi-szolgáltató intézmények, de a település
más részein is megtalálhatók a település alapfokú ellátását biztosító intézmények.
A város területén, a városközponton kívül a vasútállomás környezetében figyelhető meg egy települési
alközpont kialakulása.
A belterület fiatalabb településrészeire a szabályos, derékszögű, egyenes vonalvezetésű utcahálózat illetve a
közel egyforma nagyságú és szabályos téglalaphoz hasonló alakú telekszerkezet a jellemző.
A nőtt településrészeken a régi karakteres épületek szintet teljesen eltűntek, de arculati szempontból a
jellegzetes a manzárd tetős kockaházak jelenléte gyakorlatilag minden utcában kisebb nagyobb sűrűséggel. A
településszövetbe egyre inkább bekerülnek átépített és újjáépített a hagyományostól eltérő épületek.
A közterületek arculati minősége a város beépített területének pereme felé haladva romlik.
A település belterületén meglévő, jelenleg működő gazdasági funkciójú területek a piactér területe a Jókai
utcában és a belterület nyugati részén, a Kossuth utca északi oldalán, a Bence utcával szemben kialakulóban
lévő vállalkozói terület.
Azok, a település belterületének szélein, illetve a külterületen található gazdasági funkciójú területek, amelyek
területén jelenleg is olyan tevékenységet folytatnak, amely közvetlen környezetére jelentősebb zavaró hatással
van. Ide tartozik a belterület déli részéhez kapcsolódó volt hizlalda területe, a belterülettől északra, a Káva felé
vezető út mentén található volt TSZ major területén működő Dolina szövetkezet területe, valamint a monori
közigazgatási határnál, a 4. sz. főút északi oldala mentén, a Földfém területe.
A település beépítésre nem szánt területén négy nagyobb kiterjedésű kertes mezőgazdasági terület található.
Ezek alapvetően „volt zártkerti területek”, amelyeknél megtalálható a szőlő, gyümölcs és kertgazdasági
agrártermelés mellett a rekreációs funkció is.
A településkép összességében szép fekvésű területen, de némileg elhanyagolt állapotban van, mely elsősorban
az utak minőségének, a kábeltartó oszlopok sűrűségének, valamint az épületkarakterek változékonyságának
következménye.

1.14.1.2. ingatlan-nyilvántartási adatok, termőföld esetén a művelési ágak és a
minőségi osztályok
A Takarnet 2015. májusi adatai alapján a településen a művelési ágak megoszlása:
Művelési ágak
Erdő
fásított terület
gyep (legelő)
gyep (rét)
Gyümölcsös
Kert
Kivett
szántó
szőlő
Összesen:

Terület (m2)
7319898
20447
1108188
1162981
3065816
459585
8755206
22150643
3309253
47352017

%
15,46
0,04
2,34
2,46
6,47
0,97
18,49
46,78
6,99
100

A Pest Megyei Kormányhivatal Földügyi es Földmérési Osztály 2017.11.24.-i adatszolgáltatása alapján az átlagos
aranykorona (AK) értékek, valamint az átlagosnál jobb minőségű területek és a minőségi osztályok megoszlása:
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Művelési ág
gyümölcsös

Minőségi osztály
2
3

AK érték
36,50
33,00

Területnagyság (ha)
21,6629
58,1120

Átlagos AK érték

25,84
kert

2
3
4

36,50
33,00
19,10

0,0422
2,3643
16,2185

1
2
3

40,00
34,80
27,80

330,6153
481,0206
438,8558

14,63
szántó

25,01
szőlő

2
3
4

59,10
45,20
38,20

6,5702
65,1777
71,1144

2
3
4

15,60
9,70
7,00

0,4615
11,7456
0,4602

36,49
gyep (legelő)

3,52

gyep (rét)

2
3

45,20
36,50

40,2574
18,0063

33,33
Megjegyzés: Az átlagos AK érték az adatszolgáltatás időpontjában lévő ingatlan-nyilvántartási adatokból
származtatott érték. Ezek az értékek minden egyes művelésből való kivonás, vagy művelési ág váltás esetén kis
mértékben módosulnak.

1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
Pilis közigazgatási területe építési szempontból beépített, illetőleg beépítésre szánt (már beépített illetve
további beépítésre kijelölt), valamint beépítésre nem szánt területre osztható. A beépítésre szánt területek
jellemzően a település belterületi, a beépítésre nem szánt területek pedig jellemzően a település külterületi
részei. A település tervezett területe az alábbi területfelhasználási egységekre osztható:

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Lakóterületek:
Vegyes területek:
Gazdasági területek:

Különleges területek:

kertvárosias lakóterület
falusias lakóterület
településközpont terület
központi vegyes terület
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület
ipari gazdasági terület
Temető területe
Sportpálya terület
Szennyvíztisztító terület
Sport rekreációs terület
Sport rekreációs - intézményi terület
Dolina pincesor területe
Városüzemeltetési terület
Közmű terület
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Zöldterületek:
Mezőgazdasági területek
Erdőterületek
Vízgazdálkodási területek
Természetközeli területek
Különleges területek:
Közlekedési területek

Közpark, közkert
Általános és kertes mezőgazdasági területek
Gazdasági célú, védelmi célú erdőterületek
(vízfolyások és állóvizek)
--- nincsenek meghatározva --rekreációs terület, tanyás terület, bányaterület
Közúti és vasúti közlekedési területek

1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok)
A lakosság a középfokú oktatási intézményeket a környékbeli városokban, Budapesten, Cegléden, Monoron
tudják igénybe venni.
Pilisen az alapfokú oktatást a Gubányi Károly Általános Iskola biztosítja három különböző feladat ellátási helyen.
Az általános iskolának a kihasználtságuk átlagosan 73%-os, a népességnövekedés pedig a tanulói létszám
emelkedéséhez vezet. Az iskolai kapacitás növelését az Önkormányzat elsősorban a meglévők fejlesztésével,
bővítésével tervezi, de biztosítani kívánja esetleges új iskolaépület építésének helyét is a településfejlesztési
koncepció célkitűzéseivel összhangban. Jelentősebb népességnövekedés és tervezett levelező vagy
szakgimnáziumi képzés esetén új iskola épület építése válhat szükségessé.
Az óvodai nevelés szintjének feladatait Pilisen jelenleg 1 óvoda és 2 tagóvoda látja el, amelyeket a város
önkormányzata tart fenn. Az önkormányzati fenntartású óvodák túltelítettek, ezért az önkormányzatnak új
óvoda építésében kell gondolkodnia.
Bölcsődei ellátást 1 db. 56 fő befogadó képességű bölcsőde látja el. Kihasználtsága 78%-os vagyis jelenleg
elegendő. Az Önkormányzat a magánbölcsőde kialakításokat is támogatja.
Egészségügyi intézményi ellátás
A város egészségügyi ellátás tekintetében megfelelőnek mondható. A háziorvosi ellátás a település
közigazgatási területén belül biztosított felnőttek és gyerekek számára is. A szakrendelések a településen
korlátozott számban az alábbi szakágakban vehetők igénybe:
Laboratórium
Fizikoterápia
Foglalkozás-egészségügyi szakrendelés
fül-orr-gége szakrendelés
Ortopédiai szakrendelés
Továbbá Kistarcsán és Budapesten vehetők igénybe.
Gyermekotthon:
A Pilisen működő, Fővárosi Önkormányzat által fenntartott többcélú intézmény feladatai közé tartozik a sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, alapfokú iskolai oktatása, ezt követően két évfolyamban előkészítő
speciális szakiskolai oktatása.
Napközi otthont és pedagógiai szakszolgálatot is működtetnek, feladatuk az ideiglenes és tartós nevelésre utalt
különleges szükségletű gyermekek és ép intellektusú testvéreik gyermekotthoni ellátása, valamint
utógondozása. Az oktatási és szociális feladatokat is ellátó intézmény a négy telephelyen 117 fő
foglalkoztatottjával a város legnagyobb munkahelye.
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Könyvtár
Pilisen Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház. A nyitva tartási időkben az iskolákban található
könyvtárak is bárki számára használhatóak.
Az intézményfenntartás jórészt az állami támogatásokból (normatíva) történik, kipótolva az adóbevételekből. A
fejlesztések pályázati forrásokból valósulnak meg.

1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek
Pilis város közigazgatási területén barnamezős területek nem találhatók.

1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) területek
A KSH városrészenként az alábbi tématerületeket vizsgálta:
- A lakónépesség megoszlása
- A lakónépesség korszerkezete városrészenként
- Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül, valamint a
felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességen belül
- Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
- Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
- Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
- Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya Pilis városrészeiben (%)
- Lakásállomány városrészenkénti megoszlása
- Alacsony komfortfokozatú (félkomfortos, komfort nélküli, szükség-) lakások aránya az egyes
városrészekben
A szegregációs mutatók a KSH népszámlálás tömb szintű adatbázisában három területet mutattak ki, ahol a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya egyenként meghaladták volna az 50%-os arányt. Lásd a 3.3.2. fejezetet.

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
Pilis telekstruktúra vizsgálat első részében a telekstruktúra fejlődésével (morfológiájával) és telekméret
vizsgálatával foglalkozunk.

1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat
Telekmorfológia
A város a XIX. század közepén kialakult településközponti struktúráján látható a város szálláskertes település
szerkezete halmazos jelleggel. A halmos városrész, kétbeltelkes szerkezettel a mai 4. számú főút két oldalán
beazonosítható.
A mai településszerkezetben a kialakult utcahálózat és telekstruktúra alapján jól elkülöníthető egymástól az ősi
falumagnak nevezhető városrész (Öregfalu), illetve az újkori településrész.
Az Öregfalu a 4. számú főút és a Káva felé vezető út találkozásában, annak is jellemzően az észak-nyugati
oldalán alakult ki, de a településszerkezet alapján a Káva felé vezető út déli oldala mentén, valamint a Rákóczi
út nyugati oldalán is fellelhető a régi településszerkezet. A Város ezen részén jól nyomon követhető,
rekonstruálható a régi településkép is: a kisméretű telkeken kialakult oldalhatáron álló (fésűs) beépítés, az
épületeket illetően pedig az oromfalas homlokzat.
Az új településrész a régi településrész körül, a település szerves fejlődése során épült ki.
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A belterület fiatalabb településrészeire a szabályos, derékszögű, egyenes vonalvezetésű utcahálózat illetve a
közel egyforma nagyságú és szabályos téglalaphoz hasonló alakú telekszerkezet a jellemző.
A településnek a fiatalabb részein az oldalhatáron álló fésűs beépítés a jellemző. A régi beépítésnél keskeny,
hosszú, míg az új beépítéseknél a mai igényekhez igazodó méretű és formájú telkek kerültek kialakításra.
A település lakóterülete falusias jellegű/típusú lakóterület, jellemző a nagytelkes telekstruktúra, amelynek oka
az, hogy a háztáji termelés lehetőségeinek az átlagosnál jobbak az adottságai. A telkek nagysága változatos: a
régebbi településrészeken jellemzően 500 m2 és 700 m2 között mozog, az új beépítésű részeken viszont a
jellemző telekméret 1000 m2 körül mozog. A telkek mind a régebbi mind az új beépítésű településrészeken
jellemzően földszintes vagy földszint + tetőteres családiházas beépítésűek, előkertes, oldalhatáron álló beépítés
móddal, kivételt képez a városközpont főútvonalai mentén kialakult zártsorú mezővárosi jelleg.
Az utóbbi években a település belterületén jelentkező telekigények egy részét telekmegosztásokkal, elégítették
ki, melynek következtében egyes tömbök széle teljesen beépült, megakadályozva ezzel a későbbi tömbfeltárás
lehetőségét, és ennek következtében a közműellátás tekintetében is nehezen kezelhető helyzet alakult ki.
Telekméret vizsgálat
A telekméret százalékos eloszlási arányát az alábbi táblázatban foglalja össze. A település közigazgatási
területén elhelyezkedő kategóriákat csatolt ábra mutatja be. A település belterületén parcellázott belterületi
2
telkek túlnyomó többsége 700-2000 m között van. Itt a nagyobb méretű telkek az intézményi, gazdasági és
beépítésre nem szánt területekre jellemzőek. A központi belterülettől távolabb eső volt zártkerti
2
településrészen keskeny szalagtelkek mérete jellemzően 2000-2000 m között alakult ki. A beépítésre nem
szánt külterületi településrészek, gazdasági, mezőgazdasági és erdőgazdasági területek mérete meghaladja az
1hektárt.
2
vizsgált telekterület/m
telek darabszám
%-os eloszlás
0-500
1217
12
500-700
887
9
700-1000
1861
19
1000-2000
3549
35
2000-5000
1334
13
5000-1000000
1167
12
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1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat
1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (VII.29.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város
Nemzeti vagyonáról (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat).
„4. § (1) Az Önkormányzat törzsvagyona
a) kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból,
b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonból és
c) korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból
áll.
(az a) és b) pont a továbbiakban együtt: forgalomképtelen törzsvagyon)
(2) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon az, amit a Nvtv. 5.§ (3) bekezdése akként
határoz meg. Az önkormányzat tulajdonát képező ezen vagyonelemeket a rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(3) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon alatt a Nvtv. 5.§ (4) bekezdése szerinti
vagyont, és az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott elemeket kell érteni.
5.§ (1) A forgalomképtelen törzsvagyonnak nem minősülő, e rendelet szerint korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon elemei a Nvtv. 5. § (5) bekezdése alapján kerültek meghatározásra, ezen törzsvagyon elemeket a
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat forgalomképes (üzleti) vagyonát a 4. számú melléklet sorolja fel.”
Pilis teljes ingatlanvagyona az alábbiak szerint sorolható fel:
forgalomképtelen ingatlanok (utcák, árkok, közparkok): 254 db
korlátozottan forgalomképes: 29 db
forgalomképes: 183 db
Pilis Város Önkormányzat forgalomképtelen ingatlanvagyona kiterjed a - út, közút, közterület, kivett út, kivett
közterület, kivett park, csatorna, szennyvízátemelő, patak, vízmű, vízmosás, temető, beépítetlen terület művelési ágú ingatlanokra.
A korlátozottan forgalomképes ingatlanok elsősorban az intézmények épületei tartoznak és egyéb közmű
létesítmények.
A város forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, és forgalomképes törzsvagyona összesen, 466 db
ingatlan található.
Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, melyek elhelyezkedése, kialakításuk alkalmas üzleti, piaci
alapon történő bevételszerzésre az önkormányzat számára fontos kiegészítő jövedelemforrás lehet.
Napjainkban realizálandó városi stratégiai ingatlangazdálkodása meghatározza, hogy az önkormányzat
ingatlantulajdonát milyen módon kívánja bekapcsolni a rehabilitációs tevékenységébe, mi az értékesíthető,
illetve hosszú távon önkormányzati tulajdonban és kezelésben maradó önkormányzati vagyon.
Összességében megállapítható, hogy a fejlesztési elképzelések számára Önkormányzati tulajdonban álló
ingatlanok is hasznosíthatók, mind az intézményi, mind a turisztikai-rekreációs és szolgáltató funkció bővítése
céljából is.
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1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
1

Nem történt meg, jelen tervezési feladat megoldásához nem szükséges .

1.14.5. Az építmények vizsgálata
1.14.5.1. funkció, kapacitás
1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)
1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom
1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes
épülettípusok
A helyzetfeltáró munkarész 1.14.1. pontja alatt a tervezési feladat megoldásához szükséges átfogó funkcionális,
beépítési és építési karakterek vizsgálat megtalálható. (Az 1.14.5.1 – 4. pontok szerinti egyedi
építményvizsgálatok jelen tervezési feladat megoldásához nem szükségesek, a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet
9.§ (6) bekezdés alapján a tervezési mélységének figyelembevételével elhagyásra kerülhetnek.)

1.14.6. Az épített környezet értékei
A Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelmi nyilvántartás szerint Pilis területén 6 db műemléki védelem
alatt álló művi érték található.
A Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmányt külön dokumentációban a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendeletben
foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően készült 2005-ben, melyet Településképi Arculati Kézikönyv
készítésével párhuzamosan a 496/2016. (XII. 28.) Korm. Rendeletben foglalt tartalmi követelményeknek
megfelelően módosítottuk.
A Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány és a műemléki, régészeti szakági munkarész értelmében a
településszerkezeti és szabályozási tervlapokon ábrázolásra kerültek és a TRT felülvizsgálat során is ábrázolásra
kerülnek a nyilvántartott műemlékek és régészeti lelőhelyek. (lásd:1.14.6.2. és 1.14.6.5. fejezet )
A település 2017 decemberében a Településképi rendeletét a 19/2017. (XII.14.) sz. rendelettel elfogadta,
melynek 1. számú melléklet 3. fejezete tartalmazza a helyi védelemmel védett objektumok felsorolását.

1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
Belterületi településszerkezeti jellemzők:
Az öregfalu magjában többutcás településrész, fésűs beépítésű épületekkel. A régi település elhelyezkedését,
kiterjedését jól jelzi annak szerkezete is, nevezetesen a szabálytalan vonalvezetésű és változatos szélességű
utcahálózat, a szabálytalan alakú és változatos formájú, a régi városközpontban kisméretű, a régi településrész
külső tömbjeinek nagyméretű telkei.
Az egyes telkek beépítésére jellemző a földszintes (esetenként földszint + tetőteres), helyenként oromfalas,
nyeregtetővel ellátott, oldalhatáron álló módon elhelyezett egytraktusos épületek. A régi városrész megőrizte a
területi adottságokhoz jól illeszkedő utcaszerkezetét, helyenként beépítési karakterét.
Pilis esetében is a városközpontban kialakult urbánus jellegű beépítés esetében is megfigyelhető, hogy a telkek
már nem gazdálkodási központként működnek, hanem lakóhely és különböző foglalkozások munkahelyei
utcával párhuzamos gerincű zártsorú, hézagosan zártsorú, esetenként emeletes beépítéssel.
1

A 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (6) bekezdés alapján az 1.14.4 tartalmi elemei a településrendezési feladatnak és
tervezési mélységének figyelembevételével elhagyhatók.
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Az új településrész a régi településrész körül, a település szerves fejlődése során épült ki. A belterület fiatalabb
településrészeire a szabályos, derékszögű, egyenes vonalvezetésű utcahálózat illetve a közel egyforma
nagyságú és szabályos téglalaphoz hasonló alakú telekszerkezet a jellemző.
A régi beépítésnél kicsi, halmazos jellegű, míg az új beépítéseknél a mai igényekhez igazodó méretű és formájú
telkek alakultak ki oldalhatáron álló beépítéssel.
Az utóbbi években a település belterületén jelentkező telekigények egy részét telekmegosztásokkal, elégítették
ki, melynek következtében egyes tömbök széle teljesen beépült, megakadályozva ezzel a későbbi tömbfeltárás
lehetőségét, és ennek következtében a közműellátás tekintetében is nehezen kezelhető helyzet alakult ki.
Külterületi településszerkezeti jellemzők:
A kertes területeken épült házak századunkban egyre inkább az állandó kintlakást és nem csupán a nyaralást
biztosították, illetve a szőlőműveléssel járómunkák idején ideiglenes lakó- és munkahelyül szolgáltak. A pilisi
pincesorok kedvelt séta- és pihenőhelyek voltak a múlt századokban és napjainkban is.
A területek a következők:
- Homoki-szőlő (belterület DK-i oldalán)
- Krekács-dűlő (belterület DK-i oldalán)
- Haleszi-szőlő (belterület K-i oldalán)
- Rózsahegyi dűlő (belterület ÉK-i oldalán)
- Pap- berek belterület K-i oldalán)
- Szabadi szőlők (A belterület nyugati oldalán fekvő kertes területek.)
A külterületi beépítések többsége különböző szabályozási, ellátási, infrastrukturális és potenciális környezeti
problémákat hordoz, emellett a tájképi problémáktól sem mentesek, vizuális megjelenésük, építészeti,
környezeti színvonaluk vitatható. A mező-és erdőgazdasági és természetközeli tájhasználattól elszakadó lakótáji
használat a város belterületén koncentrálódik.
Az 1763-1787 között készült első katonai felvétel:
Az 1781-85 között készült katonai felvételen főútként szerepel a mai 4-es út. Kirajzolódnak a környező
falvakhoz és a földekre, a szőlőkhöz vezető utak. Az utak mentén vendéglők, fogadók, malmok, a tájban
gémeskút. Kocsmát a falu közepén is feltüntettek, nagyjából a ma is meglévő épület, a volt Vrbovszky-kocsma
helyén. Világosan ábrázolja a két kastélyt, kertjükkel. Különösen gazdagon kialakított a rövid életű új kastély
kertje, szabályos ágyásokkal, tavakkal. A térkép mutat már szőlőket: Dolinát és a Haleszieket.
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A 19. század közepéből való második katonai felmérése (1806-1869):
Az 1800-as évek közepének állapotát ábrázolja a második katonai felvétel. Ezen már rendezettebben
helyezkednek el az épületek, kezdenek kirajzolódni az utcák. A tömbök egy részében sűrű, rendszertelenül álló
házak, másik részében zöld belsők láthatók.
A főúttól délre eső rész is jobban kiépült, megvan a vasútállomás, valamint a vasút melletti őrházak. Az észak
felé kivezető és az azokat összekötő utak mentén elszórtan láthatók házak. A szőlőben megvannak a mai utak,
amelyek mellett szintén jelzi az épületeket. A kastélyok kevésbé részletesen jelöltek, mint az előző felvételen. A
Beleznay-Nyáry-kastély kertje szépen kirajzolódik. Az új kastélynál azonban nem látható a korábbi franciakert,
viszont nagy parkot mutat, a patakkal, tavakkal és nádassal. A vasút két oldalán telepített erdőket tüntet fel.

Az 1869-87 közötti időkben készült harmadik felújított katonai felvétel:
A 19. sz. végi felvételen szövevényes, de határozott utcák láthatók a külső területeken is, mind az északi, mind a
déli részen, az utóbbin a vasútig. Míg a település belseje sűrűn beépített, a külső területeken ritkásan állnak a
házak. A kastélyok parkja jól kivehető, és még megvan az új kastély melletti, hosszan elnyúló nádas is.
Ezen a térképen is jól látható a város szálláskertes település szerkezete.
Ebben a településformában a lakótelkek és a gazdasági udvarok csoportja térben elkülönült egymástól. A
lakóházak kis telkeken álltak a város, vagy a falu közepén. Gyakran kerítetlenek és halmazos elhelyezkedésűek
voltak. Mellettük legfeljebb tyúkól, vagy sertésól fordult elő. A kert, szálláskert, ólaskert, istállókert, szérűskert
nevű gazdasági telephelyek a gazdaságvitelhez szükséges épületekkel a lakótelep mellett, vagy földrajzi okok
miatt távolabb helyezkedtek el. Itt teleltették az állatokat, itt nyomtatták a gabonát, itt tartották a gazdasági
eszközöket. A két beltelek a munkamegosztás rendjének megfelelően tulajdonképpen térben is megosztotta a
családokat. A férfiak a nap nagyobbik részében a szálláskertben tartózkodtak, sőt több helyen aludni is oda
jártak. A lakóház valójában csak a nők, gyerekek és öregek otthona volt.
Ezen kitűnően látható a dolinai dombokon (de csak itt) telepített szőlős terület és látható az Albertihez tartozó
ún. Tokajkák ma is meglévő szőlője is. és Homoki- és Haleszi-szőlők, valamint a Paberok, vagy Papberek is
feltüntetésre kerültek.
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Az 1952-es térképen jól kirajzolódnak az utcák, utak. A sűrűn beépített részen (északon a Mátyás király és
Bethlen Gábor utcáig, délen a Dánosi útig) nem tüntet fel házakat, az ezektől kifelé eső területeken mutatja az
épületeket és a nagy tömbbelsőket. Addigra kiépült a vasúttól délre eső Mária-telep, a Széchenyi utca, Határ
utca által határolt részen. A régi kastély parkjából nagy területet kihasítottak. Az új kastélynak csak kis része állt
már, a tavak még megvoltak. A szőlők a korábbi állapotot mutatják. Majorságok és tanyák még szép számmal
voltak, a sertéshizlalda működött.
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1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
Régészeti lelőhelyek:
Pilis közigazgatási területén 16 darab nyilvántartott régészeti lelőhelyről van adatunk jelenleg. Az
adatszolgáltatásban szerepel 3 darab téves, duplum poligon a 39523, 39524, 39532 lelőhelyekhez kapcsolva.
Ezek archiválását szükséges kezdeményezni. A 39523 lelőhely téves poligonja a 32532 lelőhellyel átfedésben, a
39524 lelőhely téves poligonja a 32534 lelőhellyel átfedésben, a 39532 lelőhely téves poligonja pedig az 53298
lelőhellyel átfedésben található meg.
Fontos megjegyezni, hogy a település területén teljes körű régészeti topográfiai kutatásra ez idáig nem került
sor. Az eddig ismert régészeti lelőhelyeket az 1960-as évek óta, elsősorban bányaművelés kapcsán végzett
leletmentések, majd a 2004-ben a korábbi örökségvédelmi hatástanulmány kapcsán készített terepbejárások,
valamint a közelmúltban, 2015-ben és 2016-ban az M4 gyorsforgalmi út nyomvonalán előírt terepbejárások és
geofizikai felmérések alapján ismerjük.

Nyilvántartott régészeti lelőhely
A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a Miniszterelnökség
közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásában szereplő, azonosított lelőhelyek általános (szakmai) régészeti
védelem alatt állnak.
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek azonosítóval
A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a Miniszterelnökség
Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásában
szereplő azonosított lelőhelyek általános (szakmai) régészeti védelem alatt állnak.
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Pilis Város területén lévő azonosított régészeti lelőhelyeinek listája
Nr
1
2

Lelőhely neve
Bicskei köz
Milleniumi park

Azon
32532
32534

Korszak
Árpád-kor
középkor

Település
Pilis
Pilis

3

Tölgyfa u. 4.

39523

Bronzkor

Pilis

4

Vadászház melletti
homokbánya

39524

5

Horgásztó

39525

6

Szennyvíztelep

39531

Provinciális
időszak –
Szarmata,
népvándorlás
kora
Provinciális
időszak –
szarmata
Őskor

39532

Árpád-kor

7

Papföldek, 094 hrsz.

Hrsz.
228/1, 230, 226, 228/2, 227
0206/82
2294/22, 228/1, 230, 226, 227, 225,
224, 231, 2294/55, 2294/23,
2294/21, 2294/57, 2294/56, 5566,
5565, 5351, 5345, 5344/1

Pilis

055/11, 0206/82

Pilis

0206/79, 0206/77

Pilis

0201/5, 0201/6
0204/21, 0204/22, 094, 0204/49,
0204/50

Pilis

8
9

Horgásztótól K-re
Paptanya-Papföld

53298
53299

10
11
12

Pilis 18. lelőhely
Pilis 19. lelőhely
Pilis 20. lelőhely

57224
57226
57228

Őskor,
provinciális
időszak –
szarmata
Őskor
Őskor, késő
középkor
Őskor
Árpád-kor

13

Pilis 21. lelőhely

57229

Őskor

Pilis

14
15
16

Pilis 22. lelőhely
Pilis 23. lelőhely
Sárán-tanya mellett

57230
57231
90967

Őskor
Őskor

Pilis
Pilis
Pilis

Pilis
Pilis
Pilis
Pilis
Pilis

0204/21
094
0263/2, 0262/24, 0262/23, 0262/22,
0264/22, 0264/23, 0264/24, 0264/21
046/9
0233/3, 0239/1, 0239/2
0240, 0241/15, 0241/16, 0241/17,
0241/18, 0241/19, 0241/20,
0241/21, 0241/22, 0241/28,
0241/27, 0241/26, 0241/25,
0241/24, 0241/23, 0239/2
019/74, 019/75
094
087/21

1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
A környezeti, a kulturális és a közösségi értékek megőrzése, ápolása és védelme, a lakosság identitástudatának
alakítása, önismeretének gazdagítása fontos feladat és cél. Pilis élénk civil élete és őrzött hagyományok
kedvezőek a helyi identitástudat erősítésében.
Ehhez tartozik, hogy Pilis településfejlesztését és arculati alakulásét meghatározó legfontosabb tényező a
falusias-kervárosias jelleg megőrzése, az emberléptékű nyugalmas lakókörnyezet megtartása. Emellett
településünk támogatja a településképbe illeszkedő, rendelkezésre álló fejlesztési területek telekkínálatának
kertvárosi jellegű beépítések bővítési lehetőségét és a kisvárosi jellegű beépítések megjelenését is az erre a
célra kijelölt területeken.
A város mai településképének fő meghatározója, a manzárd tetős épületek gyakori előfordulása, valamint az,
hogy a Gerje forrásvidék mentén fekvő településről van szó.
A meglévő épületállomány karaktere bizonyítja a város még nyomokban megőrzött régi karakterét, de a
számos átépítések és újjáépítések történtek. A településen rendezetlen, lepusztult vagy alulhasznosított
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épületek is jelen vannak. Az épületek között fellelhető néhány védendő épület, melyek a XIX. Századból és a XX.
Század elejéről maradtak fenn.
A településkép és utcakép arculatát az öregfalu területén inkább a telekszerkezeté és utcarendszer adja, ahol a
régi karakteres épületek eltűntek vagy a jelentős beavatkozások révén elvesztette régi karakterét. Az
öregfaluhoz tartozó településközpont részen pedig a városiasodás folyamatát bizonyító mezővárosi karakterű
zártsorú épületek jelenléte tapasztalható kis számban.
A további településrészeken a régi karakteres épületek szinte teljesen eltűntek, de arculati szempontból a
jellegzetes a manzárd tetős kockaházak jelenléte gyakorlatilag minden utcában kisebb nagyobb sűrűséggel. A
településszövetbe egyre inkább bekerülnek átépített és újjáépített a hagyományostól eltérő épületek.
A közterületek arculati minősége a város beépített területének pereme felé haladva romlik.
Az egykori falusias jelleget az oldalhatáron álló oromfalas, vagy kontyolt nyeregtetős lakóházak és a
városiasodás jeleit hordozó polgári lakóházak képviselik, utcával párhuzamos nyeregtetővel.
Ocztos István leírása szerint a házak eleinte két-osztatúak voltak: szoba kemencével, amelyet a füstös
konyhából fűtöttek. Később szabadkéményt építettek, majd rátértek a zárt tüzelésre, sok helyütt falazott
tűzhellyel, üstházzal. További fejlődés volt a tisztaszoba megjelenése, és a gazdasági helyiséggel történő
bővítés. Ennél is újabb megoldásként megépítették a nyárikonyhát.
Jelentős típust képvisel még az a változat, amikor ez utóbbi épületbővítmény önálló szárnnyá épül ki utcával
párhuzamos tetőgerinccel. Ez a hajlított házas típus első változata. Míg ez utóbbi esetben az eredetre utaló
oromfal még jelen van az utcai homlokzaton, az életmód változása nyomán ez is eltűnik. Az ilyen kialakult
hézagos zártsorú, de még mindig hajlított házas beépítés ma is jelen van a településen többnyire utcavonalas
beépítéssel.
A házak fala általában 6-7 sor téglára rakott vályogtégla. Födémük felülborított mestergerendás,
agyagtapasztással. A nyeregtető torokgerendás, kakasüléses. A héjazat szalma vagy nád, később cserép. Az
oromfal deszka, vagy patics. A padló döngölt agyag.
A város hajdan gazdag volt kocsmákban, amelyek - az országúton áthaladók számára – beszállók is voltak.
Épületeik jobb-rosszabb állapotban még megvannak, hasznosításuk kívánatos lenne. Azonosíthatók a már
említett Vrbovszky.-kocsma, a Korona vendéglő, valamint a községi fogadó, a mai Polgármesteri Hivatal
épülete.
A Luther tér és Kávai út sarkán álló volt Korona vendéglő – beszálló csárda Ocztos István tulajdona volt. A
családnál lévő fénykép jó adat az utcai homlokzatok korhű helyreállításához. (a helyreállított épület sajnos nem
korhű). A volt községi fogadó ma az Önkormányzat irodáinak ad helyet. Az elmúlt évtizedek értéket nem ismerő
átalakításai - a Kossuth utca felőli toldalék, és különösen az oszlopos tornác beépítése - sokat rontott az épület
eredeti megjelenésén.
A Beleznay-Nyári-kastély a Főváros kezelésében lévő gyermekotthon. Az 1950-60-as évek gyakorlata szerinti
felhasználás nem felel meg sem a gyermeknevelés igényeinek sem a kastélyépületnek. A főépületből
áthelyezték a gyermekek szálláshelyét az oldalszárnyakba. A kastélyban maradnak az intézmény irodái és
kiszolgáló helyiségei.
Az új kastélyból már csak az oldalszárny egy része, a volt istálló és néhány kisebb melléképület áll. Az
odaköltözött lovas iskola visszaalakította az istállót eredeti rendeltetésének megfelelően.
A sportpálya mögötti Liebner-kúria szintén jelentős építészeti értéket képvisel.
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A Pest-Szolnok vasútvonal 1947. szeptember 1-én nyílt meg. A Sprenger tervező tervei alapján épített
állomásépület a vasútvonallal egyidős. Egy a 19. és 20. sz. fordulóján készült fénykép szerint 12 tengelyes,
nyeregtetős egyszerű építmény, a korai állomásépületek jellegzetes példája.

1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület
Pilis területén nem található.

1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes
Az alábbiakban bemutatjuk Pilis azon kiemelkedő épületeit és művi értékeit, amelyek sajátos
értéküknél fogva már hosszabb ideje Pilis identitását erősítik.
törzsszám

azonosító

név

cím

védelem

hrsz.

bírság
kategória

7188

30741

Beleznaykastély,
egykori
kocsiszín

Kossuth Lajos
utca 32.

általános
műemléki
védelem

6/11

III.

7187

30742

Nyáry-kripta

Kossuth utca
48.

általános
műemléki
védelem

1753

III.

7185

7222

Evangélikus
templom

Luther Márton
tér 3.

Műemlék

1/1

II.

7186

7223

Községháza

Kossuth Lajos
utca 47.

általános
műemléki
védelem

2159

III.

7187

7188

7224

BeleznayNyáry-kastély

Kossuth u. 48.

Műemlék

1753

I.

7225

TSZ; Beleznay
kastély
megmaradt
szárnyai

Kossuth Lajos
utca 32.

általános
műemléki
védelem

6/3, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8,
6/9, 6/11, 6/21, 6/26,
6/25, 6/24, 6/23

III.

védési
ügyiratok

22509/19
58. ÉM
120344/1
958. MM

160017/1951.
KM,
22509/19
58. ÉM
120344/1
958. MM

Evangélikus templom (műemlék)
Ev. templom, barokk, 18. sz. második fele. Tornya 1787-ből. Átépítve a 19-20. sz.-ban.
Szabadon álló, körülkerített egyhajós későbarokk stílusú templom. A város főútvonala mellett áll, kerttel
körülvéve. A homlokzat elé épített kétemeletes tornáchoz íves oromzatokkal kapcsolódnak a faltükrökkel
díszített homlokzatok.
Beleznay- Nyáry kastély (műemlék)
A kastélyt a 1720-as évek körül építette Beleznay János, olasz építőmesterrel. Szabadon álló, egyemeletes, park
felé néző, "U" alakú szárnyakkal kiképzett barokk kastély. A háború után a kastélyt államosították, ma
gyermekotthonként működik.
Beleznay ún. Sárga kastély (műemlék)
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Beleznay Miklós és neje Podmaniczki Anna Mária építette. Jelenleg egy épületrész van meg az ún. lovagterem
és lovarda működik a területen. A gazdasági épületek helységei boltozatosak, az istállók oszlopokkal, csehsüveg
boltozatokkal.
Városháza (műemlék)
Azelőtt községi vendéglő volt. Földszintes, klasszicizáló sarokház a 19. sz. első feléből. A Kossuth Lajos utcai
homlokzata 2+4+2 tengelyes. Egyenes záródású ablakok, felettük egyenes szemöldökpárkány romantikus
jellegű, álló gyámokkal.
Nyugati oldalhomlokzata öttengelyes. A homlokzatok közepén kissé előreugró falszakasz, mellettük faltükrök.
Egyenes záródású keretezetlen ablakok. Belső homlokzatai előtt hasáb alakú posztamenseken álló lefelé
kihasasodó oszlopokkal kialakított tornác.
A tornác oszlopközeit mára elfalazták, és különböző méretű ablakokkal helyiségeket alakítottak ki belőle. A
tornác fölött magas gerendázat.

1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési
emlékhely
Pilis területén nem található.

1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki
környezet
törzsszám

7185

7187

azonosító

név

29376

Evangélikus
templom exlege
műemléki
környezete

29378

BeleznayNyáry-kastély
ex-lege
műemléki
környezete

cím

védelem

hrsz.

Műemléki
környezet

44, 43, 42, 28, 2181,
2180, 2164, 2163, 14/1,
12, 1/2, 5, 3, 2, 1592,
10

Műemléki
környezet

1592, 1852/2, 1856,
1857, 1860/3, 1860/4,
1860/5, 1865, 1867,
1868/2, 1025/101,
1025/102, 1591, 1588,
1587, 1585, 1584, 1582,
1581, 1579, 1578, 1577,
1815, 1811, 1810, 1809,
1808, 1785, 1762, 1761,
1760, 1759, 1758, 1757,
1754, 1752, 1748, 1747,
1746, 1745, 1744, 1743,
1742, 1741, 1740, 1739

bírság
kategória

védési
ügyiratok

1.14.6.8. nemzeti emlékhely
Pilis területén nem található hivatalosan nemzeti emlékhellyé nyilvánított terület.

1.14.6.9. helyi védelem
A helyi művi értékvédelemre érdemes épületek a település belterületén elszórtan és Rózsahegyi dűlő területén
találhatóak. Ezek a települési múltra jellemző karakteres régi épületek (XIX.-XX. sz.), a népi építészeti emlékét
őrző, építmények, melyekből néhány fennmaradt. A megmaradtak közül is „sok” esett áldozatul az esztétikai
érzéket és szakértelmet nélkülöző bővítéseknek, átalakításoknak, de a legjellemzőbb az épülettípushoz nem illő
nyílászárók, színezések használata.
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A szőlőtermesztés, borkultúra régi hagyományokra tekint vissza. A dolinai Vinyica hegy (kilátó) falu felé eső
lejtője lett betelepítve. A 19. sz. vége felé teljesen kipusztult a szőlő a dombon. A szőlő terület lejjebb került a
homokos rózsáskai, haleszi, homoki, paberoki, öregerdőn túli részekre. Az itt termesztett borokat legtöbbször
még ma is a Dolina löszfalaiba vájt hangulatos „Hegyeki pincesor” régi és új pincéi őrzik.
Helyi jelentőségű védett természeti területek a belterület keleti szélén, a 4-es út északi oldalán, a Gerje
forrásvidékénél terül el, egy nagyobb kiterjedésű helyi védettségű természetvédelmi terület.
A Gerje patak és forrásvidéke helyi jelentőségű természetvédelmi területté történő nyilvántartásáról Pilis Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2008. (XI.05.) számú önkormányzati rendelete rendelkezik. A
rendelet alapján ezekre a 6/26 hrsz területekre terjed ki. A helyi védettségű terület kiterjedése 9 ha.
A település 2017 decemberében a Településképi rendeletét a 19/2017. (XII.14.) sz. rendelettel elfogadta,
melynek 1. számú melléklet 3. fejezete tartalmazza a helyi védelemmel védett objektumok felsorolását lásd az
alábbiak szerint.
A helyi védelem alá vont építészeti értékek listája
s.sz.

NÉV

1.

Liebner kúria

CÍM

HRSZ

2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 33.

2246

javasolt
védelem
édH1l

2.

Liebner birtokhatárkő

3.

református plébánia

Pilis, 4. sz. főút, 405. sz. út mellett,
Kölcsey u. 50.
Pilis, Rákóczi út 30,

2412

H1

4.

katolikus plébánia

Pilis, Rákóczi út 15,

1787

H1

5.

üzlet épület

Pilis, Rákóczi út 41,

1824/1

H1

6.

OTP épület

Pilis, Rákóczi út 9, 2721

1780

H1

7.

volt présház

Pilis, Kölcsey út 52.

3203/13

H1

8.

üzlet épület

Pilis, Szabadság tér 1.

11

H2

9.

üzlet épület

Pilis, Rákóczi út 1, 2721

1776

H1

10.

Nyári konyha

Kandó Kálmán utca 22.

2724

H1

11.

Kávai úti temető

2721 Pilis, Kávai út

732

H1

12.

Féltornácos présház

Rózsahegy u.

4952

H1

13.

Féltornácos présház

Rózsahegy u.

5028

H1

14.

Ikerfenyő

2721 Pilis, Dolina

0167/8

H1

Kossuth Lajos u. 34.

1/1

H1

15.

I.

világháborús emlékmű

H1

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái
A társadalmi és az épített környezeti rendszer közti konfliktusok valójában a társadalmi rendszeren belül
zajlanak, és az épített környezet pedig visszatükrözi ezeket.
Az épített környezet konfliktusai:
- Az "épített környezet" minősége, a települési karakter nagy kiterjedésű településrészekre kiterjedő
hiánya.
- Külterületen számos olyan lakos él, nem az OTÉK 105. §-ának (Lakás fogalma) megfelelő ingatlanban,
akik nincsenek bejelentkezve és nem is tudnak bejelentkezni. Ezek általában gazdasági épületek
minimális komforttal ellátva. Tekintettel arra, hogy ezeken a területeken nincsenek közművek, kivéve
néhány területrészen a villamos energiát, ezért a konfliktus a kül- és belterületen eltérő
életfeltételekből fakad.
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-

-

-

-

Betelepülők és őslakosok konfliktusai. (egyre több Romániából származó magyar "Gábor romák"
települnek be Pilis belterületére, ahol házat vásárolnak maguknak. Az eltérő hagyományok, kulturális
motivációk ellentéteket szülnek az őslakosokkal.)
Infrastrukturális ellátottság (kül- és belterület probléma, melynek egyik éles sarokpontja Pilis
külterületén található földutak kérdése, melyek jelentős része önkormányzati kezelésében áll, homok
alapú, szilárd burkolattal nem rendelkező, állaga hamar romlik.)
A település határában lévő pincesor sajátos építészeti, turisztikai értéket képvisel, bár a zártkert
ellakósodása, a területen éleződő területhasználati és társadalmi konfliktusok a pincesor
idegenforgalmi hasznosítását megnehezíthetik.
A Gerje forrásvidék környezetében húzódó ökológiai folyosó, mely a település központi belterületéhez
kapcsolódó területfejlesztési lehetőségeit nehezíti
A várost kettészelő vasút és 4. számú főút nyomvonal térszerkezeti elhelyezkedése
A városközpont hiányos funkciói, az alközpontok esetenkénti hiánya, az alközpont(ok) funkcióinak
tisztázatlansága.

Zavaró élettani hatások, konfliktusok:
- Állattartás problémái a lakókörnyezetben
- 4. sz. főút átjárhatósági problémái
- Új és külterületi utak aszfaltozásának, közmű ellátottságának hiánya
- Új beépítési (elsősorban gazdasági) területek, infrastruktúrájának hiánya
- Lakóterületek közlekedésből eredő korlátozott használata
- Vendéglátóhelyek üzemeltetéséből eredő konfliktusok
- Illegális szemételhelyezés a települési zöld és erdőterületeken
- Műveletlen területek allergén hatása
- Lakatlan ingatlanok karbantartásának hiánya
- Félkész ingatlanok arculatromboló hatása
- Központi főtér hiánya
- Zöldhulladék égetés problémája

1.15. Közlekedés
1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
Pilis elsőrendű főúthálózati kapcsolata a 4. sz. főút áthalad a településen. A 405 számú főút is érinti a
települést, ez kedvező a megközelíthetőség szempontjából, de csak Nyáregyházán vagy Albertirsán keresztül
érhető el. Így közvetett kapcsolata van a városnak az M5 autópályával is. Tovább fogja javítani, hogy kiépül az
M4 gyorsforgalmi út új nyomvonalon. Pilis igazgatási területén a belterülettől északra, mezőgazdasági
területeken fog áthaladni, ezáltal a forgalom nagy részétől tehermentesíti a jelenlegi átkelési szakaszt.
A környező települések, Nagyegyháza, Káva felé a 4606 jelű út biztosítja a közúti kapcsolatot.
A közösségi közlekedés fő kapcsolata a 100. számú vasútvonal, Budapest és Cegléd felé bonyolít le elővárosi
forgalmat.

1.15.2. Közúti közlekedés
1.15.2.1.Országos főutak
M4 gyorsforgalmi út
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Pilis északi külterületén tervezett 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út. A település kapcsolatát a 4606 jelű út új
nyomvonalán épülő csomópont fogja biztosítani.
4. számú Budapest – Szolnok – Debrecen – Záhony főút
Az elsőrendű főút a külterületi szakaszokon 2x1 forgalmi sávos, a belterületen, a Kossuth L. utcai szakaszon 2x2
sávra bővül. Forgalma 16500 Ej/nap az M4 megvalósulása után az átmenő forgalom jelentős csökkenése
várható.
405. számú Albertirsa – Újhartyán (M5) főút
Külterületi jellegű elsőrendű főút, 2x1 sávos, emelt sebességű szakasz (100 km/h). Forgalma közel 16000
Ej/nap. Távlatban kapcsolódik hozzá a 101. számú Újhartyán (M5) – Százhalombatta főút.

15.2.2.2. Országos mellékutak
A 4606 j. összekötő út települési átkelési szakasza már jelenleg sem alkalmas a forgalmi funkciójára. Nem
növelhető beépítési szélessége (hosszabb szakaszon 10 méter körüli értékek), beláthatatlan ívviszonyai, az
érintett területek intenzív területfelhasználása, a vasútállomás környezetében a vonalvezetés és a vasúti
keresztezés forgalomnehezítő hatásai a mai forgalom lebonyolítását is csak nehézkesen teszik lehetővé.
Az M4-hez kapcsolódva szükséges egy olyan, várost elkerülő szakasz megépítése, amely a 4606 j. ök. út átkelési
szakaszát tehermentesíti, lehetővé teszi, hogy a jelentősebb forgalmi áramlatok (nem csak az átmenő forgalom,
hanem Pilis célforgalmának jelentős része is) elkerüljék a forgalom levezetésére alkalmatlan útszakaszokat.

1.15.2.3. Települési utak
A város belső úthálózatának fejlesztése is szükséges a jelenlegi hiányosságok kiküszöbölése és a
területfelhasználás egyéb elemeinek fejlesztése érdekében. A gyűjtőúthálózat kiegészítése szükséges a Nagy
Sándor – Nap - Gyóni Géza utcák nyomvonalán, éppen a 4606 j. ök. út kis kapacitású szakaszának helyi kiváltása
céljából. A község keleti részén a Táncsics - Harang utcai meglevő vasúti átjáró északi irányú, a Jókai Mór utcáig
történő meghosszabbításával a központot jól tehermentesítő gyűjtőút alakítható ki. További új gyűjtőút
kiépítése indokolt a Bencze utcától az elkerülő útig és a Diófa utcában a vasúton túli területek beépítésével
párhuzamosan.

Az utak tervezési osztályba sorolása:
Országos utak:
- M4 gyorsforgalmi út
- 4. számú főút
külterületi szakasz
belterületi szakasz
- 405. számú főút
- 4606 jelű összekötő út új nyomvonal és külterületi szakasz
belterületi szakasz
Települési utak:
- Gyűjtő utak
- Kiszolgáló utak
- Külterületi mezőgazdasági út

K.I.A.
K.III.A.
B.III.a.C.
K.IV.A.
K.V.A.
B.IV.b.C.
B.V.c.B.
B.VI.d.B.
K.VI.A.

Országos közutak védőtávolságai:
M4 gyorsforgalmi út, 4. számú főút külterületi szakaszai, 405. számú főút
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az út tengelyétől mért 100 – 100 m védőtávolságon belül építmények elhelyezéséhez a közútkezelő
hozzájárulása szükséges
- az országos főutak (4., 405. számú) 100 m védőtávolságán belül épület az úttengelytől 50 -50 méterre,
kerítés 30 – 30 méterre helyezhető el
4606 jelű út
- az út tengelyétől mért 50 – 50 m védőtávolságon belül építmények elhelyezéséhez a közútkezelő
hozzájárulása szükséges
- az 50 – 50 m védőtávolságon belül épült 30 -30 méterre, kerítés 20 -20 méterre helyezhető el.
-

1.15.3. Közösségi közlekedés
1.15.3.1. Autóbusz közlekedés
A település autóbusz közlekedését a Volánbusz 595 és 2264 számú helyközi járatai bonyolítják le a 4606 jelű
úton illetve Monor felé a 4. sz. főúton. Az országos közutaktól távolabb eső településrészek nincs.

1.15.3.2. Kötöttpályás közlekedés (vasút)
A 100 számú Budapest – Cegléd – Szolnok vasútvonal jó eljutást biztosít Budapest felé. Kétvágányú
villamosított vasúti törzshálózati vonal.
A vasúti közlekedéssel kapcsolatban a jelenlegi vasúti területeken kívül fejlesztési igény nem várható, a
kétvágányú pálya és az állomás a jövőbeni igényeket is kielégíti. A nagyobb időtávban megvalósuló, keleti
irányba tartó nagysebességű vasút nyomvonala az OTRT szerint a település déli külterületét érinti.

1.15.3.3. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A településen nincs kiépített kerékpáros hálózat.
A kis forgalmú települési utak alkalmasak kerékpáros forgalomra. A település szerkezeti terv az országos
közutak mentén Albertirsa, Káva és Nyáregyháza felé jelöli ki kerékpáros kapcsolat létesítését.
A vasútállomásnál fedett B+R tároló épült.
A gyalogos közlekedés legfontosabb létesítménye a vasútállomáson épült aluljáró, amely a település két része
és a peronok megközelítését biztosítja. A vasútvonal többi szakaszán csak szintbeni átjárási lehetőség van. A 4.
sz. főút belterületi szakaszán kevés helyen van kijelölt szintbeni átkelő.

1.15.3.4. Parkolás
A település központjában a Rákóczi út mentén leállósáv, az út menti intézményekhez (Református templom,
Takarékszövetkezet) parkoló épült.
A kereskedelmi létesítményeknek (TESCO, Penny Market) van saját, nagy kapacitású parkolója.
A vasútállomás mindkét oldalán, jelentős mértékben kihasznált P+R parkoló épült.

1.16. Közművesítés
Pilis városában a közművesítés fokozatosan került kiépítésre. Alapjában véve 2009 – 2011 között valamennyi
közmű ellátottsága a belterületen 95%-osnak tekinthető. A közüzemi vízellátás stabilizálódott város jelenlegi
közműellátására elmondható, hogy belterületi része össz-közművel rendelkezik.
A városban mind a vízi közművek - a vezetékes vízellátás és a szennyvíz-elvezés valamint a szennyvíztisztítás
végleges megoldást, - mind pedig az energia közművek - a villamos energia-ellátás és a gázellátás szintén teljes
ellátottságúnak tekinthető.
A hírközlő hálózatok állandó fejlődésben vannak.
A település vízrendezésére elkészültek szakági tervek. A csapadékvíz-elvezetés egységes rendszerének
megvalósítása megkezdődött 2009-től fokozatosan valósul meg.
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A csapadékvíz-elvezetésnél továbbra is a fő feladat, hogy a burkolt utak kiépítésével egy-időben, illetve a
meglévő burkolt utak mentén, ahol nem került megvalósításra, megtörténjen. A befogadó rendszert továbbra is
megfelelően kell karbantartani, illetve a nem megfelelő kapacitású szakaszokat korszerűsíteni célszerű.
A jelen közművizsgálati munkarészünk elkészítésénél elsődlegesen vettük figyelembe az előző rendezési
terveinkben megfogalmazott közművekre vonatkozó irányelveket és adatokat, továbbá felhasználtuk az Pilis
város Önkormányzat és a közműveket üzemeltető társaságok által nyújtott adatszolgáltatásokat,
A következőkben szakáganként ismertetjük a vízellátás, a szennyvízcsatornázás, a gázellátás, a villamosenergiaellátás, a csapadékvíz-elvezetés, a telefonellátás fejlesztéseit - ez utóbbi kettőt szöveges formában - és a
közműigényeket.

1.16.1. Víziközművek
1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz
hasznosítás)
Pilisen városban a kiépült vízellátó hálózat körvezetékes formában üzemel. A város vízellátó hálózata 2011-es
évben került felülvizsgálatra, megtörtént a hálózat hidraulikai méretezése is.
Az elmúlt évek vízellátásának fejlesztése következtében az ellátás eléri a 95%-os elláthatóságot.
A vízellátó rendszert 2014-ig a Pilisi Gerje-Forrás Kht. Üzemeltette, majd 2015-től az üzemeltetést a DAKÖV
Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Monori Üzemigazgatóság (2200 Monor, Csévharaszti u. 1.) vette át.
A DAKÖV Vízügyi Kft vízmű rendszer üzemeltetése óta nem történt a rendszeren változás.
Temesvár utcai városi vízmű 3 vízmű kúttal rendelkezik, valamint a telepen 3 db 100 m3-es térszíni víztározó,
továbbá nyomásfokozó szivattyúcsoport biztosítja a város vízfogyasztását.
A vízmű rendszerhez tartozik a szivattyúgépház utáni vízellátó hálózat és a 200 m3-es magas tározó, víztorony.
A vízmű kutak adatai:
Vízmű I. sz. kút:
Kataszteri sorszám: B-104
Balti magasság (terepszint): 140,43 m
kútmélység: 195,0 m
EOV koordináták:
X = 213 757,67
Y = 687 326,54
Üzemben kitermelhető vízhozam: 1100 l/p.
Beépített szivattyú: Sp 75-5 Grundfos típusú búvárszivattyú
Vízmű II. sz. kút:
Kataszteri sorszám: B-105
Balti magasság (terepszint): 140,94 m
kútmélység: 143,0 m
EOV koordináták:
X = 213 741,75
Y = 687 320,04
Üzemben kitermelhető vízhozam: 850 l/p, 1224 m3/d
Beépített szivattyú: Sp 45-9 Grundfos típusú búvárszivattyú
Vízmű III. sz. Kút:
Kataszteri sorszám: B-107
Balti magasság (terepszint): 140,98 m
kútmélység: 141,2 m
EOV koordináták:
X = 213 780,22
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Y = 687 264,29
Üzemben kitermelhető vízhozam: 800 l/p, 1152 m3/d
Beépített szivattyú: Sp 45-9 Grundfos típusú búvárszivattyú
A kitermelhető víz mennyisége:
A jelenleg üzemben lévő vízbázis az érvényes vízjogi üzemeltetési engedély szerint (Gerje/748 vízkönyvi
számon) a kitermelésre engedélyezett vízmennyiség: 270.000 m3/év, 739,7 m3/d
A kitermelt víz minőségi értékelése:
Az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményeiből, valamint a próbaüzemeltetés tapasztalataiból
egyértelműen megállapítható, hogy a kutakból kitermelt víz fizikai, kémiai, biológiai paraméterei megfelelnek a
vezetékes vízellátás követelményeinek.
A vízellátás technológiájának rövid leírása:
A vízszükségletet a vízmű-telepen található 3 db mélyfúrású kút biztosítja. A vízmű kutakból a víz a vízműtelepen létesített 3 db 100 m3 vasbeton medencébe jut. A medencékből a szivattyú gépházban található 4 db
nyomásfokozó szivattyú (MXV80-4804A) segítségével jut a hálózatba és a víztoronyba (AK-24 Aquaglóbus tip
200 m3). A víz fertőtlenítését elő- és utóklórozó (ADVENCE) berendezés, valamint egy UV lámpás (SIEMENS BX200) fertőtlenítő berendezés biztosítja.
A Temesvári utcai vízmű-gépházától DN 315 mm-es vezeték indul ki a Temesvári utca–Táncsics utca
nyomvonalon a Széchenyi utcáig.
A főhálózat egyik ága a Táncsics utcában DN 200 mm-es KPE vezeték húzódik tovább, és a vasút alatt átvezetve
a Harang utca - Vásár utca - Malom utca nyomvonalon üzemel.
A fővezeték rendszer másik ága a Széchenyi – Huba – Vatyai – Rákóczi utca nyomvonalon halad DN 200 mm-es
KM-PVC vezetékekkel kiépítve.
A település ivóvízhálózatának hidraulikai felülvizsgálata még 2011 előtt megtörtént figyelembe véve a várható
településfejlesztési igényeket is. A 4-es számú főközlekedési úttól északra eső részen a meglévő főhálózat D
160 mm-es KPE vezetékrendszerrel került felbővítésre körvezetékes formában.
A Kávai út mentén a meglévő D 110 mm-es elosztóvezeték mellé, Rózsa u. Orgona utca mentén kiépült a DN
160 mm-es körvezetékes fővezeték, majd a Rózsa u., Orgona u. csomóponttól D 200 mm KPE fővezeték táplálja
mag a 200 m3-es magas-tározót.
A csúcsfogyasztások biztosítására a vízmű telepen a már ismertetett (3x100 m3) 300 m3-es térszíni
tározótérfogat, és a Kávai út végén a 200 m3-es magas-tározó áll rendelkezésre.
A városban üzemelő körvezetékes elosztóhálózat D 63, D 90, és D 110 mm-es átmérőkkel rendelkezik.
Az üzemeltető DAKÖV Vízügyi Kft tájékoztatása alapján az ivóvíz hálózat jellemző adatait a következő
táblázatban ismertetjük:
Hálózat hossza
Hálózat hossza
Hálózat hossza
Vezeték átmérője
Cső anyaga
2004-ig (fm)
2004-2006 (fm)
jelenleg (fm)
NA 300

KM PVC nyomócső

670,0

0,0

670,0

NA 200

KM PVC nyomócső

2.700,0

0,0

2.700,0

NA 200

KPE nyomócső

2.556,4

1.154,0

3.710,4
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NA 160

KPE nyomócső

955,8

3.355,0

4.310,8

NA 110

KPE nyomócső

9.361,0

2.207,0

11.568,0

NA 90

KPE nyomócső

35.474,9

14.562,0

50.036,9

NA 63

KPE nyomócső

0,0

219,0

219,0

21.497,0

73.215,1

Összesen:

51.718,1

A város vízigényeinek ismertetése:
A jelenlegi közüzemi havi átlagos vízfogyasztás 750 - 800 m3/d között változik, míg a csúcsfogyasztás elérheti
1200 – 1500 m3/d mennyiséget.
A vízbekötések száma 2710 ingatlan. Ez mintegy ~70%-os ellátottságot jelentett. A vízbekötések 2011 évtől
jelentősen megnőtt és 2016év végén a vízbekötések száma 3137 db.
A belterületen a vízellátás elérte 95%-os ellátottságot.
A város vízfogyasztására és szennyvízmennyiség elvezetésére a DAKÖV Kft. a következő tájékoztatás adta,
melyet az alábbi táblázat tartalmazza.
Pilis város víz- és szennyvíz adatai:
2015

víz termelés m3

termelt m3
298844

169364

meghibásodások /víz/
vízbekötések száma
Kibocsátott szv.
meghibásodások /szv/
szippantott szv
szennyvíz bekötés

2016

értékesített
m3

2017

termelt m3

értékesített
m3

termelt m3

értékesített
m3

278554

176361

331286

160000

30 db

85 db

2 db

Nincs adat

20 db

11 db

304192 m3
tisztított

188493 m3
számlázott

302000 m3
tisztított

195416 m3
számlázott

306860 m3
tisztított

267000 m3
számlázott

1210 db

1320 db

1200 db

0 m3

680 m3

310 m3

n.a

0

6 db

A táblázat alapján látható, hogy 2016-ban 20 db, míg 2017-ben 11 új bekötés létesült.
A közüzemi vízfogyasztások az elmúlt tervidőszakban szinte alig változott. A városban még mindig közel 600
ingatlan vízbekötése nem történt meg.

1.16.1.2. szennyvízelvezetés
Pilis városában a csatornázás elválasztott rendszerben valósult meg.
A szennyvízcsatorna-hálózat vákuumos csatornaként üzemel, míg a csapadékvíz-elvezetés általában nyílt árkos,
de a településközpontban zárt csatornák is üzemelnek. A folyamatban van csapadékcsatorna-hálózat egységes
rendszerének kiépítése.
Pilis város azon kevés települések közé tartozik, ahol az infrastrukturális fejlesztések közül a
szennyvízcsatornázás jelenleg előbbre tart, mint a közüzemi vízellátás.
A vákuumos szennyvízcsatorna-rendszer két vákuumközponttal rendelkezik.
Az I. számú vákuumgépház az Erdei F. utcában került elhelyezésre. A vákuumgépháznál kiépített átemelő
nyomóvezetéken juttatja el a szennyvizeket a szennyvíztisztító-telepre. Ez a rendszer gyűjti össze a vasúttól
északra eső településrész és a településközpont szennyvizeit.
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A II. számú vákuumközpont a település vasúttól délre fekvő területeinek szennyvizeit gyűjti össze, és hasonlóan
átemelő és nyomóvezeték szállítja a szennyvizeket a szennyvíztisztító-telepre.
A szennyvíztisztító-telep 1000 m3/d kapacitású. Jelenleg 750-800 m3 szennyvíz érkezik a telepre.
A szennyvízbekötések száma 2011-ben már elérte a 2895 db-ot. Jelenleg a nyilvántartott szennyvízbekötések
száma 2913 db.
Az ellátottság 78 %-os mondható a bekötések alapján.
A közcsatorna kiépítettsége alapján belterületen ez az érték 95%-osnek tekinthető, mely közel 1000 m3/d
szennyvízmennyiséget jelent.
A szennyvíztisztító-telep nagyrészt fogadni tudja azon területek távlati szennyvizeit, ahol a közcsatorna kiépült,
de a bekötések még nem történtek meg.
A szennyvízmennyiségek alakulását a fentiekben közölt táblázat tartalmazza.

1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
Pilis településen belül az összegyülekező csapadékvizeket általában az utak mentén kialakított nyílt
árokhálózattal vezetik el. Az árokhálózat burkolt illetve földmedrű. Mindkét típusnál a karbantartás
hiányosságai fedezhetők fel.
A településközpontban zárt csapadékcsatorna is üzemel.
A csapadékcsatornák hiánya több utcában is észlelhető. A déli területrészen a 4. számú főközlekedési terület
alatti térségben több lefolyástalan terület található.
A mély fekvésű területek és a település egységes vízrendezési tervét – tanulmány-, és megvalósulási tervét - az
M+T KKT MÉSZÁROS és TÁRSAI Mérnöki Tanácsadó Kht. tervezte.
A csapadékvíz-elvezetés kiépítése, korszerűsítése, zárt csőcsatornák kialakítása, folyamatosan napjainkban is
folyik.

1.16.2. Energia
1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia ellátás)
Pilis település villamosenergia-ellátása 100%-osnak tekinthető, még a zártkerti ingatlanok is teljes ellátásban
részesülnek.
A község villamosenergia-ellátását az albertirsai 120/20 kV-os alállomásból kiinduló 20 kV-os légvezetékes
hálózaton, és az arra felfűzött transzformátorokon keresztül történik.
A településen mind a kisfeszültségű, mind a középfeszültségű hálózat légvezetékes, illetve kismértékben
földkábeles formában üzemel.
Az oszloptranszformátorok általában úgy kerültek kialakításra, hogy 400, 630 kVA-es teljesítményű
transzformátor-bővítés megoldható legyen.
A közvilágítás a városias jellegű lakóterületeken illetve a közlekedési csomópontoknál megoldott, viszont a
többi területen a fejlesztésre szorul.
A város villamos energia-ellátó hálózata, mint már jeleztük 100%-os. Korszerűsítése az új beépítések ellátásához
folyamatosan valósul meg.

1.16.2.2. energiagazdálkodás és energiaellátás (gázenergia ellátás)
A városban a gázellátás teljes mértékben megoldásra került.
A gázhálózat üzemeltetője a TIGÁZ Rt. Ceglédi Üzemmérnökség.
Pilis gázellátását nyomásszabályozón keresztül kerül biztosításra. A nyomásszabályozó a Ceglédbercel Albertirsa - Pilis NÁ 300 mm-es KPE nagy-középnyomású vezetékről kerül megtáplálásra.
A nyomásszabályozóból kiinduló középnyomású hálózat fővezetékel NÁ 200 mm-es KPE. Az ebből kiinduló
ellátó hálózat nagyobb gerincvezetékei NÁ 160, NÁ 110 mm-esek. Az ellátó hálózat NÁ 90 mm, NÁ 63 mm-es
átmérőkkel üzemel.
Az ismertetett gázellátó hálózat a település további gázigényének kiadására is alkalmas.
81

82

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

1.16.2.3. energiagazdálkodás és energiaellátás (termékvezetékek)
Pilis területén távhőellátás nem üzemel.

1.16.2.4. Egyéb energiaellátás
Az egyes gazdasági nehézségekkel küzdő ingatlantulajdonosok a fenntartási költségeiknek csökkentése
érdekében rákényszerülnek arra, hogy a gázfűtést részben, vagy időszakosan korlátozzák. Ha az ingatlan
alkalmas hagyományos energiahordozó hasznosítására, költségeiknek csökkentésére a termikus hőellátásukra
földgáz helyett nem vezetékes energiahordozót is hasznosíthatnak. A hagyományos energiahordozó használata
azonban a település környezetterhelését növelik.

1.16.2.5.
megújuló
energiaforrások
alkalmazása,
energiagazdálkodás lehetőségei (MTA kutatásaiból)

a

környezettudatos

Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak időközben háttérbe
szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók hasznosításának környezetszennyező hatása
indította el és az a felismerés, hogy a megújuló energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül
rendelkezésre állnak, használatuk nem okoz halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az
adottságokkal a fenntartható fejlődés lehetőségét szolgálják.
A hazai energiaellátás rendszerében a megújuló energia felhasználásának öt forrásával lehet és kell számolni:
ezek a biomassza, a földhő, a nap, a szél és a víz.
Hazai viszonylatban az összes megújuló energiafelhasználás 72,5%-át a tűzifa teszi ki. A geotermikus 10,3%-ot, a
vízenergia 1,9%-ot, a növényi és egyéb szilárd hulladékok 10,9%-ot, a hasznosított napenergia 0,15%-ot ad az
összesbe. A szeméttelepi biogázból, a települési szennyvizekből nyert biogázból és a kommunális
szemétégetésből 2,75% származik.
A hazánkban is, s benne Pilis területén is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a
biomassza-biogáz és a geotermikus energia. Ezek előfordulása az ország területén nem egyenletes és általános,
befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok, valamint a felszín alatti geológiai
adottságok.
Szélenergia
Kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a szélenergia-hasznosítás vizsgálatának, mert még a hozzáértők körében is
komoly viták vannak a szélerőművek gazdaságosságáról. A szélerőművek létesítésének csekély szerepe van a
munkahelyteremtésben, és megoszlanak a vélemények a megtakarított (tehát ki nem bocsátott) szén-dioxid
mennyiségéről is. Mérlegelni kell ugyanakkor azt is - hívják fel a figyelmet a szakértők -, hogy a közeli jövőben a
megújuló energiaforrások közül a villamosenergia-termelésben kulcsszerepet játszhat a szélenergia.
Fontos szempont az is, hogy a szélerőművek energiatermelése nem egyenletes, így alkalmazásukkal
párhuzamosan szivattyús tározós erőművek létesítése is szükségessé válhat.

Bartholy – Radics – Bohoczky (2003)
A szél energiája Magyarországon
Forrás: Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem
Meteorológiai Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság
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A topográfiai és légköri, meteorológiai viszonyok alapján kialakuló szélenergiát a szélkerék alkalmazásával
közvetlen mechanikai erőátvitelre lehetett hasznosítani. Az ősi hasznosítású elvek alapján kialakított
„szélkerék”-ből fejlesztett szélturbinával, amivel, mint szélerőművel közvetlen villamosenergia termelhető.
Mivel a szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő az ország
területén a szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A meteorológiai adatok és mérések alapján rögzítették a
hasznosítás lehetőségének területi vetületét.

Az évi átlagos szélsebességek [m/s]
és az uralkodó szélirányok Magyarországon (2000-2009)
Forrás: www.met.hu

A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a szél energiáját. A
térképről is leolvasható, hogy Pilis és térsége nem fekszik a szélenergiát nagyon kedvezően hasznosítható
területen, de hasznosítási lehetősége nem zárható ki.
Pilis területét érintő közcélú energiatermelést szolgáló szélerőmű létesítési szándék jelentkezéséről nincs
információ, de jelentkezése esetén célszerű a település egyéb fejlesztési szándékaival a megvalósítás
lehetőségét összevetni. A település megjelenését, arculatát, látványát nem ronthatja, a település fejlődését
biztosító távlati céljait nem korlátozhatja.
Napenergia
A napenergia felhasználása jelenleg a legkisebb arányú a megújuló energiaforrások között.
A napenergia legjobb alkalmazási lehetősége az időszakosan üzemeltetett létesítmények, például a kempingek,
panziók, nyaralók energiaszükségleteinek kielégítése. Meleg víz előállítására 90 százalékos hatásfokkal
hasznosítható, éves átlagban azonban a hatásfok 30-50 százalékos. A tanulmány szerint az un. fotovillamos
napelemek az elkövetkező időszakban még nem válnak a hazai villamosenergia-rendszer fejlesztésének
számításba vehető részévé, kialakításuk elsősorban az autonóm áramforrások szempontjából szükséges és
lehetséges. A hőellátásban azonban indokolt növelni a napelemek szerepét, mert a nyári melegvíz-ellátásban
számottevő földgáz-megtakarítást eredményezhet.

A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi összege Magyarországon (20002009)
Forrás: www.met.hu

A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló energiaforrás,
az ősi „fekete hordó” elvén kifejlesztett napkollektorok segítségével termikus célú energiaellátásra,
elsődlegesen használati melegvíz termelésre, kisebb mértékben fűtésre alkalmas. A továbbfejlesztéssel
kialakított napelemek közvetlen villamosenergia előállítására alkalmasak.
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Az évi átlagos napfénytartam (óra)
Magyarországon az 1971-2000 közötti időszakalapján
Forrás: www.met.hu

A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a földrajzi és meteorológiai adottságok, így ezek változóak
az ország területén. A meteorológiai adatok és mérések alapján, a szélenergia hasznosítási lehetőségéhez
hasonlóan a napenergia hasznosítás lehetőségének területi vetülete is rögzíthető.
A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a nap energiáját. Pilis
területén 2000 óra fölötti a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, amelynek hasznosíthatóságát
célszerű igénybe venni. Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal termikus célú energiaellátásra, naperőművel,
napelemmel villamosenergia termelésre biztosított, de a hasznosításhoz szükséges beruházás megtérülését
gyorsan nem lehet várni.
A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, házi hasznosítással alkalmazásuk egyre
növekszik. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre az elhelyezett napkollektorokról, napelemekről.
Ez az a megújuló energiahordozó, amelynek szélesebb, energiagazdálkodást is érintő hasznosítása várható
Pilison. A fotovoltaikus energiahasznosító berendezések tömeges gyártásának az elindulása által elért áreséssel a megtérülésében már javulás tapasztalható, így a hasznosításának intenzív terjedése várható.
Hasznosítása továbbra is célorientált lesz, így helyi jelentőségű marad.
Pilis önkormányzata mérlegeli fotovoltaikus naperőmű-park létesítését a település északi külterületén.
Vízenergia
A hazai vízenergia-hasznosítás jövője csak akkor tervezhető -, ha reálisan értékeljük Bős-Nagymaros
kudarcának tapasztalatait. Magyarország ugyan nem gazdag vízenergiában, hiszen kevés a hegy és a csapadék
is, bővizű folyóink pedig lapos területen folynak, a bős-nagymarosi térséget figyelmen kívül hagyva azonban a
Dunán Adonynál és Fajsznál is szóba jöhet egy-egy erőmű építése. Ezt az is indokolná, hogy a folyó az erőművek
által hajózhatóbbá válna, a vízlépcsők segítenék a Dunai Hőerőmű, valamint fedeznék a Paksi Atomerőmű
bővítésének többletigényét hűtési célú frissvízből, javítanák az árvízvédelem hatékonyságát és olcsóbbá tennék
a hidak építését. Az éghajlatváltozás miatt a Duna átlagos vízszintjének apadása várható, és az ilyen
létesítmények e csökkenést is ellensúlyoznák.

Kogutowicz K.
Vízimunkálatok Magyarország területén, 1921
(Kogutowicz két ábrája alapján szerk. Hajdú Zoltán)
Forrás: Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia
lapja
1999. augusztus Tudomány és politika a magyar századokban/
A magyarországi vízi energia hasznosításának száz éve
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A vízfolyások esésével, mint megújuló energiaforrással lehet energiát termelni, amelynek hasznosításához
vízikerék telepítése szükséges, majd annak továbbfejlesztésével kialakították a vízturbinát, amely már közvetlen
villamosenergia termelésre alkalmas. Vízenergia termelésre a nagyobb vízszint-változású vízfolyások,
alkalmasak, így előfordulásuk Magyarország térképéről leolvashatók.
A térkép jelzi, hogy közüzemű szintű energiatermelésre alkalmas vízerőmű létesítésére Pilison nincs lehetőség.
Ez természetesen nem zárja ki reklámcélú házi csobogók kialakítását, de annak energiagazdálkodást is érintő
hatása kizárható.
Biomassza-biogáz
A biomasszát elsősorban közvetlen hőellátásra és kapcsolt energiatermelésre célszerű hasznosítani. A
biomassza közvetlen villamosenergia-termelésre történő hasznosításának azonban rosszak az átlagos
energetikai mutatói.
A biomasszát elsősorban távhőellátásra, konkrétabban falufűtésre érdemes fordítani, és ide tartozik a családi
házak egyedi fűtése is, ám ez utóbbi az előbbieknél gazdaságtalanabb. A családi házak fűtése biomasszával
mindenekelőtt a fűtőanyag-termelők érdeke. A távfűtésben történő alkalmazás pedig elképzelhetetlen az
állami beavatkozás nélkül.
Egyes biomassza típusoknál - trágya, lágyszárú növények, szennyvíziszap, települési hulladék - a tüzelési
technikákkal szemben célszerűbb átállni a biogáztermelésre, amely a vidékfejlesztésnek is fontos eszköze lehet.
A biogáz, amely mind a távhő- mind a gázellátásban hasznosítható- a jelenlegi földgázfogyasztás akár 11
százalékát kiválthatná.
A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből, erdőgazdasági hulladékokból,
energiaültetvényekből előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen elégetésével fűtési és
használati melegvíz termelési energiaigények elégíthetők ki, biogázzá alakítva hő- és villamosenergia
termelésre egyaránt alkalmas, bioetanollá alakítva üzemanyagként hasznosítható.

Megújuló energiaforrások hasznosítására javasolt területek
Forrás: Pylon Kft.

Biomassza-biogáz előállítására az ország területén mindenhol, így Pilis területén is van lehetőség.
Geotermikus energia
A földhő vagy geotermikus energia alapja a szilárd talaj felszíne alatt, a felszíni vizekben - elsősorban
termálvizekben -, valamint a levegőben hőként tárolt energia.
Magyarországot nemzetközi összehasonlításban „nagyhatalomként" szokták emlegetni geotermikusenergiavagyonunkat látva.
A földhő villamos energia előállítására vagy hőtermelésre is felfogható, ám az előbbit nem javasolják a földgáz
kiváltására. A termálvizeink hőjének közvetlen energetikai hasznosítása határozottan előnyös minden más
hőtermeléssel összehasonlítva, ezért intenzív fejlesztés szükséges a közvetlen hőellátás növelése érdekében.
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A földhő hasznosítása állami szerepvállalást igényel. Olyan stratégiai vizsgálatok szükségesek, amelyek
figyelembe veszik az épületek hőellátása mellett a gyógyászati és turisztikai felhasználást is.
A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. Geológiai adottságok befolyásolják előfordulásának
mértékét. Hasznosítására részben a termálvíz kitermelésével, részben a földhő hőszivattyúval történő
alkalmazásával nyílik lehetőség.
A földhőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül fűtésre, használati melegvíz előállítására
hasznosítható, geoerőmű segítségével villamosenergia termelésre is alkalmas.
Magyarország 50 C-nál melegebb hévíz feltárására alkalmas területe
Összeállította: Bélteky Lajos, Dr. Kőrössy László Felsőpannon alapján,
1962
Forrás: dr. Barótfi István
Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó)
Geotermikus energia –
Magyarország 50 °C-nál melegebb hévíz feltárásának területei
A geológiai adottságok alapján a geológusok elkészítették a termikus energia várhatóan rendelkezésre állását
bemutató térképet. A térkép jelzi, hogy az ország területén hol lehet a termikus energia hasznosítását
kedvezőbben megvalósítani.
A földhő hasznosítására Pilis területén is van lehetőség. A hőszivattyú használata telken belül realizálható,
energiagazdálkodási szinten ma még nem érzékelhető hagyományos energiahordozó megtakarító hatása.
A térkép jelzi, hogy a termálvíz kivételére is van lehetőség, amely termálvíz fürdési célú hasznosítását tudná
biztosítani. Gazdasági megtérülése nehezen lenne igazolható, energetikai szempontból eredményes
hasznosítás nem várható.

Magyarország
geotermikus
energiahordozó
hasznosítási lehetősége – A Pannon-medencének és
régiójának geotermikus hőtérképe (részlet)
Forrás: PannErgy, Portfolio.hu

Magyarországon geotermikus energia hasznosítási
lehetőség a felhagyott CH meddő kutak –
Magyarország CH meddő kútjainak területi
megoszlása
Forrás: Pylon Kft. (Szerkesztette 2001-ben)
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1.16.2.6. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával jelenleg megoldott.
A villamosenergia ellátással az intézmények világítási és technológiai igényeit elégítik ki, a termikus célú energia
ellátásuk pedig földgáz hasznosításával biztosított.
A jelenlegi hasznosító technológiák még nem alkalmasak arra, hogy a megújuló energiahordozók teljes
mértékben helyettesítsék a hagyományos energiaforrásokat, de igen nagy mértékben csökkenthetik a
felhasználási ütemüket, és a hasznosításukkal járó környezeti károkat.
Pilis város önkormányzata foglalkozik az energiagazdálkodás, energiahatékonyság kérdéskörével.
A megújuló természeti erőforrásokat hasznosító technológiák fejlesztése és elterjedése csak jelentős állami
támogatással oldható meg.
Pilis város számára is állami segítséggel kezdődhettek el a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetősége
elsődlegesen a város intézményeiben.
Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a szigetelések,
homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások) beruházások, épületgépészeti
felújítások történtek a városban.
Az Önkormányzat részt vett a KEHOP energiatakarékossági programban. Az Általános Iskola telephelyei
megújultak, ennek második ütemeként fűtéskorszerűsítés várható. Egyéb intézmények közül a tagóvodai
intézmények karbantartása illetve részletes bővítése van tervbe véve.

1.16.3. Elektronikus hírközlés
1.16.3.1.Vezetékes hírközlési létesítmények
1.16.3.2.Vezeték nélküli hírközlési létesítmények
Pilis telefonhálózata az előző években jelentős fejlesztésen ment keresztül.
A telefonhálózat az egész községben kiépült, általában légvezetékes, illetve földkábeles formában.
Pilisen a vezetékes távközlési ellátását jelenleg a - UPC Magyarország Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.)
biztosítja. A budapesti szekunderközponthoz tartozó Monori primer központ a település vezetékes távközlési
hálózatának bázisa.
A település 29-es körzetszámon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. A meglevő
hálózat továbbépítése műszaki hátteret biztosít az új beépítési területek vezetékes távközlési ellátására.
Pilisen valamennyi vezeték nélküli táv-, és hírközlési szolgáltató (T-Mobile, Pannon GSM, Vodafone) megfelelő
vételi lehetőséget tud biztosítani.

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés)
1.17.1. Talaj
A település és környéke talajtani adottságainak, talajosztályozási rendszerének térképi alapú átfogó
bemutatását "Magyarország genetikai talajtérképe" kivonata mutatja be. Az adatok forrása a MTA TAKI (MTA
Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani És Agrokémiai Intézet) által készített térkép, illetve annak a KÖRINFO
rendszerben lévő változata.
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A külterület északkeleti részén előforduló csernozjom barna erdőtalajok mechanikai összetétele vályog, kisebb
foltokban homokos vályog. Vízgazdálkodásukra a közepes vízvezető képesség jellemző. Jó termékenységűek. A
belterület környékén jellemzően a réti talajok fordulnak elő, melyek löszös változatának termékenysége 50-75
(int.), míg a település nyugati és délnyugati szélein a jó termékenységű, löszös alapkőzeten kialakult réti
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csernozjomok fordulnak elő (int.> 125). A Gerje mentén gyenge termékenységű (int. 15-40) és bizonytalan
hozamú humuszos homoktalajok találhatók.
A talajminőséget rontó talajhibák közül a legjelentősebb a defláció, valamint az erózió. A helytelen
talajhasznosítás következtében a termőréteg csökkentő talajhibák és azok hatásai növekedhetnek, ezért a
talajvédelemre fokozott gondot kell fordítani.

1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek
A településen húzódik a Duna-Tisza vízválasztó, így területének 15%-a Duna, míg 85%-a a Tisza vízgyűjtőjéhez
tartozik. Ennek megfelelően a területére vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervek a következők: 1-10. jelű
Duna-völgyi-főcsatorna alegység és a 2-12. jelű Nagykőrösi-homokhát alegység.
A vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján a település területét az alábbi felszíni és felszín alatti víztestek
érintik:
Víztest
Víztest neve
Víztest típusa
mennyiségi
Kémiai
kódja
állapota
állapota
sp.2.10.1 Duna-Tisza közi hátság - Tiszasekély porózus
jó
gyenge
vízgyűjtő északi rész
leáramlással
p.2.10.1 Duna-Tisza közi hátság - Tiszaporózus
jó
jó
vízgyűjtő északi rész
leáramlással
pt.1.2 Dél-Alföld
porózus termál
jó
jó
pt.2.2 Észak-Alföld
porózus termál
jó
jó
kt.2.1 Bükki termálkarszt
termál karszt
jó
jó

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján a település területét az alábbi felszíni víztestek érintik: Gerje - síkvidéki –
kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű
A belterület DK-i szélén, a 4-es út északi oldalán ered a Gerje, mely Dél-Pest megye egyik meghatározó
kisvízfolyása. A Gerje-patak a Tisza vízgyűjtőjéhez tartozik. A patak forrás részénél a belterületen egy kisebb
mesterséges vízfelület található.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló, a 27/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet alapján – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelettel
összhangban – Pilis az „érzékeny” területi kategóriába tartozik.
A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.)
FVM rendelet melléklete alapján a település közigazgatási területén nitrátérzékeny területek találhatók. Ennek
megfelelően a potenciális szennyezések megelőzése és elkerülése érdekében a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendeletben foglalt „a vizek
nitrátszennyezéssel szembeni védelmét szolgáló általános szabályok" alapján kell eljárni.
Az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer "nitrátérzékeny területek (MePAR szerinti blokkok
szintjén)" térképe alapján az érintett területeket a következő térképkivonat tartalmazza (lásd. rózsaszín
lehatárolás).
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1.17.3. levegőtisztaság és védelme
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete
alapján, a település az egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok tekintetében az alábbi
zónacsoportokba tartozik:
szennyezőanyag
zónacsoport
szennyezőanyag
zónacsoport
Kén- dioxid
F
/PM10/ Arzén (As)
F
Nitrogén- dioxid
F
/PM10/ Kadmium (Cd)
F
Szén- monoxid
F
/PM10/ Nikkel (Ni)
F
/PM10/ szilárd
E
/PM10/ Ólom (Pb)
F
Benzol
F
/PM10/ benz(a)-pirén (BaP)
D
Talaj-közeli ózon
O-I
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A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete alapján a zónák típusai következők:
A csoport:
agglomeráció: olyan légszennyezettségi zóna, ahol a népesség száma meghaladja a 250 000
lakost, vagy ahol a népesség száma 250 000 lakos vagy annál kevesebb, de a népsűrűség
legalább 500 fő/km. További előírások a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet alapján.
B csoport:
azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely
légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag
tekintetében a levegőterheltségi szint meghaladja a határértéket, a területet ebbe a
csoportba kell sorolni.
C csoport:
azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van.
D csoport:
azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van.
E csoport:
azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
F csoport:
azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg.
O-I csoport:
azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket.
O-II csoport:
azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként kitűzött
koncentráció értéket.
Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározását ----- a levegőterheltségi szint és a
helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza.

A település területén számottevő légszennyezéssel járó ipari tevékenységet nem folytatnak. A helyhez kötött
légszennyező forrásokon légtérbe jutó szennyező anyagok zömmel a hőenergia termelésből erednek, ezek
mennyisége nem haladja meg a területi kibocsátási határértéket és nem okoznak jelentős légszennyezést.
A közlekedési eredetű légszennyezésben a 4.sz. főút forgalma által okozott terhelés a meghatározó. A 4.sz.
főút, mintegy 2 km-es szakaszon a belterületen halad keresztül. A főút jelentős gépjárműforgalma a
szomszédos területeken számottevő légszennyezés és porterhelést okoz.

1.17.4. zaj- és rezgésterhelés
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes
rendelet, a zajtól védendő területeken alapvetően háromféle tevékenységi körhöz, illetve zajterhelési forráshoz
kapcsolódóan állapítja meg a különböző zaj terhelési határértékeket. Ezek a következők:
-

üzemi vagy szabadidős zajforrástól származó zajterhelés,
építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelés,
közlekedéstől származó zajterhelés.

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei
a zajtól védendő területeken
(a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. melléklete)
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Határérték (LTH) az LAM megítélési
szintre*
(dB)
Sorszám

Zajtól védendő terület

nappal
06–22 óra

éjjel
22–06 óra

1.

Üdülőterület,
különleges területek közül az egészségügyi területek

45

35

2.

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű),
különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a
temetők, a zöldterület

50

40

3.

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű),
a vegyes terület

55

45

4.

Gazdasági terület

60

50

Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei
a zajtól védendő területeken
(a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2. melléklete)
Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre*
(dB)
ha az építési munka időtartama

Sorszám

1 hónap vagy
kevesebb

Zajtól védendő terület

1 hónap felett 1
évig

1 évnél több

nappal
06–22
óra

éjjel
22–06
óra

nappal
06–22
óra

éjjel
22–06
óra

nappal
06–22
óra

éjjel
22–06
óra

Üdülőterület,
különleges területek közül az egészségügyi
terület

60

45

55

40

50

35

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias,
falusias, telepszerű beépítésű),
különleges területek közül az oktatási
létesítmények területei, a temetők,
a zöldterület

65

50

60

45

55

40

3.

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű),
a vegyes terület

70

55

65

50

60

45

4.

Gazdasági terület

70

55

70

55

65

50

1.

2.

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei
a zajtól védendő területeken
(a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 3. melléklete)
Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre*
(dB)
Sorszám

Zajtól védendő terület

kiszolgáló
úttól,
lakóúttól

az országos közúthálózatba
tartozó mellékutaktól,

az országos közúthálózatba tartozó
gyorsforgalmi utaktól és főutaktól,
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származó zajra

1.

2.

3.

4.

a települési önkormányzat
tulajdonában lévő gyűjtőutaktól és külterületi
közutaktól,
a vasúti mellékvonaltól és
pályaudvarától,
a repülőtértől, illetve a nem
nyilvános fel- és leszállóhelyektől**
származó zajra

a települési önkormányzat
tulajdonában lévő belterületi
gyorsforgalmi utaktól, belterületi
elsőrendű főutaktól és belterületi
másodrendű főutaktól,
az autóbusz-pályaudvartól, a vasúti
fővonaltól és pályaudvarától,
a repülőtértől, illetve a nem nyilvános
fel- és leszálló-helytől***
származó zajra

nappal
06–22
óra

éjjel
22–
06
óra

nappal
06–22 óra

éjjel
22–06 óra

nappal
06–22 óra

éjjel
22–06 óra

Üdülőterület,
különleges területek
közül az egészségügyi
terület

50

40

55

45

60

50

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias,
telepszerű beépítésű),
különleges területek
közül az oktatási
létesítmények területei,
a temetők,
a zöldterület

55

45

60

50

65

55

Lakóterület
(nagyvárosias
beépítésű),
a vegyes terület

60

50

65

55

65

55

Gazdasági terület

65

55

65

55

65

55

A településen a zajterhelés legjelentősebb forrása a közlekedés. A 4.sz főút jelentős, főként átmenő forgalma, a
közlekedési terület melletti intenzív beépítésű területrészeken számottevő zajterhelést okoz.
A településen halad át a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal. A vasút által érintett településrészeken a
szerelvények elhaladásakor észlelhető egyedi zajesemények zavaróak lehetnek.
Lakóterületen, illetve a közelében jelentős zajkibocsátású telephely, szórakozóhely nem működik.

1.17.5. sugárzás védelem
A település területén, vagy tágabb környezetében nincs olyan ismert objektum, ami sugárzásterhelés, illetve
sugárzásvédelem szempontjából intézkedést igényel.
A terv előkészítő szakaszában erre vonatkozó adatszolgáltatás nem érkezett.

1.17.6. hulladékkezelés
A település belterületén a kommunális hulladékok szelektív gyűjtése és elszállítása szervezett formában
történik.
A település a Duna-Tisza Közi Nagytérség Kommunális Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer tagja. A
hulladékszállítást és kezelést a Hirös Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. Az elszállított települési hulladékot, az
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elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladékot a Monor hulladékgazdálkodási alközponton keresztül a Cegléd
regionális települési szilárd-hulladéklerakó központba szállítják.

1.17.7. vizuális környezetterhelés
A település területén területi védelmet, vagy intézkedést igénykő vizuális környezetterhelés nem ismert.

1.17.8. árvízvédelem
Pilis területét nagyvízi meder területe nem érinti, így a vízügyi ágazat a települést, alacsony kockázatú,
árvízvédelmet nem igénylő települések között tartja nyilván, azaz Pilis nem árvíz-veszélyeztetett település. Ez
természetesen nem zárja ki, hogy hirtelen érkező nagy intenzitású és hosszabb ideig tartó csapadék nem
okozhatna helyi vízelöntést, vízkárt, „árvízi” eseményt. Az így jelentkező vízkár nagy valószínűséggel a
vízelvezető rendszer kialakításának és annak karbantartásának hiányosságából ered, a vízelvezetés
rendszerének karbantartása önkormányzati feladat.
Vagyis a település és vízfolyásai a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben felsorolt folyószakaszok mértékadó
árvízszintjéhez rendelt nagyvízi mederrel nem érintett és árvédelmi szempontból nem veszélyeztetett.
Magyarország településeinek árvízi kockázati besorolása
Forrás: Ár- és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése
hazánkban
http://www.vedelem.hu

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
Településrendezési szempontból a környezetvédelmi konfliktusok között kiemelendők a következők:
 belterületen az átmenő közúti közlekedés okozta zaj- és légszennyezés terhelés (jelentős),
 zöldterületek és kondicionáló zöldfelületek belterületi kis kiterjedése,
 helyenként előforduló illegális hulladék elhelyezések,
 az allergén gyomok (parlagfű, fekete üröm) időszakos elterjedése a nem rendben tartott területeken.
A tervi felülvizsgálat keretében készítendő Környezeti Vizsgálati (KV) eljáráshoz készülő Környezeti Értkelési (KÉ)
dokumentáció elkészítésének keretében kifejtendő.

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó
tényezők)
1.18.1. építésföldtani korlátok
1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján elérhető nyilvántartás alapján a település közigazgatási
területén felszínmozgás-veszélyes terület nincs.

1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek
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A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján elérhető nyilvántartás alapján a település közigazgatási
területén felszínmozgás-veszélyes terület nincs.

1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területek
Magyarország Földrengési Információs Rendszere
(HUN-Reng) (http://www.foldrenges.hu) honlap
adatai
felhasználásával,
a
"Magyarország
földrengésveszélyeztetettsége" áttekintő térkép
alapján a településen, illetve annak tágabb
térségében a veszélyeztetettség PGA (vízszintes
talajgyorsulás maximális értékének) nagysága: ~1,01,2 m/s2.
(Megjegyzés: a forrástérképen a PGA - Peak Ground
Acceleration érték meghatározása a szeizmicitás
alapján kijelölt forrászónák földrengés-aktivitásának
statisztikus jellemzőin alapuló "valószínűségi
módszer" alapján történt.)
A földrengések megfigyeléséhez, a földrengés-paraméterek pontos meghatározásához a földrengéshullámok
műszeres regisztrálása szükséges, - a modern szeizmográfok képesek a talajnak akár 0.00001 mm-es
elmozdulását is regisztrálni. Magyarországon jelenleg 20 szeizmológiai mérőállomás működik. Átlagos zaj(talajnyugtalanság) viszonyokat feltételezve a hálózat észlelési küszöbe ML=1.5-2.0 magnitúdó körül van. Az
ország középső részén valamivel alacsonyabb, a határok környékén kissé magasabb. Ez azt jelenti, hogy a
lakosság által érzékelt valamennyi rengést a hálózat nagy valószínűséggel detektálja.

1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség
A települést magába foglaló átfogó megyei és országos területrendezési tervek alapján megállapítható, hogy
Pilis települést nagyvízi meder nem érinti, így árvízi elöntés sem fenyegeti, de mélyebben fekvő területrészeken
előfordulhat, hogy nagyobb csapadékeseménynél megáll átmenetileg a csapadékvíz, de ez is a vízelvezetési
rendszer kialakításának a hibája, ez nem jelent belvíz veszélyt.
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM
együttes rendelet alapján Pilis "nem veszélyeztetett"
A település a 11/2010. (IV.28.) KvVM rendeletben felsorolt folyószakaszok mértékadó árvízszintjéhez rendelt
nagyvízi mederrel nem érintett és árvédelmi szempontból nem veszélyeztetett.
Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet írja elő az érintett területeken a
szükséges védelmi intézkedéseket. Az 1. számú melléklete tartalmazza az "állami tulajdonú árvízvédelmi
vonalak védelmi szakaszai", míg 2. számú melléklete a "belvízrendszerek és védelmi szakaszok" felsorolásait. Ez
alapján sem az árvízvédelmi vonalak, sem belvízrendszer védelmi szakasz által nem érintett a település. A
belvízes területek vonatkozásában vizsgált Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép szerint Pilis a közepes
kockázati besorolású területen fekszik. Lásd. 1.18.2.2. fejezet.

1.18.2.1. árvízveszélyes területek
A vízügyi ágazati adatok alapján árvízveszélyes terület Pilisen nincs.
A szélsőséges csapadékesemények hatására előforduló „árvízi” elöntés un „villám-árvíz” okozta elöntés, a
vízelvezető rendszer megfelelő kiépítésével, fokozottabb karbantartásával, a szélsőséges csapadékesemények
elvezetésére történő alkalmassá tételével kizárható.
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1.18.2.2. belvízveszélyes területek
A belvíz-veszélyeztetettséget a felszínt elérő, vagy terepszintet meghaladó talajvízállás okozna. A
belvízveszélyes területekről átfogó felmérést a Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép rögzít.
A veszélyeztetettség mértéke alapján az érintettséget négy veszélyeztetettségi kategóriába sorolták, az alig
veszélyeztetett, a mérsékelten veszélyeztetett, a közepesen veszélyeztetett és az erősen veszélyeztetett
kategóriákba, amelyből a területrendezési tervekben csak a közepesen és erősen veszélyeztetett területeket
jelölik.
Magyarország
besorolása

településeinek

belvízi

kockázati

Forrás: Ár- és belvíz, valamint villámárvíz kockázat
értékelése hazánkban
http://www.vedelem.hu

Az ábra jelzi, hogy Pilis a közepes kockázati besorolású területen fekszik, így a település területét topográfiai és
geológiai adottsága mellett belvízveszélyes terület érinti, mely a területrendezési tervben jelölendő.

1.18.2.3. mély fekvésű területek
A település topográfiai adottságából eredően vannak mélyvonalak, s azok mentén vannak mély fekvésű
területrészek. A település mély fekvésű területein, ha annak geológiai adottsága miatt kellő szikkasztó
képességgel nem rendelkezik a mély fekvésű területen összegyűlő csapadékvíz rövidebb hosszabb ideig
megállhat. A mély fekvésű területen, ha rövidebb-hosszabb ideig megmarad a víz, az még nem minősül
belvízzel veszélyeztetett területnek, mivel mély fekvésű terület megfelelő vízrendezésével a vízállásossága
kezelhető.
A mély fekvésű területről a vízelvezetést a csapadékvíz elvezetés rendezésének keretében kell megoldani, hogy
indokolatlanul ne alakuljon ki vízállásos terület.
A mély fekvésű területet viszont célszerű a felszíni- és csapadékvíz gyűjtésben igénybe venni. A vízelvezetés
rendszerében víz visszatartásban a mély fekvésű terület szerepet tölthet be, kisebb földmunkával lehet
víztározóként, záportározóként hasznosítani. Ez esetben célszerű területét vízgazdálkodási területté
átminősíteni. A vízutánpótlásának a megoldásáról is gondoskodni kell, hogy elkerülhetők legyenek a terület
környezetét terhelő káros hatások (szúnyog-tanya kialakulás) előfordulása.

1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem
A településen a vízügyi ágazat nyilvántartása szerint árvízi veszélyeztetéssel terhelt területrészvan, így vízügyi
szintű árvízvédelemre szükség van. Belvízzel veszélyeztetett terület is van a településen, így belvízvédelmi
feladatok is várhatók.
Pilisen is az előforduló vízelöntések, vízállások döntő hányada a vízelvezető hálózat kialakításának hiányából,
vagy karbantartásának a hiányából származik. Ezeknek az elöntéseknek a kezelése önkormányzati feladat, a
szélsőséges csapadékesemény következtében keletkező helyi vízkár elhárítása „árvízi” esemény a helyi
katasztrófavédelem feladata. Erre felkészítő intézkedést a katasztrófa védelmi tervekben kell rögzíteni.
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A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatbázisa szerint Pilis területét érintő villám árvízi veszélyeztetés
vonatkozásában a közepes kockázatú területen fekszik, előfordulhat káresemény, amire a felkészülést is a
katasztrófa védelmi tervekben kell rögzíteni.
A villámárvíz-veszély mértéke Magyarországon
Forrás:
Nemzeti
Katasztrófa
Kockázat
Értékelés
Magyarország 2011. BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság http://vmkatig.hu

Magyarország
besorolása

településeinek

villámárvízi

kockázati

Forrás: Ár- és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése
hazánkban
http://www.vedelem.hu/
Pilis a villámárvízi kockázat besorolás szeritna közepes
kockázatú települések közé tartozik.

1.18.3. egyéb adottságok, korlátozások
1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján elérhető nyilvántartás alapján a település közigazgatási
területén felszínmozgás-veszélyes terület nincs.

1.18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások
A település területén légügyi szempontból nincs magassági korlátozás elrendelve, valamint egyéb mélységi és
magassági korlátozások sem ismertek.

1.18.3.3. Tevékenységből adódó korlátozások
Veszélyes üzem a település területén nem található. Tevékenységből adódó egyéb korlátozások a település
területén, vagy a szomszédos településeken, az itteni területeket is érintően nincsenek elrendelve.
A településszerkezeti terv és a szabályozási terv térképei ábrázolják a vonatkozó jogszabályokban előírt
természeti értékvédelmi, környezetvédelmi, közlekedési és közműhálózati területhasználati korlátozásokat,
védőtávolságokat, védősávokat.
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1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján elérhető nyilvántartás alapján a település közigazgatási
területén bányatelek található. Ez a következő:
Pilis I. - homok bányatelek
Bányavállalkozó: Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft.
sarokpontjai:
X
y
vetület
1
217631,11
687437,81
EOV
2
217316,97
687338,62
EOV
3
217661,39
686923,42
EOV
4
217666,96
686917,69
EOV
5
217675,36
686924,89
EOV
6
217786,38
687020,03
EOV
7
217824,72
687052,88
EOV
8
217881,88
687101,87
EOV

1.20. Városi klíma
Pilis a Pilis-Alpári-homokhát északi és a Monor-Irsai-dombság déli szélén helyezkedik el. A mérsékelten meleg
és a meleg határán fekvő kistáj. A település éghajlatára jellemző, hogy az évi napfénytartam kb. 2000 óra, az
abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 34oC és az abszolút hőmérsékleti minimumok átlaga -17,0oC körül
van. A csapadék évi összege 510-530mm. Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, második helyen - főleg ősszel - a K-i,
DK-i szél áll. Az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s.
A település klímaháztartását befolyásoló tényezők közt említést érdemel a közközlekedés, a helyhez kötött
energiafelhasználás, a biológiailag aktív felületek, s nem utolsó sorban a települési beépített felületarányok
alakulása. A nem túl nagy településméret, a döntően kertvárosi jellegű beépítettség kedvezően, míg a nagyobb
burkolt felületű, gazdasági célú beépítések, valamit a zöldfelületi rendszer hiányosságai kedvezőtlenül hatnak.
A klímaháztartás kedvezőbb irányba történő befolyásolása érdekében lehetőség szerint kerülendő a beépített
belterületek intenzitásának növelése, ellenben célszerű a meglévő biológiailag aktív felületek (zöldfelületek,
vízfelületek) védelme és növelése.
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése
A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk
összevetése, folyamataik elemzése
Demográfia:
A korösszetétel tekintetében a lakónépesség növekedése az öregkorúak arányának növekedésével járt. A
folyamat 2007-es évet követően gyorsult fel, amikor a gyermekkorúak és az időskorúak aránya még közel
azonos volt. Ezt követően az egyensúly az idősebb korosztályok felé tolódott el. 2015-re az öregedési index 141es értéket ért el.
A természetes szaporodás/fogyás negatív értékű, azaz minden évben kevesebben születnek, mint ahányan
meghalnak, így a fogyás jellemző, akárcsak összességében az országra, a régióra, a megyére és a járásra is.
Összességében 2005 és 2015 között némileg javuló trend látszik – annak ellenére, hogy folyamatosan fogyás
jellemzi a népességet. Valószínűsíthető, hogy a beköltözők – egyébként nem túl kedvező - társadalmi
összetételének is köszönhető e demográfiai mutató javulása.
A 2011-es népszámlálás adatai alapján meglepő eredményt mutatva a legfrissebb adatok szerint a 15 évnél
idősebb lakosság 7,2%-a nem rendelkezik általános iskolai végzettséggel, továbbá a regisztrált munkanélküliek
fele rendelkezik csak 8 általánosnál magasabb végzettséggel. 2012 óta minden évben csökken a regisztrált
munkanélküliek száma, ez 2015-ben 388 főt jelentett, akikből 50 fő (13%) tartós – 180 napnál tovább –
munkanélkülinek számít.

Zöld, mezőgazdasági és erdőterületek:
A település közhasználatú zöldterülettel, közparkkal közepesen ellátott. A település központi részén kialakított
parkosított területek változó, de többnyire viszonylag jó minőségben kerültek kialakításra. A rendelkezésre álló
forrásoktól függően a zöldterületek mennyiségi és minőségi fejlesztése, a fenntartásuk színvonalának emelése
indokolt.
A település erdőterületeinek nagysága átlag alatti. Új erdőterületek kijelölése és telepítése indokolt és
támogatandó, történjen bármilyen célból, pl. erdészeti, környezet- és tájvédelmi, vagy településrendezési
(biológiai aktivitásérték kompenzáció).
A hatályos településrendezési terv, a földhivatali és az erdészeti nyilvántartásban lévő erdőterületek között
eltérések találhatók. Ezek pontosítása szükséges.
A mezőgazdasági területek jelentős kiterjedésűek. Csökkenésük okai között említendők általában az új
beépítésre szánt területkijelölések. Ezek kijelölése során az átlagosnál jobb minőségű mezőgazdasági területek
megóvása alapvető szempont.
Épített környezet elemzése:
Pilis belterületének talán legfontosabb jellemzője, az egyes területek, területrészek homogén használata és
arculata. Ez hosszú távon a jó minőségű infrastruktúra létrejötte mellett pozitív adottságnak tekinthető.
A város belterülete több, egymástól különböző karakterű várostestből tevődik össze. Az évek során egymás
mellé települő városrészek változatos városképet eredményeztek.
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Szerkezetileg legfontosabb tengelyét a 4 sz. főút alkotja, amely viszont éppen hatalmas átmenő forgalma miatt
nem képes igazi városi főutca szerepet betölteni. A tranzitforgalom, az út menti parkolási lehetőségek hiánya,
és a keresztirányú átjárhatóság nehézségei együttesen eredményezi, hogy Pilisen a városközpont több
tekintetben sem tud megfelelő módon funkcionálni.
Az igazgatási, az alapfokú oktatási, egészségügyi, művelődési, egyházi, valamint kereskedelmi-szolgáltató
intézmények elszórtan, de jellemzően a város történelmi magvaiban sűrűsödve helyezkednek el, települési
alközpontokat alkotva.
Az egyik ilyen települési alközpont a vasútállomás környezetében, a Rákóczi út és Vasút út találkozásánál
alakult ki, másik a Bazsam településrészen a 4. számú főút mentén a Kossuth Lajos utca és Gubányi Károly utca
környezetében, és a Pilisi piac környezetében a kávai út és Égerfa utca közötti területen a harmadik alközpont.
A településközpont a Szabadság tér környezetében alakult ki.
A kialakult alközpontok tekinthetők a település legfőbb intézményi-kereskedelmi központjának.
A cél az, hogy e településközponti területen alakuljon ki a város, illetve a jövendőbeli város méltó
településközpontja, helyet adva a későbbiekben megvalósulásra kerülő intézménybővítések és intézményi
fejlesztések számára.
A település lakóterülete jellemzően kétféle típusba sorolható, falusias és kertvárosias lakóterületbe. A
lakásállomány legnagyobb részét a kertes családi házak teszik ki.
A település, központi belterületén, jelentős lakásépítési tartalékokkal rendelkezik. A kisszámú foghíjakon túl a
jelenlegi és arra alkalmas tömbbelsők feltárásával, a volt zártkerti területek bevonásával új lakótelkek
alakíthatók ki, újabb külterületi mezőgazdasági területek jelentős igénybe vétele nélkül.
A településrendezési tervek által kijelölt gazdasági területeken a magas hozzáadott értéket és magas
technológiai színvonalat képviselő környezetbarát tevékenységek további letelepedése várható. A városban
várt létesülő új munkahelyek javítják majd a helyben foglalkoztatás arányát.
A mai Pilisi üzemek kül- és belterületeken működnek. Ezek a gazdasági egységek a lakókörnyezet közvetlen
környezetében igen zavaró hatásúak lennének.
A rendelkezésre álló településrendezési tervek, melyek biztosítják a keretfeltételeket a településfejlesztés
különböző területein, elsősorban a gazdasági fejlesztések vonalán. A város belterületén készült, zömében lakó
és gazdasági szabályozási terveknek megfelelő területek kialakítása, mely a város jelenlegi lakásszükségleteit és
gazdasági telephelyigényét kielégítenék, de nem valósultak meg.
A lakónépesség intézményi ellátása tekintetében a közép és felsőfokú ellátást jórészt a főváros és a közeli
települések biztosítják. Az alapellátás és az oktatási intézmények jelen vannak a városban, de fejlesztésre
szorulnak. (óvoda, iskola)
Pilis város fejlődésében az elmúlt időszakban a közintézmények fejlesztése mutatta a legintenzívebb és
leglátványosabb fejlesztéseket. Elmondható, hogy a város összközműves ellátása befejeződött az alapközművek
a vízellátás villamosenergia-ellátás mellé a város teljes szennyvíz-csatornázottsága is megvalósult. Az
energiaközművek és a hírközlés tekintetében a város ellátottsága szintén teljesnek tekinthető.
Csapadékcsatorna tekintetében jelentős hiányok tapasztalhatók.
A város legnagyobb jelentőségű gazdasági szereplői a munkahelyteremtés, lakossági jólét lehetőségeinek és a
település számára is bevételi forrásokat biztosító tevékenységei a környezetvédelem betartása mellett
működnek.
Területrendezési terek elemzése
Pilis közigazgatási területét érintő térségi övezetek:
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Városias települési térség
Építmények által igénybevett térség
Erdőgazdálkodási térség
Vegyes területfelhasználású térség
Vízgazdálkodási térség
Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Pilis közigazgatási területét a PMTrT-OTrT alapján 10
különböző országos és térségi övezet érinti:
Országos és térségi ökológiai hálózat magterület övezete
Országos és térségi ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete
Országos és térségi ökológiai hálózat puffer terület övezete
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Jó termőhelyi adottságú szántóterület
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete,
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (új néven Erdőtelepítésre javasolt terület övezete)
Tájképi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
A területrendezési tervek vizsgálatai során a város közigazgatási területén, a település adottságai alapján
kijelölt térségi és övezeti kategóriák elsősorban területi értelemben meghatározzák a település fejlesztési
irányainak lehetőségeit.
A település térségi és övezeti kategóriái alapján a hatályos Országos Területrendezési terv és Pest Megye
Területrendezési terve lehetőségeket és korlátokat jelöl meg, valamint értékeket véd.
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis
A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben
támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése.
A település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a
település-veszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével.

3.1.1. A folyamatok értékelése
Lásd a 2. fejezetben összevont szerkezetben.

3.1.2. a település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső
tényezők összefoglaló értékelése
Pozitív külső tényezők:
-

Pilis kialakulását, eddigi fejlődését, jövőjét, fejlődésének irányát is alapvetően meghatározó főváros
melletti fekvése.

-

Budapest jelenti a legfőbb munkalehetőséget, közép és felsőfokú intézmények, regionális és országos
szintű szolgáltatások könnyű elérhetőségét, speciális rekreációs és szórakozási, művelődési lehetőséget
a Pilisen élők számára.

-

Budapest közelsége, a fővárossal kiépített és működtetett közúti, vasúti és a tömegközlekedési
kapcsolatok jelentős fejlesztési erőforrást jelent Pilis számára.

-

Pilis még mindig vonzó a megye délkeleti részén, vagy ahhoz közel új lakóhelyet keresők körében.

-

Az M4-es elkerülő megépülésével járó változások a város relatív helyzetét is befolyásolják, javítva a
közlekedés feltételeit és az elérési időket.

-

A vasút szerepe úgy az ingázó forgalom lebonyolításában, mint a térségi szerepkör kialakításában és
erősítésében (potenciálisan) stratégiai jelentőségű

-

Pilis rendelkezik olyan potenciálisan lakó, illetve rekreációs célokra egyaránt hasznosítható területekkel,
amelyek a település fejlesztésének szolgálatába állíthatók. Ebbe a kategóriába sorolható a természeti
adottságok alapján védelmet és korlátozott felhasználást élvező ökológiai, tájképvédelmi, valamint erdő
és vízgazdálkodási területek.

A Településszerkezeti tervben foglalt fejlesztési elképzelések megvalósulása esetén a település szerkezete az
alábbiak szerint fog megváltozni, illetve kiegészülni: TRT felülvizsgálat során kidolgozandó témakör.
Negatív külső tényezők:
-

Budapest közelsége bizonyos vonatkozásban hátráltatja Pilis fejlődését, mivel a két város elszívja a
fejlesztési energiákat, ezért a városban nem települnek meg olyan intézmények és szolgáltatások,
amelyek elérhetők a két közeli nagyvárosban, ennek nyomán Pilis elsősorban alvóvárosi jellegű
település.

-

A vasút és a 4. sz. főút miatt a város két részre osztott

-

A helyben foglalkoztatásból kiszoruló Pilisi munkavállalók ingázásra kényszerülnek, döntően a budapesti
munkaerőpiacra.
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-

A betelepülő népesség nem járul hozzá a szellemi és gazdasági potenciál növeléséhez, sokkal inkább
elszívó hatású.

Pozitív belső tényezők:
-

A rendelkezésre álló településrendezési tervek, melyek biztosítják a keretfeltételeket a
településfejlesztés különböző területein, elsősorban a gazdasági és különleges területfejlesztések
vonalán.

-

A város lakóterületein az oldalhatáron álló, szabadon álló és zártsorú beépítési mód is megtalálható. A
2
2
telekméret tekintetébe a település lakóterülete változatos képet mutat a 500 m -től a 2000 m -ig.

-

2010 előtt a lakásépítési kedv nagyobb növekményt eredményezett (2011-től napjainkig viszont
minimális volt csak a növekedés).

-

A gazdaságfejlesztési területek rendelkezésre állnak.

-

A településen több jó adottságú, gazdasági, illetve intézményi fejlesztés céljaira alkalmas terület
található, közülük több is önkormányzati tulajdonban van.

-

Az elmúlt években számos helyi vállalkozás létesített telephelyet és üzemet, vagy bővítette már meglévő
kapacitásait.

-

A Gerje forrásvidék és az azt kísérő zöldterület, számottevő fejlesztési potenciált jelentenek

-

A Dolina pincesor és a dűlőkben fellelhető prásházak a város régi szőlőkultúráját képviselik, mely
turisztikai lehetőségeket is magába hordoz.

-

Pilis város fejlődésében az elmúlt időszakban a közmű infrastruktúra mutatta a legintenzívebb és
leglátványosabb fejlesztéseket. Elmondható, hogy a város összközműves ellátása befejeződött az
alapközművek a vízellátás villamosenergia-ellátás mellé a város csaknem teljes szennyvízcsatornázottsága is megvalósult. Az energiaközművek és a hírközlés tekintetében a város ellátottsága
teljesnek tekinthető.

-

Az ingázás kiváló feltételei széleskörű munkalehetőséget biztosítanak.

-

A lakónépesség száma tartósan emelkedik. Az évtizedeken át tartó pozitív migrációs trend máig kitart,
bár ingadozik a városba költözők száma.

-

Pilis város önkormányzata progresszíven gondolkodik energiagazdálkodás, energiahatékonyság terén.

-

Pilis társadalmát a civil szervezetek gazdag hálózata és aktív működése jellemzi.

Negatív belső tényezők:
-

A 4-es főút valamint a vasút nyomvonala a várost teljességgel két egymástól elvágott városrészre osztja,
amelyek kapcsolódása, együttélése nehézkes.

-

Pilis településképe jellegtelen, a 4es úton átutazót semmi nem fogja meg, ma nincs miért megállni a
városban.

-

A korösszetétel tekintetében a lakónépesség növekedése az öregkorúak arányának növekedésével járt.
Pilis népessége elöregedő, a fiatal korosztályok aránya sem nő olyan mértékben, hogy ellensúlyozni
tudná az idős korosztályok relatíve magas aránya miatti természetes népességfogyást.
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-

Nem alakult ki intézmény- és szolgáltatás sűrűségében és építészeti arculatában is méltó városközpont,
sétálóutca.

-

Tagolt intézményi ellátottság.

-

Pilis humánerőforrás adottságai Pest megye városaihoz mérten rosszak. Ez a gazdaságfejlesztés
lehetőségeit is behatárolja.

-

A város szociális, szegregációs problémákkal terhelt, mely jelentős terhet ró az önkormányzatra. Pilisen
három szegregálódott terület alakult ki.

-

Kevés a helyi munkalehetőség, a lakosság többsége naponta ingázik.

-

A város zártkerti területeinek illegális lakásfoglalókkal történő népesedése, ezen területek a belterület
méretét kitevő nagysága és infrastruktúra , arculat hiánya.

-

A gazdasági területfejlesztések megvalósíthatóságának korlátai településrendezési és településfejlesztési
szerződések alapján, melyek elsősorban a területtulajdonosok kötelezettségvállalásának hiánya okoz.

3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata
A szakterületünket érintő településtervezésnek az egyik legfőbb funkciója, hogy összehangolja, a kitűzött célok
teljesülése felé terelje a fejlesztés nagyszámú résztvevőjének gondolkodását és cselekvéseit. Ez akkor
biztosítható, ha a fejlesztési és rendezési tervek szereplői közötti konszenzust tartalmazzák, és legalább
hozzávetőleges megegyezés van azok céljaiban.
Általában a közérdek sem homogén. Egy konkrét települési közösség érdeke nem mindig esik automatikusan
egybe a térségi és nemzeti érdekekkel.
Az érdekérvényesítést elősegítendő jogszabályok szabályozzák a településrendezési tervek egyeztetési,
véleményeztetési folyamatát a közérdek és a magánérdekek érvényesítésének viszonyát a rendezési
tervezésben.
A településeknek az a funkciójuk, hogy optimális térbeli, műszaki feltételeket biztosítsanak a települési
társadalom életének. Mindezt természetesen csak az adott gazdasági lehetőségek keretein belül és az adott
technikai lehetőségek szintjén tehetik.
Ebből következik, hogy a települések fejlődése, és a fejlődésbe való beavatkozások jellege, tartalma beépül az
adott társadalom viszonyaiba. Mivel a társadalomnak egyáltalán nem mindegy, hogy a települések milyen
térbeli keretet biztosítanak életfolyamataihoz, a Városépítés egész eddigi történetében nyomon követhető a
települések fejlődésének valamilyen legitim társadalmi befolyásolása. Ez a funkciója a tervezésnek is.
A fejlesztési és rendezési tervek közötti alapvető különbségek:
A fejlesztési típusú tervdokumentumok a fejlesztési célokat jelölik ki és döntően gazdasági, terület- és
településpolitikai megalapozottságúak, a rendezési tervek pedig döntően tér-műszaki jellegűek és a fejlesztési
dokumentumokra épülve a területek felhasználási lehetőségeivel, s ezzel összefüggésben az építés
lehetőségeivel, szabályozásával foglalkoznak.
A fejlesztési típusú tervdokumentumok a miért, a mit, a mikor és a miből kérdésekre adnak választ. A rendezési
típusúak a hol és hogyan kérdéseket válaszolják meg. Míg a fejlesztési típusú tervek általában nem, vagy csak a
tervet jóváhagyó szervezetre tartalmaznak kötelező előírásokat, a rendezési tervek szabályozási munkarészei
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viszont jogi hatállyal is bírnak. A mai hazai gyakorlatban a tervműveletek tehát fejlesztési és rendezési
típusúakra osztódnak.
A két különböző típusú tervművelet között tehát kölcsönös, horizontális kapcsolatok vannak.
Az új tartalmi követelményeknek megfelelően készülő településfejlesztési koncepció meghatározza Pilis nagy
távú jövőképét társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére valamint térségi szerepére
vonatkozóan. Az alábbiakban bemutatjuk a jövőkép azon elemeit, amelyek elérését a településrendezési terv
eszközei és a tervezett műszaki és szabályozási megoldások is elősegítik.
Pilis társadalmi jövőképe








Népességét megtartani képes, vonzó élettér, az életminőségre pozitívan ható, presztízst növelő
fejlesztéseknek és intézkedéseknek köszönhetően a minőségi migrációs veszteség mérséklődik, illetve
megáll.
Alapfokú és részleges középfokú igazgatási, oktatási-nevelési, egészségügyi, kulturális-művelődési, sport,
szociális és ellátási funkciói jó színvonalon biztosítottak saját lakossága és mikrotérsége számára.
Színes és nívós kulturális és közösségi élettel, aktív sportélettel és jó színvonalú sportolási lehetőséggel
rendelkező kisváros.
Népi hagyományait aktívan ápolja, kulturális értékeit megőrzi.
Az alapfokú ellátásban és a szabadidős lehetőségek terén is hangsúlyos a gyermek és fiatal korosztályok
magas színvonalú ellátása.
Az időskorú lakosságát megbecsüli, részére jó színvonalú ellátást biztosít.

A település gazdasági jövőképe







Az M4 autópálya és a budapesti piacok, valamint a rendelkezésre álló munkaerő sikeres
gazdaságpolitikával társulva dinamizálják a város gazdaságát.
A kiváló közlekedési kapcsolatrendszer korszerű, rugalmas eljutást biztosít a térség jelentős foglalkoztató
központjaiba.
A város stabil, erős és a hozzáadott értéket előnyben részesítő mezőgazdasággal rendelkezik a jövőben. A
helyi gazdaságban növekvő szerep jut a mezőgazdasági raktározásnak és a feldolgozóipari ágazatoknak.
A klasszikus falusi turizmus jövedelmező szolgáltatássá fejlődik, a szállásadás és vendéglátás mellett a
programkínálat is bővül, a térség települései összehangolt programcsomagokat kínálnak az
idelátogatóknak.
Az önkormányzat együttműködésben a gazdasági szereplőkkel számos közérdekű fejlesztést valósít meg,
amely hozzájárul a települési szolgáltatások bővítéséhez és élhetőségének javításához, ezen keresztül
pedig a magasabb státuszú népességvonzó képesség javulásához.

Pilis táji, természeti és épített környezetének jövőképe






A környezeti elemek ma még viszonylag kedvező állapota kedvező települési lakókörnyezetet biztosítanak
Pilisen, cél ezen állapot hosszú távú megőrzése.
A természeti környezet állapota, a beépített területeknek csak mérsékelt kiterjedése a tájban, illetve a
magas népességkoncentrációjú Budapesti agglomeráció közelsége együttesen kedvező feltételeket
jelentenek Pilisen a természetközeli turizmus alapjainak megteremtéséhez is.
Pilis és környéke gazdag gyümölcstermesztő hagyományokkal rendelkezik, amelyek kihasználása teljessé
válik.
A tájhasználatban a megélhetést és jövedelemtermelést valamint a megőrzést egyaránt lehetővé tevő
tájgazdálkodási módok válnak uralkodóvá.
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A védelem alatt álló ökológiai funkciójú területek háborítatlansága biztosított, és az Önkormányzat él a
helyi védelem lehetőségével is. A korlátozásokkal hasznosítható természeti értékek mind nagyobb részben
az ökoturizmus céljai és a bemutatás szolgálatába helyeződnek.
A város zöldterületei bővülnek, újabb települési zöldterületek jönnek létre, a meglévők megújulnak.
A település felkészül a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaira, a felszíni vizek elvezetésével (lezúduló nagy
mennyiségű csapadék, illetve a belvíz) kapcsolatos hiányosságok felszámolásra kerülnek.

Pilis jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan
Pilis a mikrotérségben vezető szerepet fog betölteni. Bár nem járási, térségi központ, a városban működő
közintézményeket, illetve az oktatás intézményeit, valamint a kulturális és sport helyszíneket a környező
településekről is nagy arányban igénybe veszik majd. Emellett természetesen a főváros közelsége is
meghatározó marad. A gazdasági és társadalmi folyamatokat egyaránt jelentősen befolyásolja továbbra is a
budapesti felvevőpiac, a főváros elszívó ereje. Pilisnek a térségben betöltött szerepét ez a kettősség
befolyásolja a jövőben is, de a hangsúlyt arra helyezi, hogy a folyamatok természetes egyensúlyban
maradjanak.
A Budapest közelsége által nyújtott előnyöket kihasználja a jövőben is (a helyi gazdaság számára a
legjelentősebb felvevőpiac), de azoknak a funkcióknak a helyi erősítésével, melyekben a főváros legfőbb elszívó
hatása érvényesül (munkahelyek, szórakozás, kikapcsolódási lehetőségek stb.), a fővárostól függő helyzet
enyhíthető és enyhítendő.
Fentiek alapján Pilis jövőképe összefoglalóan:
Pilis vonzó, békés lakókörnyezetet nyújt, jellemzően falusi települési karakterének megőrzése mellett városi
szinten elvárható magas színvonalú alapfokú intézményi ellátást és szolgáltatásokat, korszerű és
folyamatosan jó karban tartott műszaki infrastruktúrát biztosít az itt élőknek és mikrotérsége számára.

3.2. Problématérkép/értéktérkép
A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi
lehetőségek és korlátok térképi ábrázolása
A településszerkezeti terv tartalmazza az értéket és korlátokat képviselő elemeket.

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása,
térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása
A helyzetértékelő munkarész 1.14.1. pontja alatt a tervezési feladat megoldásához szükséges településrészi,
átfogó funkcionális, beépítési és építési karakterek vizsgálat megtalálható.

3.3.2. szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása,
térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)
A városban három szegregátum került lehatárolásra:
1. szegregátum: Koltói Anna utca - Bicske köz - belterület határa
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2. szegregátum: Hunyadi utca - Balassa Bálint utca - Kávai út - Kereszt utca - Bercsényi utca - Kávai út Viola utca - Kisfaludy utca által bezárt terület
3. szegregátum: Sándor utca - Nagy Sándor utca - József utca - belterület határa
A szegregátumok egymástól térben jól elkülönülten, a város különböző pontjain alakultak ki, részben a
település bel- és külterületének találkozásánál, valamint a régi településmag területén. A szegregátumokban
lakott 2011-ben a város lakónépességének 3,3 százaléka, 379 fő.

Forrás: KSH, 2011
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Az 1. szegregátum (Koltói Anna utca - Bicske köz - belterület határa) helyzetelemzése
Térbeni kiterjedésében a legkisebb területen él a város lakosságának 0,7 százaléka, 76 lakos.

Forrás: KSH, 2011
Az itt lakók kiegyensúlyozott korszerkezete kedvezőbb a városi átlagnál, ugyanez már nem mondható el a
legmagasabb iskolai végzettről. Az aktív korúak több mint fele legfeljebb csak az általános iskolát fejezte be, és
csak 6,8 százalékuk rendelkezik főiskolai vagy egyetemi diplomával. Ennek ellenére az 1. szegregátum
demográfiai szerkezete a legkiegyensúlyozottabb a város szegregátumai közül.
Pilis város és az 1. szegregátum demográfiai jellemzői

Forrás: KSH, 2011
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Az alacsony iskolai végzettség elkerülhetetlenül kedvezőtlen elhelyezkedési esélyekkel párosul, mely a
kedvezőtlen jövedelmi helyzet, a szegénység egyik legmeghatározóbb oka. Látható, hogy az aktív korúak
kétharmada nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, a foglalkoztatottak aránya (30,4 százalék)
jelentősen elmarad a városi átlagtól, mely magyarázza a foglakoztatott nélküli háztartások 52 százalékos
jelenlétét.
Pilis város és az 1. szegregátum foglalkoztatási jellemzői

Forrás: KSH, 2011
A munkanélküliség aránya közel háromszorosa (43,3 százalék) a városénak. Feltűnő, hogy a városi átlagot
képviselő munkanélküliek egytizede nem tud csak elhelyezkedni, ez az arány drasztikusan magasabb a
szegregátumban élőknél: itt minden harmadik munkanélküli ragad bent a tartós munkanélküliségben. 2017.ben a közfoglalkoztatási programban 3 fő dolgozott.
Pilis város és az 1. szegregátum lakásállománya

Forrás: KSH, 2011
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A szegregátum 16 lakásának közel kétharmada komfort nélküli, a hatvanas-hetvenes években épült kockaház.
Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás (szociális bérlakás) nincs a szegregátumban.
Az infrastruktúra kiépült, az út aszfaltozott, a közmű hálózat (víz, gáz, villany, szennyvízcsatorna) elérhető. A
vízvezetékre csak akkor nem kötnek rá, ha rendelkeznek saját kúttal. A gáz,- valamint a szennyvízcsatornára a
rákötés kismértékű. Nem megoldott a csapadékvíz elvezetése.
A szegregátumból a városközpont, a közszolgáltatások könnyen elérhetők.
A 2. szegregátum (Hunyadi utca - Balassa Bálint utca - Kávai út - Kereszt utca - Bercsényi utca - Kávai út Viola utca - Kisfaludy utca) helyzetelemzése
A népességszámban legkisebb (70 fő) szegregátum a városközpont szomszédságában terül el, a helyi
értékvédelemre javasolt Öregfaluban. A lakónépesség etnikai összetétele vegyes, romák és magyar etnikumúak
élnek itt, a népesség közel felét egyetlen nagycsalád tagjai alkotják.

Forrás: KSH, 2011
A város három szegregátuma közül a legfiatalabb korszerkezetű, a lakók 40 százaléka 14 év alatti, míg a 60
évnél idősebb korcsoport aránya 11,4 százalék. A sokgyerekes családok jelenlétét jelzi, hogy az aktív korúak
alkotják a népesség kevesebb, mint felét (48,6 százalék). A szegregátum korösszetétele minden korcsoportban
jelentősen kedvezőbb a városénál. Ugyanez már nem mondható el az elhelyezkedési, munkavállalási
lehetőséget befolyásoló iskolai végzettségről. Főiskolai, egyetemi diplomával rendelkező nem lakik a területen,
és a legfeljebb általános iskolát végzettek 55,9 százalékos aránya több mint kétszerese a városi átlagnak.
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Pilis város és a 2. szegregátum demográfiai jellemzői

KSH, 2011
A kedvezőtlen iskolai végzettség ellenére a szegregátumok közül az itt élő aktív korú népesség rendelkezik a
legkedvezőbb foglalkoztatással, ennek mértéke jelentősen elmarad a város átlagától. Minden harmadik
aktívkorú rendelkezik munkahellyel és a munkanélküliek aránya megközelíti a foglalkoztatottakét. A családok
egy részének fő jövedelmi forrása a szociális transzferekből származik. A közfoglalkoztatási programban 4 fő
vett részt.
Pilis város és a 2. szegregátum foglalkoztatási jellemzői

forrás: KSH, 2011
A szegregátumban nem található önkormányzati bérlakás. A 16 magántulajdonú lakás egyharmada alacsony
komfort fokozatú. A lakásállományban nincs egyszobás lakás, ugyanakkor vannak épületek, melyek nem
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felelnek meg a lakás feltételeinek, a felnőtt gyerekek családjai számára toldozzák a lakóházat vagy önálló kis
épületet húznak fel az udavaron.
Pilis város és a 2. szegregátum lakásmutatói

Forrás: KSH, 2011
Az infrastruktúra kiépült, az út aszfaltozott, a közmű hálózat (víz, gáz, villany, szennyvízcsatorna) elérhető. A
vízvezetékre csak akkor nem kötnek rá, ha rendelkeznek saját kúttal. A gáz,- valamint a szennyvízcsatornára a
rákötés kismértékű.
A szegregátum a városközponttal határos fekvésű, így a különböző közszolgáltatások, szolgáltatások könnyen
elérhetők.
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A 3. szegregátum (Sándor utca - Nagy Sándor utca - József utca - belterület határa) helyzetelemzése
A szegregátumban, 2011. évben 233 fő lakott, a város lakónépességének 2 százaléka.

Forrás: KSH, 2011
A szegregátum korszerkezete kedvezőbb összetételű, nagyobb arányban élnek gyermekkorúak a területen,
mint a városban és alacsonyabb az idősek jelenléte. A 14 évnél fiatalabbak közel kétszer nagyobb arányban
(29,2 százalék) vannak jelen, mint a városi átlag (16,5 százalék) és az idősek aránya fele (9 százalék) a városénak
(19,6 százalék).
Pilis város és a 3. szegregátum demográfiai jellemzői

Forrás: KSH, 2011
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A kedvezőbb korszerkezet azonban nem társul kedvező iskolázottsági szinttel. A szegregátumban háromszor
nagyobb arányban laknak alacsony iskolai végzettségűek, mint a városban és a lakosok között nincs felsőfokú
végzettségű.
A rendkívül alacsony iskolai végzettség egyben ki is jelöli a foglalkoztatás lehetőségeit, a munkaerő-piaci gyenge
helyzetet és még jobban jelzi a szegregátum és a város társadalma közötti szakadékjellegű különbséget. Az aktív
korúak közel harmadának nincs munkahelye, és 70 százaléka nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel.
Az alacsony iskolai végzettség miatt, ha be is kerülnek a munkaerő-piacra, csak rosszul fizetett, alacsony
presztízsű foglalkoztatási csoportokban található a szegregátumban élő foglalkoztatottak 79,5 százaléka,
szemben a település 42,4 százalékos átlagával. A szegregálódás mögött meghúzódó társadalmi különbséget
csak még jobban kiemeli a munkanélküliségi ráta értéke, különösen a tartós munkanélküliek magas aránya,
mely közel háromszorosa a települési átlagnak.
A szegregátumban élő aktív korúak közül 7 fő dolgozott a közfoglalkoztatásban és 23 család részesült települési
támogatásban.
Pilis város és a 3. szegregátum foglalkoztatási jellemzői

Forrás: KSH, 2011
A település egykori cigánytelepén elhelyezkedő szegregátumban 53 lakást írtak össze a népszámlálási biztosok
2011-ben. Szemben a többi szegregátummal, a lakások 30,2 százaléka egyszobás, háromszorosa a települési
átlagnak. A földszintes, magántulajdonban lévő házak között találhatók „C” lakások és szociálpolitikai
kedvezménnyel épült lakóházak. Az alacsony komfortfokozatú, komfort nélküli lakások alkotják a lakásállomány
közel felét. Az 53 lakás csak 1 százaléka a település lakásállományának, azonban háromszor több
alacsonykomfortú és komfortnélküli lakás található itt, mint a település átlagában.
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Pilis város és a 3. szegregátum lakásállománya

Forrás: KSH, 2011
Az infrastruktúra kiépült, az út aszfaltozott, a közmű hálózat (víz, gáz, villany, szennyvízcsatorna) elérhető. A
vízvezetékre csak akkor nem kötnek rá, ha rendelkeznek saját kúttal. A gáz,- valamint a szennyvízcsatornára
nem kötnek rá a családok. A fogyasztási díj elmaradása miatt a szolgáltatás nem kerül kikapcsolásra, elterjedt a
védendő fogyasztói státusz és az előfizetéses (kártyás) villanyórák felszerelése. Megoldatlan a csapadékvíz
elvezetése.
A közszolgáltatások, intézmények könnyen megközelíthetők a szegregátumból.

3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)
Az elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégiában kerültek lehatárolásra.
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