R12.P2.

R12.P2.E1.

R12.P2.E2.

R12.P2.E3.

R12.P2.E4.

R12.P2.E1.

R12.P2.E2.

R12.P2.E3.

R12.P2.E4.

R12.P1.E2.

R12.P2.

R12.P1.E2.

R11.P1.E1.

R12.P1.

R11.P1.

R11.P1.E1.

R11.P1.

R12.P1.E1.

R10.P2.E3.
R10.P2.E3.

R12.P1.

R10.P2.E2.
R10.P2.E2.

R12.P1.E1.

R10.P2.

R10.P1.E4.
R10.P1.E4.

R10.P2.E1.

R10.P1.E3.
R10.P1.E3.

R10.P2.E1.

R10.P1.E2.
R10.P1.E2.

R10.P2.

R10.P1.

R10.P1.E1.
R10.P1.E1.

R9.P2.E2.
R9.P2.E2.

R10.P1.

R9.P2.

R9.P2.E1.
R9.P2.E1.

R9.P1.E2.
R9.P1.E2.

R9.P2.

R9.P1.

R9.P1.E1.
R9.P1.E1.

R8.P4.E2.

R8.P3.E7.
R8.P3.E7.

R9.P1.

R8.P3.E6.
R8.P3.E6.

R8.P4.E2.

R8.P3.E5.
R8.P3.E5.

R8.P4.

R8.P3.E4.
R8.P3.E4.

R8.P4.E1.

R8.P3.E3.
R8.P3.E3.

R8.P4.E1.

R8.P3.E2.
R8.P3.E2.

R8.P4.

R8.P3.

R8.P3.E1.
R8.P3.E1.

R8.P2.E3.

R8.P3.

R8.P2.E2

R7.P3.E12.

R8.P2.E3.

R7.P3.E11.

R7.P3.E12.

R8.P2.E2

R7.P3.E10.

R7.P3.E11.

R8.P2.

R7.P3.E9/2.

R7.P3.E10.

R8.P2.E1.

R7.P3.E9/1.

R7.P3.E9/2.

R8.P2.E1.

R7.P3.E8/2.

R7.P3.E9/1.

R8.P1.E2.

R7.P3.E8/1.

R7.P3.E8/2.

R8.P2.

R7.P3.E7.

R7.P3.E8/1.

R8.P1.E2.

R7.P3.E6.

R7.P3.E7.

R8.P1.

R7.P3.E5.

R7.P3.E6.

R8.P1.E1.

R7.P3.E4.

R7.P3.E5.

R8.P1.E1.

R7.P3.E3.

R7.P3.E4.

R8.P1.

R7.P3.E2.

R7.P3.E3.

R7.P2.E8.

R7.P3.E2.

R7.P2.E7.

R7.P2.E8.

R7.P3.

R7.P2.E6.

R7.P2.E7.

R7.P3.E1.

R7.P2.E5.

R7.P2.E6.

R7.P3.E1.

R7.P2.E4.

R7.P2.E5.

R7.P3.

R7.P2.E3.

R7.P2.E4.

R7.P1.E8.
R7.P1.E8.

R7.P2.E2.

R7.P1.E7.
R7.P1.E7.

R7.P2.E3.

R7.P1.E6.
R7.P1.E6.

R7.P2.E2.

R7.P1.E5.
R7.P1.E5.

R7.P2.

R7.P1.E4.
R7.P1.E4.

R7.P2.E1.

R7.P1.E3.
R7.P1.E3.

R7.P2.E1.

R7.P1.E2.
R7.P1.E2.

R7.P2.

R7.P1.

R7.P1.E1.
R7.P1.E1.

R6.P2.E2.
R6.P2.E2.

R7.P1.

R6.P2.

R6.P2.E1.
R6.P2.E1.

R6.P1.E2.
R6.P1.E2.

R6.P2.

R6.P1.

R6.P1.E1.
R6.P1.E1.

R5.P2.E2.
R5.P2.E2.

R6.P1.

R5.P2.

R5.P2.E1.

R5.P2.

R5.P2.E1.

R5.P1.

R5.P1.E1.

R5.P1.

R5.P1.E1.

R4.P2.

R4.P2.E1.
R4.P2.E1.

hagyományőrzéssel foglalkozó civil szervezetek támogatása

R1.P4.E1/2.

egyesületek, civil szervezetek közötti együttműködés szorgalmazása, „összekapcsolása”
civil kezdeményezések támogatása

R2.P1.

Szociális ellátás fejlesztése

R2.P1.E1.

Szociális ellátás, gondozás javítása

R2.P1.E1/1.

bölcsőde férőhely bővítése, fejlesztésre szoruló kisgyermekek megsegítésére alkalmas, új
bölcsőde építése

R2.P1.E1/2.

speciális ellátást igénylők gondozásának fejlesztése

R2.P1.E1/3.

rászorulók, gyermekek étkeztetése

R2.P1.E1/4.

rászorulók, gyermekek rendszeres üdültetése

R2.P1.E1/5.

utalvány, csomag az idősek számára

R2.P1.E1/6.

babacsomag, születéstámogatás
rászoruló gyermekek továbbtanulásának támogatása

R2.P2.

Egészséges társadalom

R2.P2.E1.

Egészségügyi ellátás javítása

R2.P2.E1/1.

szakorvosi rendelő fejlesztése, elérhető vizsgálatok körének bővítése

R2.P2.E1/2.

fekvőbeteg-ellátás fejlesztése, egy napos fektető létrehozása

R2.P2.E1/3.

orvosi ügyelet átalakítása, 0-24 órás sürgősségi ellátás bevezetése

R2.P2.E1/4.

helyben elérhető egészségügyi szakrendelések körének bővítése
védőnői hálózat fejlesztése
Prevenciós megmozdulások

R2.P2.E2/1.

egészség megőrzési, sportrendezvények

R2.P2.E2/2.

egészséges táplálkozás népszerűsítése
egészséges lakókörnyezet népszerűsítése

R3.P1.

Kulturális élet felpezsdítése

R3.P1.E1.

Szórakozási lehetőség biztosítása különböző korosztályok számára

R3.P1.E1/1.

szabadtéri művészeti ágak bevonása, használata

R3.P1.E1/2.

részvétel, szervezési szerepvállalás a környék közös (regionális) rendezvényeiben

R3.P1.E1/3.

kiállítások interaktivitásának biztosítása

R3.P1.E1/4.

zenei programok bővítése (több műfajt átfogó integrált programok)

R3.P1.E1/5.

szabadidőközpont és környezete, szabadtéri színpad

R3.P1.E1/6.

klubhelyiségek kialakítása
jégpálya felállítása, működtetése, programokkal való színesítése
Családbarát lehetőségek biztosítása

R3.P1.E2/1.

játszóterek különböző korosztályoknak

R3.P1.E2/2.

családbarát rendezvények szervezése
nyilvános toalett a játszótereknél, parkoknál

R3.P2.

Oktatási és egyéb lehetőségek

R3.P2.E1.

Oktatás utáni, oktatást segítő foglalkozások körének bővítése

R3.P2.E1/1.

sportolási lehetőségek biztosítása

R3.P2.E1/2.

az „életre nevelés” szemléletének bevonása az oktatásba

R3.P2.E1/3.

koragyermekkori környezeti nevelés (a helyi oktatási intézmények diákjainak bevonása a
környezetvédelmi megvalósításba)

R3.P2.E1/4.

gyermekek élményszerű, cselekedtető tapasztalatszerzésének támogatása

R3.P2.E1/5.

a környezetvédelem elsajátításához kapcsolódó eszközök beszerzése (pl. vizsgálódásra
alkalmas eszközök, nagyító, bogárgyűjtő, távcső, természettudományos eszközök stb.)
Szakoktatás visszahozása

R3.P2.E2/1.

helyiség, intézmény, háttér-infrastruktúra biztosítása

R3.P2.E2/2.

együttműködés a helyi vállalkozókkal, kereslet felmérése

R3.P2.E2/3.

diákmunka lehetőségeinek bővítése

R3.P2.E2/4.

fenntartható vállalkozások kialakításának oktatása a településen

R4.P1.

Helyi vállalkozások támogatása

R4.P1.E1

Szemléletformálás, támogató közeg kialakítása

R4.P1.E1/1.

lakossági és vállalkozói szemléletformálás

R4.P1.E1/2.

helyi gazdasági együttműködések kialakítása

R4.P1.E1/3.

beszállótói és felvásárlói hálózatok fejlesztése
modern kommunikációs felület kialakítása, digitális platformok fejlesztése (pl.
vállalkozásokat segítő digitális tudástár open data honlap vállalkozói kataszter
helyi adottságokhoz illő tevékenység támogatása
pénzügyi jellegű tevékenységek (pályázatok kihasználása, helyi támogatás megfelelő
kontrolling mellett)

R4.P1.E1/7.

helyi termékek megismerése, bemutatása, megjelenési lehetőségek biztosítása

R4.P1.E1/8.

helyi termék fesztiválok

R4.P1.E1/9.

promóció a rendezvényeken

R4.P1.E1/10.

fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése, támogatása, inkubátorház létrehozása

R4.P1.E1/11.

az esélyegyenlőségi célcsoportok (pl. idősek, rászorulók, nők) vállalkozási esélyeinek
bővítése
hivatali vállalkozói ügyféltámogató online szolgáltatások fejlesztése
Helyi kisiparosok, helyi termékek piacának fejlesztése

R4.P1.E2/1.

helyi piac, rendezvénytér fejlesztése, termelői piacok bővítése

R4.P1.E2/2.

helyi beszállítók alkalmazása

R4.P1.E2/3.

közvetlenül „földről az asztalra”, termelőtől, készítőtől a vásárlóhoz elv előtérbe
helyezése, házhoz vagy gyűjtőpontra szállítás

R4.P1.E2/4.

helyi termékek boltja, termelői bolt
közösségileg támogatott mezőgazdaság (community supported agriculture)
Háttértámogatás

R4.P1.E3/1.

reklámozási lehetőségekben való támogatás

R4.P1.E3/2.

együttműködések fejlesztése, lakosok és vállalkozók „összekapcsolása”

R4.P1.E3/3.

esetleges konfliktushelyzetek megoldásában való segítségnyújtás

R4.P1.E3/4.

közösségi vállalkozások elterjedésének segítése

R4.P1.E3/5.

ökotudatos vállalkozások letelepedésének ösztönzése
rugalmas vállalkozási formák támogatása (pl. home office, co-working)

R4.P2.

Fizikai környezet fejlesztése

R4.P2.E1.

Fizikai környezet fejlesztése

R4.P2.E1/1.

infrastrukturális környezet fejlesztése

R4.P2.E1/2.

ipari park fejlesztése

R4.P2.E1/3.

megtermelt nyereség adott részének térségbe való visszaforgatása
zöldfelületek, fasorok telepítése

R5.P1.

Modern, fenntartható gazdaság

R5.P1.E1.

Környezetkímélő szemlélet beépítése
környezetkímélő technológiák alkalmazása

R5.P1.E1/2.

meglévő munkahelyek megtartásának ösztönzése

R5.P1.E1/3.

utazási távolságok csökkentése, elingázás csökkentése
környezetkímélő utazási módok népszerűsítése, támogatása

R5.P2.

Gazdasági területek fejlesztése

R5.P2.E1.

Háttértámogatás

R5.P2.E1/1.

megtermelt nyereség adott részének térségbe való visszaforgatása

R5.P2.E1/2.

reklámozási lehetőségekben való támogatás
munkahelyösztönző pályázatok kiaknázása
Ipari park fejlesztése, bővítése

R5.P2.E2/1.

infrastrukturális környezet fejlesztése

R5.P2.E2/2.

rendezetlen területek kezelése, tulajdonviszonyok tisztázása

R5.P2.E2/3.

zöldfelületek, fasorok telepítése

R5.P2.E2/4.

területtakarékos, tudatos fejlesztések

R5.P2.E2/5.

településrendezési eszközök módosítása, tartalékterületek biztosítása

R5.P2.E2/6.

ütemezhetőség biztosítása

R5.P2.E2/7.

erdősávok telepítése, védőfásítás

R5.P2.E2/8.

digitális, okos infrastruktúra előtérbe helyezése

R6.P1.

Projektmenedzsment szemlélet

R6.P1.E1.

Belső kapcsolatok, folyamatok fejlesztése
folyamatos beszámoló a stratégia és a projekt megvalósításáról a képviselő-testület és a
Polgármester felé
a stratégia megvalósításához kapcsolódó feladatok kidolgozása és megvalósítása
önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények esetében beruházói
feladatok ellátása: terveztetés, terület-előkészítési munkák irányítása, helyszíni
ellenőrzések;
monitoring feladatok, társadalmasítás, kapcsolattartás az akcióterületen található
szereplőkkel (lakók, civilek, vállalkozók, egyéb);

R6.P1.E1/5.

közösségi tervezés előtérbe helyezése

R6.P1.E1/6.

kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel
Külső szolgáltatói segítség
nagyfokú tapasztalattal rendelkező, EU által támogatott projektek végrehajtásában jártas
személy segítségének igénybevétele
szakemberek folyamatosan rendelkezésre állásának biztosítása: hatékonyan el tudják látni a
projekt lebonyolítását (pénzügyi feladatokat jelentések ellenőrzések stb )
Fenntartható Energia- és Klímaakciótervet kidolgozása (pl. Energiaklub által),
energiaközösség létrehozása

R6.P1.E2/4.

Települési Vízkárelhárítási terv

R6.P1.E2/5.

Települési Zöld Infrastruktúra Akcióterv (ZIFFA)

R6.P1.E2/6.

Városi Zöld menetrend készítése

R6.P1.E2/7.

Városi Digitális kompetenciák felmérése, fejlesztése

R6.P1.E2/8.

Kerékpárhálózati terv készítése
Ortofotós ingatlannyilvántartás létrehozása, fejlesztése

R6.P2.

Kapcsolatépítés, -tartás

R6.P2.E1.

Tervezés, előkészítés
területi gazdaságfejlesztési célú koncepciók, programok, vállalkozási övezetek fejlesztési
programjainak
és üzleti
terveinek
összeállítása
gazdaságfejlesztési
tartalmú,
például
befektetést ösztönző kiadványok, beruházások
megvalósíthatósági tanulmányainak készítése
együttműködés, kommunikáció ás hálózatépítés
Aktív kapcsolattartás

R6.P2.E2/1.

lakossággal

R6.P2.E2/2.

gazdasági szereplőkkel

R6.P2.E2/3.

pilis többi településével

R6.P2.E2/4.

pest megyével

R6.P2.E2/5.

turisztikai Társulásokkal

R6.P2.E2/6.

fővárossal

R6.P2.E2/7.

érintett természetvédelmi, környezetvédelmi szervezetekkel

R6.P2.E2/8.

civil szervezetekkel, egyesületekkel
intézményekkel
Mezőgazdaság

R7.P1.E1.

biogazda-képző tanfolyam szervezése, beindítása

R7.P1.E2.

növényvédelmi előírások betartása

R7.P1.E3.

tápanyag-gazdálkodás hatékonyabbá tétele

R7.P1.E4.

szerves anyagok hatékony pótlása

R7.P1.E5.

rendszeres talajvizsgálat

R7.P1.E6.

a talajerózió mérséklése

R7.P1.E7.

szárazságtűrő haszonnövények termesztése
hatékony vízmegtartás és felhasználás
Minőségi, helyi turizmusfejlesztés

R7.P2.E1.

kerékpáros és gyalogos kapcsolatok megteremtése

R7.P2.E2.

turistaútvonalak kijelölése, népszerűsítése

R7.P2.E3.

védett értékek felújítása, bemutatása, hasznosítása

R7.P2.E4.

kerékpárkölcsönző létrehozása

R7.P2.E5.

kiránduló-útvonalak, túraútvonalak kijelölése, a szükséges infrastruktúra megteremtése (pl.
padok, szemetesek kihelyezése)

R7.P2.E6.

helyi turizmust szolgáló attrakciók biztosítása (pl. lovas-, horgászturizmus)

R7.P2.E7.

együttműködés a környező településekkel, közös, tematikus sétautak kialakítása

R7.P3.

R4.P1.E3.

Civil szervezetek munkájának elősegítése

R1.P4.E1/1.

R7.P2.E8.

R4.P2.

Civil szervezetek munkájának elősegítése

R7.P2.

R4.P1.E2.

R1.P4.
R1.P4.E1.

R7.P1.E8.

R4.P1.E3.

kulturális intézmények és az oktatási létesítmények együttműködése
kirándulások szervezése

R7.P1.

R4.P1.E1

helyi turisztikai potenciál növelése

R1.P3.E2/3.

R6.P2.E2/9.

R4.P1.E2.

városi eseményeken a német nemzetiségi információk kiemelt megjelenítése
A helyi hagyományok oktatásba, nevelésbe való bevonása

R1.P3.E2/2.

R6.P2.E2.

R4.P1.E1

modern médiaarzenál használata a hagyományok ismertetésére, programok szervezésére

R6.P2.E1/3.

R4.P1.

R1.P3.E1/3.

R6.P2.E1/2.

R3.P2.E2.

kulturális intézmények fejlesztése (pl „Sváb-sarok”, „Bányász-szoba”, Művészetek Háza,
Tájház)

R6.P2.E1/1.

R4.P1.

hagyományőrző programok szervezése

R6.P1.E2/9.

R3.P2.E1.

R1.P3.E1/1.
R1.P3.E1/2.

R6.P1.E2/3.

R3.P2.E2.

Sváb hagyományok ápolása, helyi identitást növelő tevékenység
A múlt, a jelen és a jövő bemutatása

R6.P1.E2/2.

R3.P2.

R1.P3.
R1.P3.E1.

R6.P1.E2/1.

R3.P2.E1.

helyi „kultúrkártya”, helyi „diák-kultúrkártya” bevezetése

R6.P1.E2.

R3.P1.E2.
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konyhabővítés, modernizáció, konyha áthelyezése, felújítása

R8.P4.E1/3.

templom téri iskola modernizálása, felújítása
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kiskertek kialakítása, magaságyások létrehozása, esővíz hasznosítása

R9.P1.

A tájhasználat racionalizálása

R9.P1.E1.

Tájhasználat

R9.P1.E1/1.

környezetbarát mezőgazdaság, tájgazdálkodás előtérbe helyezése

R9.P1.E1/2.

erdőterületek állapotának javítása

R9.P1.E1/3.

úthálózat megfelelő csapadékelvezetésének fejlesztése

R9.P1.E1/4.

honos növények használata, az invazív fajok visszaszorítása
környezeti nevelés a fenntartható tájhasználat témájában
Természeti értékek rekreációs jellegű használata

R9.P1.E2/1.

együttműködés a Pilisi Parkerdővel, DINPI-vel

R9.P1.E2/2.

természeti értékek bemutatása

R9.P1.E2/3.

hegyi kerékpárút, -pálya kijelölése (Erdei Bringa Ösvény, Pumptrack pálya)

R9.P1.E2/4.

új túra- és tematikus sétaútvonalak kialakítása

R9.P1.E2/5.

egykori bányaterületek rekreációs célú hasznosítása
bányatavak rendezése, turisztikai hasznosítása

R9.P2.

A környezeti elemek védelme

R9.P2.E1.

A természeti, táji értékek megóvása

R9.P2.E1/1.

honos fajok védelme, használata

R9.P2.E1/2.

invazív fajok visszaszorítása kül- és belterületen

R9.P2.E1/3.

egykori bányák, tájsebek rehabilitációja

R9.P2.E1/4.
R9.P2.E1/6.

a természeti értékek megóvására való környezeti nevelés
környezetbarát mezőgazdasági vegyszerek priorizálása, a gazdák anyagi segítése az
átállásban
illegális szemétlerakók megszüntetése

R9.P2.E1/7.

környezetbarát tisztítószerek bevezetése, használata
fakataszter készítése, nyilvántartása
Ésszerű hulladék-csökkentés

R9.P2.E2/1.

lakossági hulladék újra-hasznosítás elősegítése, nevelés

R9.P2.E2/2.

mezőgazdasági hulladék hasznosítása

R9.P2.E2/3.

az illegális hulladéklerakás felszámolása

R9.P2.E2/4.

szelektív szemeteskukák számának növelése a közterületeken

R9.P2.E2/5.

hulladékmentes kereskedelem feltételeinek elősegítése (pl. ruhagyűjtés)

R9.P2.E2/6.

lakossági komposztálás népszerűsítése

R9.P2.E2/7.

zöldhulladék aprítása

R9.P2.E2/8.

veszélyes hulladékok gyűjtésének megszervezése

R9.P2.E2/9.

téli tüzelés miatti edukáció

R9.P2.E2/10.

komposztálóedények számának növelése, alkalmazásának növelése

R10.P1.

Infrastrukturális hiányok megszüntetése

R10.P1.E1.

Gyorsforgalmi út, elkerülőút-fejlesztések

R10.P1.E1/1.

a városon átmenő forgalom csökkentése

R10.P1.E1/2.

széleskörű összefogás az elkerülőút megépítéséért

R10.P1.E1/3.

lobbitevékenység
a 10. sz. országos főút tehermentesítése, felújítása
Energiafüggetlenségre való törekvés

R10.P1.E2/1.

földhő hasznosítása

R10.P1.E2/2.

napenergia hasznosítása

R10.P1.E2/3.

lakossági léptékben a szélenergia hasznosítása

R10.P1.E2/4.

hatékony energiagazdálkodás az intézményekben

R10.P1.E2/5.

energiahatékony technológiák alkalmazása a városüzemeltetésben

R10.P1.E2/6.

lakossági léptékű napenergia hasznosítása
lakóházak hőszigetelésének korszerűsítése
Közúti túlterheltség megszüntetése

R10.P1.E3/1.

földutak használhatóvá tétele

R10.P1.E3/2.

burkolt, rendezett utak arányának növelése

R10.P1.E3/3.

parkolási lehetőségek biztosítása, parkolási lehetőségek bővítése

R10.P1.E3/4.

a városon keresztülhaladó teherforgalom csökkentése, megszüntetése
burkolt, járdák utak arányának növelése, felújítás
A szenny- és csapadékvíz-elvezetés városi szintű megoldása

R10.P1.E4/1.

csapadékvizek hasznosítása helyben

R10.P1.E4/2.

csapadékvíz-elvezetőrendszer felülvizsgálata, kiépítése, intézmények vízelvezetésének
fejlesztése

R10.P1.E4/3.

kisvízfolyások revitalizációja

R10.P1.E4/4.

a szennyvíztisztítás folyamatos korszerűsítése

R10.P1.E4/5.

közműolló bezárása, a szennyvízcsatorna hálózatbővítése, a rákötések szorgalmazása

R10.P1.E4/6.

záportározó építése, fenntartása

R10.P1.E4/7.

vízelvezető árkok karbantartása, rendezése lakossági akciók keretein belül

R10.P1.E4/8.

Tündérkert-Közösségi kert közpark alatti vízgyűjtő kialakítása, fenntartása
Tó dűlő rendezése

R10.P2.

Környezetbarát közlekedés

R10.P2.E1.

Kerékpárút-hálózat fejlesztése

R10.P2.E1/1.

külső-belső kerékpár-úthálózat kijelölése, építése

R10.P2.E1/2.

környezettudatos közlekedésre nevelés

R10.P2.E1/3.

a településközi kerékpározás biztonságossá tétele

R10.P2.E1/4.

kerékpártárolók kialakítása, fenntartása

R10.P2.E1/5.

rollertárolók kialakítása, fenntartása
napelemes tárolók kialakítása
Balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítása
járdák, gyalogátkelők kiépítése, okos megoldások alkalmazása, sharing rendszerek
telepítése
gyalogos útvonalak, járdák megújítása, biztonságossá tétele, kapcsolódó útszakaszok
építése, javítása

R10.P2.E2/3.

közösségi, pihenő terek kialakítása

R10.P2.E2/4.

tájékoztatás fejlesztése

R10.P2.E2/5.

forgalomcsillapító berendezések alkalmazása

R10.P2.E2/6.

„Járdaépítési program” folytatása (alapanyagért „cserébe” a lakó építi meg)

R10.P2.E2/7.

„Járdaépítési program” alapanyagainak beszerzése

R10.P2.E2/8.

köztéri világítás bővítése, modernizálása

R10.P2.E2/9.

közbiztonság növelése, kamerarendszer kiépítése, üzemeltetése

R10.P2.E2/10.

elektromos gépjárműtöltők létesítése
Közösségi közlekedés fejlesztése

R10.P2.E3/1.

vasúti megállókra való hatékony ráhordás biztosítása

R10.P2.E3/2.

utazási szolgáltatás színvonalának növelése – lobbi tevékenység

R10.P2.E3/3.

megállók és környezetük megújítása, minőségi megtartása, okos megoldások alkalmazása

R10.P2.E3/4.

autóbusz-közlekedés hatékonyságának, összehangoltságának növelése (várakozási idők
csökkentése)

R10.P2.E3/5.

autóbusz-vasúti közlekedés hatékonyságának, összehangoltságának növelése (területi
ellátottság szempontjából egészítsék ki egymást)

R10.P2.E3/6.

Pilisvörösvár vasúti megálló terheltségének csökkentése (megállóhelyek hatékony
használata)

R10.P2.E3/7.

települések közötti körjárat indítása, működtetése

R10.P2.E3/8.

igény vezérelt közösségi közlekedés, elektromos buszok használata
egységes bérlet bevezetéséért folyó lobbitevékenység a MÁV és a Volán járataira

R11.P1.

A térségi szolgáltatások bővítése

R11.P1.E1.

Térségi intézmények fejlesztése

R11.P1.E1/1.

Rendőrség megújítása (áthelyezése)

R11.P1.E1/2.

Nevelési Tanácsadó épületének modernizálása, felújítása

R11.P1.E1/3.

Virgonc épületének megújítása

R11.P1.E1/4.

Napos Oldal épületének felújítása, átalakítása, kapacitásbővítése, modernizálás

R11.P1.E1/5.

Uszoda, sportcsarnok építése

R11.P1.E1/6.

szakorvosi rendelő fejlesztése, bővítése

R11.P1. E1/7.

mentőállomás fejlesztése, bővítése
Összefogás, párbeszéd a környező településekkel

R12.P1.E1.

közös lobbitevékenység az elkerülőút témakörében

R12.P1.E2.

folyamatos partnerségi egyeztetések

R12.P2.

R4.P1.E1

Rekreációs zöldfelületek fejlesztése, kialakítása

R12.P1.

R4.P1.

R8.P3.
R8.P3.E1.

R10.P2.E3/9.

R3.P2.E2.

a már beépült területek sűrítése tömbbelsők feltárásával
szabad építési telkek hasznosítása

R10.P2.E3.

R4.P1.

R8.P2.E3/1.

R10.P2.E2/2.

R3.P2.E1.

útlejegyzések elősegítése
A meglévő belterületi tartalékok elsődleges kihasználása

R8.P2.E3/2.

R10.P2.E2/1.

R3.P2.E2.

lakossági tájékoztatás az (építésjogilag) beépítésre nem szánt területeken történő
környezetterhelő folyamatokról

R10.P2.E2.

R3.P2.

R8.P2.E2/5.

R10.P2.E1/6.

R3.P2.E1.

lakossági tájékoztatás az (építésjogilag) beépítésre nem szánt területeken létesíthető
rendeltetésekről

R10.P1.E4/9.

R3.P1.E2.

az infrastruktúra fejlesztése, kiépítése az (építésjogilag) beépítésre szánt területeken

R8.P2.E2/4.

R10.P1.E4.

R3.P2.

R8.P2.E2/3.

R10.P1.E3/5.

R3.P1.E2.

telektömbönkénti összefogás elősegítése az (építésjogilag) beépítésre szánt területek
rendezett közterületeinek kialakíthatósága érdekében

R10.P1.E3.

R3.P1.

R8.P2.E2/2.

R10.P1.E2/7.

R3.P1.E1.

lakossági tájékoztatás az (építésjogilag) beépítésre szánt területek rendezett közterületek
kialakíthatósága érdekében

R10.P1.E2.

R3.P1.E1.

„Passzázs terv”, városközpont kialakítása
A volt zártkerti területek kezelése

R8.P2.E2/1.

R10.P1.E1/4.

R2.P2.E2.

Fő utca rehabilitációjának folytatása

R9.P2.E2.

R3.P1.

R8.P2.E1/11.

R9.P2.E1/8.

R2.P2.E2.

energiahatékony megoldások előtérbe helyezése

R9.P2.E1/5.

R2.P2.

helyi anyagok használatának előtérbe helyezése

R8.P2.E1/10.

R9.P1.E2/6.

R2.P2.E1.

R8.P2.E1/9.

R9.P1.E2.

R2.P2.

új épületek esetében minőségi építészeti karakter megkövetelése, létrehozása

R9.P1.E1/5.

R2.P2.E1.

meglévő épületek esetén szín, anyaghasználat szabályozása

R8.P2.E1/8.

R8.P4.E2/5.

R2.P1.

szép ház, szép kert pályázat kiírása, Virágos Pilisvörösvár Program bevezetése

R8.P2.E1/7.

R8.P4.E2.

R2.P1.E1.

a köz- és magánterületek rendszeres virágosítása

R8.P2.E1/6.

R8.P4.E1/14.

R2.P1.

településképi véleményezési eljárás aktív használata

R8.P2.E1/5.

R8.P3.E7/5.

R2.P1.E1.

R8.P2.E1/4.

R8.P3.E7.

R1.P4.

települési arculat népszerűsítése, formálása

R8.P3.E6/8.

R1.P4.E1.

minőségi építészet megkövetelése a kiemelkedő létesítmények eset

R8.P2.E1/3.

R8.P3.E6.

R1.P4.E1.

települési tervtanács létrehozása

R8.P2.E1/2.

R8.P3.E5/8.

R1.P3.E2.

Építés és közterületi szabályozás
A településkép megújítása – arculat-formálás

R8.P3.E5.

R1.P4.

R8.P2.
R8.P2.E1.

R8.P3.E4.

R1.P3.E2.

hagyomány népszerűsítése – önbecsülés forrása

R8.P3.E3.

R1.P3.

átmeneti vagy részleges funkciókkal történő hasznosítás

R8.P1.E2/7.

R8.P3.E2/7.

R1.P3.E1.

turizmusból származó bevételek egy részének visszaforgatása

R8.P1.E2/6.

R8.P3.E2.

R1.P3.E1.

az értékmegőrzésben részt vállaló magánszektor támogatása, ösztönzése

R8.P1.E2/5.

R8.P2.E3.

R1.P2.E2.

R8.P1.E2/4.

R8.P2.E2/6.

R1.P3.

közösségi részvétel erősítése az értéket érintő beavatkozások kapcsán
gazdaságos hasznosítás

R8.P2.E2

R1.P2.E2.

felújítások folytatása, pénzalap növelése

R8.P1.E2/3.

R8.P2.E1/12.

R1.P2.

interaktív térképi játéklehetőségek Pilisvörösvár felfedezésére
Értékek megőrzése, felújítása és hasznosítása

R8.P1.E2/2.

R8.P2.E1/1.

R1.P2.E1.

R8.P1.E2/1.

R1.P2.E1.

R8.P1.E2.

R1.P1.E3.

R8.P1.E1/6.

R1.P2.

digitális tájékoztatás az értékekről

R1.P1.E2.

szakszerű és pontos szabályozás, betartatás

R8.P1.E1/5.

R1.P1.E3.

új kategóriák (pl. védett utcakép, fasor) létrehozása

R8.P1.E1/4.

R1.P1.E2.

rendelet, kataszter, arculati kézikönyv frissen tartása

R8.P1.E1/3.

R1.P1.
védett elemek számának növelése

R8.P1.E1/2.

R1.P1.E1.

R8.P1.E1/1.

R1.P1.

Az épített környezet védelme, fejlesztése
Nyilvántartás, nyomon követés

R1.P1.E1.

R8.P1.
R8.P1.E1.

Tágabb térségi együttműködések, testvérvárosi kapcsolatok ápolása

R12.P2.E1.

testvérvárosi kapcsolatok erősítése

R12.P2.E2.

testvérvárosi találkozók, TRINA projekt

R12.P2.E3.

csereüdültetés

R12.P2.E4.

térségi programok, találkozók

