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A település társadalma, humán erıforrások 

 
A települési népesség demográfiai jellemzıi 
� Népességszám 

változása 
- A településen növekedést 
mutat a népesség mértéke 
+5% (1960-100%). 

- A népességnövekedés 
jellemzı a budapesti 
agglomeráció környezetben 
lévı településekre is. 
- A halálozás száma 
növekedést mutat. 

- Családtámogatási 
rendszereknek köszönhetıen 
a gyermekvállalási növekedik. 

- Külföldi vendégmunkások – 
fıleg keletrıl – történı 
beáramlása. 

- A népességnövekedés 
ütemének lassításával érhetı 
csak el a fenntartható 
településfejlesztés (elegendı 
infrastruktúra biztosítása, tudatos 
területhasználat, tömbönkénti 
belterületbe vonás). 

� Természetes 
szaporodás (fogyás) 

- Az élve születések száma 
stagnál, kisebb mértékben 
növekszik. 
- A szülıképes korban lévı 
nık aránya viszonylag magas 
értéket mutat (46,8%). 

- Az idıskorúak aránya 
közepes (20%). 

- Országos tendencia a jobb 
egészségügyi ellátás miatt a 
várható magasabb életkor. 

- A születések száma évrıl 
évre csökkenést mutat 
országos szinten. 

- Tudatos településfejlesztés – 
családtervezésen keresztül, 
gyermekellátási feltételek 
javítása. 
- Egészségügyi ellátás javítása a 
halálozás számát csökkenteni 
képes. 

� Migráció (vándorlás) - Kedvezı tendencia a korábbi 
(1980-as évek) elvándorlás 
helyett a bevándorlás, mint 
tendencia megjelenése. 
- A vándorlási egyenleg 
pozitívvá vált (1990), amely a 
népességszám növekedését 
idézte elı.  

- A korfából megállapítható, 
hogy a nemek aránya 
összességében 
kiegyenlítetlen, a 18 
korcsoportból 7-ben a férfiak, 
11-ben a nık vannak nagyobb 
arányban. A 60 évnél idısebb 
korcsoportokban a nık aránya 
magasabb. 

- Agglomerációba való áramlás 
üteme lelassult. 

- Külföldi vendégmunkások 
történı beáramlása, mely a 
település szempontjából 
kedvezıtlen társadalmi és 
közbiztonsági hatásokkal bír. 

- A lakosság befogadó jellegő 
beállítódásának erısítése. 
- A tudatos településtervezés 
ösztönzésére megfelelı, arra 
alkalmas, a település 
szempontjából kedvezı 
helyszínen építési telkek 
tömbönkénti kialakítása, 
szabályozása 

1. 

� A népesség kor és 
nem szerinti 
megoszlása (Korfa) 

- A gyermekkorú korosztály 
aránya magas (17,9%, KSH 
Népszámlálás 2001.), ami a 
település jövıjét kedvezıen 

 - Szociálpolitikai és 
családtámogatási 
kedvezményeknek 
köszönhetıen a 

- Országos tendencia a fiatal 
korosztály beszőkülése és az 
idıs korosztály arányának 
növekedése. 

- Tudatos településfejlesztés – 
családtervezésen keresztül, 
gyermekellátási feltételek 
javítása. 
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befolyásolhatja (elöregedés 
megállítása). 

gyermekvállalási kedv 
növekedésével számolnak. 

- Elsısorban fiatal családok 
betelepedésének ösztönzése, 
ami javítja a korösszetételt és 
javíthatja a születési 
arányszámot. 

� Vallási, nemzetiségi 
jellemzık 

- A lakosság vallási 
szempontból heterogén. 
(48,4% katolikus, 40,8 % 
református és 0,4% 
evangélikus) 
- A lakosság nemzetiségi 
szempontból viszonylag 
homogénnek tekinthetı, a 
nemzetiségekhez tartozó 
lakosság aránya mindössze 
4%. 

- Bár mára már nem olyan 
jelentıs, de létezik a két nagy 
felekezet közötti elhatárolódás 
jelensége. 

 - Külföldi vendégmunkások 
beáramlása és lakóhelyük 
szerinti csoportosulása 
szegregáció kialakulásához 
vezethet. 

- Fontos feladat a társadalmi 
integráció megoldása, és az 
esetlegesen felmerülı társadalmi 
feszültségek feloldása. 

Humán erıforrások 
� Iskolai végzettség - Az általános iskola I. 

évfolyamát el nem végzık 
aránya (1,3%) alacsonyabb a 
kistérségi (1,4%) és megyei 
(1,5%) értékeknél. (KSH, 
Népszámlálás 2001.) 

- Az iskolázottsági adatokból 
megállapítható hogy a 
lakosság közép-, és fıleg 
felsıfokú iskolázottsági szintje 
(16,4% és 4,4%), a szőkebb és 
tágabb környezettel 
összehasonlítva messze 
elmarad a kívánalmaktól 
(kistérségi értékek: 18,5%, 
5,1%, megyei értékek: 19,3% 
és 8,3%). (KSH, Népszámlálás 
2001.) 

- A logisztikai ágazatokban 
elsısorban alacsonyabb 
képzettségő emberek 
dolgoznak. 

- A külföldi vendégmunkások 
alacsony iskolai képzettséggel 
rendelkeznek. 

- Támogatni kell a magasabb 
iskolai végzettség megszerzését, 
elı kell segíteni a magasabb 
képzettségőek betelepedését. 
- A község értelmiségi lakóinak 
megtartása (munkahelyteremtés, 
szórakozási és kikapcsolódási 
lehetıségek). 

2. 

� Foglalkoztatottsági 
jellemzık 

- A kistérségi (38,6%) és 
megyei (38,4%) értékekhez 
képest magasabb a 
foglalkoztatottak aránya 
(39,5%, KSH, Népszámlálás 
2001.). 
- A mezı- és 
erdıgazdálkodásban 
foglalkoztatottak részaránya 
magas (23,8%), amelyek 

- A helyben dolgozó szellemi 
foglalkozásúak részaránya 
közepes (10%). 
- A foglalkoztatottak 
legnagyobb része a 
szolgáltatás jellegő 
ágazatokban dolgozik (51,1%), 
a mezıgazdaságban, az 
iparban és az építıiparban 
nagyjából azonos arányban 

- Távmunka és távoktatási 
rendszerek segítségével a 
szakmai továbbképzés 
könnyedén elérhetıvé válik. 
- EU és nemzetközi 
szakpolitikai irányelv az egész 
életen át tartó tanulásra való 
ösztönzés. 

- Külföldi vendégmunkások a 
település statisztikai értékeit 
rontva elsısorban alacsony 
képzettségőek és ezáltal 
nehezen helyezkednek el. 

- A település komplex 
fejlesztésével, munkahelyek 
teremtésével és a község 
vonzerı növelése, fiatal 
értelmiségiek megtartására és 
betelepülésük elısegítésére 
lehet ez egyik eszköz. 
- A településen létesített vegyes 
összetételő munkahelyek segítik 
a foglalkoztatottság emelkedését. 
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messze meghaladja a 
kistérségi (4,2%) és megyei 
arányokat (3,2%). 
- A foglalkoztatottak körében 
az általános iskolát elvégzık 
és a szakmai oklevéllel 
rendelkezık aránya (25,6%; 
35,5%) a kistérségi (25%; 
31,8%) és megyei (21,4%; 
28,9%) értéknél magasabb. 
- A helyben foglalkoztatott 
lakónépesség száma 
viszonylag magas, 56%-a 
dolgozik helyben. 

dolgoznak (25,5% és 24,8%), 
annak ellenére, hogy a 
település hagyományosan 
mezıgazdasági múlttal 
rendelkezik. 

- Továbbtanulás ösztönzése, 
magasabb, és a piac által 
igényelt szakképesítés 
megszerzésére. 
- Az ingázók helyzetén a 
továbbképzések ösztönzésével 
(esélynövelés) és a 
tömegközlekedés színvonalának 
további emelésével lehetne 
javítani. 

Életkörülmények, szociális helyzet 
� Szociális helyzet - Rendszeres szociális 

segélyben részesítettek 
átlagos száma kevés (1-4 fı). 
- Közepes az idıskorúak 
aránya (20,2%), amely 
távlatilag a község 
elöregedéséhez csak kis 
mértékben járul hozzá, és 
kevésbé idéz elı szociális 
gondozási problémákat. 

- Lakásfenntartási támogatásra 
felhasznált összeg (pénzbeni 
és természetbeni) növekedést 
mutat 2005-2009. között. 
- Átmeneti segélyezés esetei 
és összeg 2006. után 
csökkenést, majd ismét 
emelkedést mutat. 

- Szociálpolitikai és adópolitikai 
rendszernek köszönhetıen a 
családok jövedelme nıhet. 
- Gazdasági válságot követıen 
gazdasági fellendülés 
következik be, mely több 
foglalkoztatottat és ezáltal 
kevesebb szociális gondokkal 
küzdıket jelent. 

- A gazdasági válságban a 
munkanélküliség is növekvı 
tendenciát mutatott, mely a 
szociális nehézségekkel 
küzdık körében fokozódó 
nehézségeket jelentett. 

- Nagyobb gondot kell fordítani a 
jövıben a szociális problémák 
kezelésére, az idısek, egyedül 
élık és a rászorulók 
gondozására. 
- Fokozott figyelmet igényel az 
egyedülállók, fıleg az idısek 
gondozása (nyugdíjas ellátás). 
- Megfelelı munkahelyteremtés 
mellett a szociális juttatások 
nagysága és mértéke 
csökkenhet. 

� Háztartások, 
családok 

 - Magas viszonylag az 
egyszemélyes háztartások 
aránya (22,9 %). 
- Magas a gyermektelen és az 
egy gyermekes családok 
aránya (63,2%). 

 - Országos, sıt nemzetközi 
trend a hagyományos családi 
model felbomlása. 

- A fiatal családok 
betelepedésének ösztönzése, 
ami javítja a korösszetételt és 
javíthatja a születési 
arányszámot. 
- A gyermekvállalás ösztönzése 
a gyermekellátási feltételek 
javításán keresztül 

3. 

� Lakáshelyzet, 
épületek, lakások 

- A lakásállomány több mint 
fele 3, vagy annál nagyobb 
szobaszámmal rendlelkezik. 
- A lakások átlagos 

- Lakások 44,7%-a 
félkomfortos, komfort nélküli 
vagy szükséglakás. 

- Állami támogatás jár 
lakáskorszerősítésre. 
- Általános – országos, 
nemzetközi trend – a megújuló 

- A gyors ütemő építkezések 
általában silányabb kivitelezési 
minıséggel párosulnak, mely a 
késıbbiek során mind 

- A környezetvédelmi 
követelmények kielégítése 
érdekében szükséges a 
megújuló energiák 
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alapterülete 81m2.  energiák használatának 
ösztönzése. 

szerkezeti, statikai és 
energetikai problémákat 
okoznak. 

használatának támogatása. 

� Lakossági 
szolgáltatások köre 
és színvonala 

- A lakossági szolgáltatások 
színvonala, megfelelınek, 
illetve jónak mondható. 

- A helyben el nem elérhetı 
iparcikk kiskereskedelmi, 
egészségügyi és kulturális 
szolgáltatások Budapesten, 
Gyálon és Dabason 
elérhetıek. 

- Egyre népszerőbbek a hazai, 
helyi termékek és a helyben 
termelt és feldolgozott 
fogyasztása. 

- A globalizáció hatására az 
olcsóbb, sokszor silányabb 
minıségő áruk beáramlása 
jelent meg a hazai 
kereskedelemben, melyek 
árával azonban a hazai 
kiskereskedık nehezen veszik 
fel a versenyt. 

- A lakosság életminısége 
szempontjából nagy jelentısége 
van a lakossági szolgáltatások 
színvonalának, ezért ezek 
fejlesztése a lakossági 
igényeknek és a várható 
népességnek megfelelı 
fejlesztése indokolt. 
- Igényként merült fel az 
egészségügyi ellátó-hálózat 
fejlesztése, központi orvosi 
rendelı létesítése, melyben 
egyes szakorvosi ellátás is 
elérhetı. 

Politikai-, társadalmi élet és aktivitás, csoportok szervezetetek 
� Politikai 

szervezetek, pártok 
 
 
� Közéleti aktivitás 
(A közéleti aktivitásra 
jellemzı a választásokon, 
való részvétel aránya is.) 

- A községben a 
rendszerváltozás után politikai 
pártok, illetve ezek helyi 
szervezetei kialakultak. 
- A 2010. évi országgyőlési 
választásokon való a részvétel 
aránya magas (65,7%). 
- Az önkormányzati 
választásokon (2010) a 
részvétel aránya magas 
(50,5%). 

 
 
 
 
- Az Európai Parlamenti 
választásokon (2009.) való 
részvétel aránya alacsony 
(35,5%), az országos értéknél 
(36,31) valamivel alacsonyabb. 

- Az internet térnyerésével a 
tájékozódás lehetısége jobban 
elérhetıvé válik, mely az 
átláthatóságot, a 
véleménynyilvánítás 
lehetıségét és információk 
könnyebb elérését biztosítja. 

- Nemzetközi trend a 
radikalizmus térnyerése. 

- A helyi társadalom fontos 
jellemzıje a civil szervezetek léte 
és mőködése. Kialakulásuk, 
támogatásuk, a mőködésükben 
való részvétel a demokrácia 
fokmérıje, ezért rendkívül fontos 
a közösségi aktivitás, a civil 
társadalom erısítésére. 

4. 

� Civil szervezetek - Aktív civil élet jellemzı 
Alsónémedire (rendezvények 
szervezésében való részvétel). 

- Viszonylag kevés a civil 
szerveztek száma. 

- Civil szervezetek 
mőködéséhez pályázatok 
érhetıek el. 
- Civil szervezetek 
érdekérvényesítési akciói erıs 
társadalmi és média figyelmet 
kapnak. 

- Civil szervezetek 
érdekérvényesítési akciói erıs 
társadalmi és média figyelmet 
kapnak, mely meg is 
akaszthatnak fejlesztési 
folyamatokat. 

- A civil szervezetek 
összehangolása szükséges, az 
eredményesebb 
érdekérvényesítés érdekében. 
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Önkormányzat mőködése, lakossági részvétel a község irányításában, fejlesztésében 
� Önkormányzat 

mőködése 
- Az önkormányzat, anyagi 
lehetıségein belül, mindent 
megtesz a község 
fejlesztéséért (csatornahálózat 
kiépítése, utak karbantartása, 
felújítása, pályázati úton 
intézményfejlesztés). 

- Önkormányzati költségvetés 
szőkössége, mely pályázati 
lehetıségeken való részvételi 
lehetıségeket csökkenti. 

- Tudatos önkormányzati 
gazdálkodás eredményes és 
sikeres települést hoz létre. 

- Önkormányzati törvény 
módosításával nem látható 
elıre az önkormányzat 
kötelezıen ellátandó 
feladatköre, kiadási oldala, 
mely a fejlesztéseket is 
nagymértékben 
befolyásolhatja. 

- Az önkormányzatnak döntı 
szerepe van a község életében, 
így mőködésének fejlesztése és 
tisztségviselıinek képzése, az 
ügyintézés színvonalának 
emelése nélkülözhetetlen. 

5. 

� Lakossági részvétel, 
közremőködés 

- A lakosság önkormányzati 
tájékoztatása folyamatosan 
biztosított (honlap, újság). 

- A lakosság közéleti aktivitása 
nem megfelelı. A nyilvános 
üléseken a lakossági részvétel 
nem számottevı. 

- A lakossági részvétellel 
létrejött fejlesztéseket a 
lakosok magukénak érzik, és 
jobban figyelnek rá. 

- Potenciális ellenállók állandó 
jelenléte kezdeményezéseket 
állíthat le. 

- A község lakóinak, a községen 
élıknek, dolgozóknak személyes 
tenniakarásának, aktivitásának 
feltárása, igénybevétele a 
település szépítésében, 
fejlesztésében. 

6. A közösségi, szellemi 
élet jellemzıi 
� A lakosok kötıdése 

a községhez és 
közösségéhez, 
ismert, neves 
személyiségek 

- Alsónémedi a legrégebbi 
Pest megyei települések közé 
tartozik. a község ısi "Nywyg" 
nevét IV. Béla 1267. évi 
oklevele ırzi 
- Kérdıívet kitöltık egy része 
személyesen is tenne a 
település fejlesztése 
érdekében. 
- A Településfejlesztési 
Ötletbörzén a meghívottak 
nagy része megjelent, és a 
község fejlesztésének irányait 
vázolták fel, és ennek 
megvalósulásáért konkrét 
projekt-ötleteket fejlesztettek 
ki. 

- A kérdıíves felmérés szerint, 
a válaszadók egyik 
legnagyobb problémájának a 
kezdeményezıkészség 
hiányát vélik, de sokan 
megjelölték a község 
közösségének felbomlását. 

- Közösségi kezdeményezések 
általi fejlesztések nagyobb 
sikerrel valósulnak meg és 
fenntartásukba is be lehet 
vonni a létrehozásában 
résztvevıket. 
- A község népességmegtartó 
szerepében jelentıs szerepe 
van a kötıdésnek (identitás). 
Az emberek szeretnek 
„büszkék lenni a falujukra”, ez 
csak a jelen sikereivel és a 
múlt értékeinek 
megbecsülésével, értékes 
hagyományainak feltárásával 
és esetleges felélesztésén 
keresztül lehetséges. 

- Külföldi bevándolrók és az 
agglomerációba áramló 
lakosok a helyi 
hagyományoktól idegen 
kultúrát képviselnek, és 
közönyösek a település iránt. 

- Helyi identitást erısítı 
tevékenységek: nagy szerepe 
lehet a fiataloknak és 
pedagógusaiknak (pl. helyi 
pályázatok, rendezvények, 
kiadványok, oktatásba való 
integrálás). 
- A kérdıíves felmérés tanúsága 
szerint, a válaszadók a járdák, 
utak burkolatának kiépítését 
közlekedésfejlesztéssel 
egyetemben, valamint a 
közösségi, szellemi élet javítását 
igénylik. 
- A község vonzerejének 
fokozása, melyben fontos 
szerepet játszik a helyi kulturális 
és szórakoztatási, kikapcsolódási 
lehetıségek fejlesztése. 
- A sportolási lehetıségek 
bıvítése, fıleg a fiatalság 
számára a szabadidı értelmes, 
egészséges eltöltésére. 
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7. A települési közösség 
igényei és elvárásai 
(kérdıíves felmérés) 

- Viszonylag nagy igény merült 
fel a kérdıívek kitöltése iránt. 
- A települési közösség 
véleményének, igényeinek és 
elvárásainak megismerésére 
kérdıíves felmérés készült, 
valamint ún. 
Településfejlesztési Ötletbörze 
került megrendezésre 

 - A lakossági részvétellel 
létrejött fejlesztéseket a 
lakosok magukénak érzik, és 
jobban figyelnek rá. 

- Potenciális ellenállók állandó 
jelenléte kezdeményezéseket 
állíthat le. 

Erısíteni szükséges a 
lakossággal a kommunikációs 
kapcsolatokat. 

 
A település bemutatása, épített környezet és infrastruktúra 

 
1. A település története - Pest megye egyik legrégibb 

települése, elsı írásos 
említése 1067-bıl származik 
(Nywyg), elıbb az Árpád, majd 
az Aba nemzetség birtoka volt. 
Az 1300-as évektıl a váci 
püspökség birtokolta. A török 
hódoltság idején elpusztult, a 
17. század végén népesedett 
be újra. 
- 1718-ban a váci püspök 
katolikus plébánost helyezett 
ide és 1719-ben elfoglalták a 
templomot. Némedi 
mezıgazdasági településsé 
fejlıdött, mivel Pest közelsége 
akadályozta az ipari fejlıdést. 

- Hajdani településszerkezet 
alig maradt fenn. 

 - A mai, gyorsan változó kor 
nem kedvez a hagyományok 
fennmaradásának. A múlt, a 
„gyökerek” feledése, valamint 
a budapesti agglomerációs 
jelenségek (fıvárosi lakosság 
kiköltözése) identitás 
zavarokhoz vezethet, ami az 
elvándorlás fokozódását, 
avagy elidegenedést idézheti 
elı. 

- Érték és hagyományırzés 
megerısítése, fejlesztése a 
fiatalok és idısek bevonásával 
(pályázatok az iskolások 
számára, régi történetek, 
fényképek, tárgyi emlékek 
győjtésére stb.) 
- Közösségi rendezvények 
tartása, mely lehetıséget 
teremthet a lakosság 
találkozásának, közösség közös 
identitásának megtalálására. 

A település szerkezete, tagoltsága 2. 
� A településszerkezet 

történeti alakulása 
- A történelmi településrészek 
értéke mind a hagyományos 
településszerkezetben, mind 
az épületállományban rejlik. 

- A település jelentıs 
mennyiségő beépítésre 
alkalmatlan, vagy csak igen 
költségesen és nehézkesen 
alkalmas (belvizes) területein 
léteznek. 
- A településen csekély a 
történelmi hagyományokkal 

- 5-ös út magasabb rendő 
tervek szeriinti áthelyezése az 
elkerülı útra a településen 
áthaladó út 
forgalomcsillapításával 
élhetıbb települést és 
központot hozhat létre. 

- A település hagyományosan 
lakóterületi belterületén 
funkciójában idegen területek, 
tevékenységek jelentek meg, 
melyek zavaró hatásúak. 

- Az új lakóterületek/épületek 
beillesztése a település meglévı 
szerkezetbe. 
- A beépítés szabályozása 
(Szerkezeti Terv, Helyi Építési 
Szabályzat) 
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rendelkezı, és ezt tükrözı 
épület. 
- A hajdani településszerkezet 
és településközpont mára már 
alig látható, klasszikus 
funkcióját nem szolgálja. 

� Telekstruktúra - A történelmi hagyományokat 
tükrözı telekstruktúra a 
központban még felfedezhetı. 

- A központban lévı kistelkes 
szerkezet kisebb mérető 
házaknak ad helyet, melyek 
kiürülése, elhagyatottá válása 
jelentkezik. 

- Üres belterületi telek jelentıs 
száma. 

- A település számos 
fejlesztésre, beépítésre kijelölt 
területein jelentıs a 
belvízveszély. 

- Elegendı fejlesztési terület áll 
rendelkezésre új építkezések 
esetén, új lakóterületek kijelölése 
nem szükséges. 

Településkép, utcaképek 3. 
� Településkarakter 

és épületállomány 
- Az épületállomány egy része 
építészeti és helytörténeti 
értéket képvisel. 
- Alsónémedi Budapestrıl 
bevezetı szakasza mellett 
platánsor karakteres képet 
mutat. 

- Az építészeti emlékek 
fenntartása és karbantartása 
költséges, így nagy részben el 
is marad. 
- Jelentıs a burkolatlan utcák 
aránya. 
- A település hajdani 
településközpontja 
funkciójában nem elégíti kis a 
klasszikus településközponti 
funkciókat, elsısorban az 5-ös 
út áthaladása miatt. 
- Nincs Alsónémedinek 
kialakult településkapuja. 

- Római katolikus templom 
mőemlék 
- Református templom és 
lelkészlak 
- Régi temetı, stációk 

- Az új beépítések és házak 
átépítése a meglévı 
településkaraktertıl idegen 
képet eredményeznek. 
- A központban a 
hagyományokat magán 
hordozó épületek egy része 
elhanyagolt, lakatlan. 
 

- A régi történelmi településmag 
szerkezetének megırzése. 
- Utcakép védelem megoldása, 
„faluszépítés”. 
- A meglévı és értéket képviselı 
épületállomány értékırzı 
felújítása és megtartása, ehhez 
kapcsolódó pályázati rendszer 
kiépítése és üzemeltetése. 
- Község „építési kódex” avagy 
„szabálykönyvének” 
megalkotása, mely a település 
sajátos szabályainak javaslatait 
tartalmazza. 

Területhasználat 
� Belterület - Belterület nagysága: 507 ha - A település hagyományosan 

lakóterületi belterületén 
funkciójában idegen területek, 
tevékenységek jelentek meg. 

- Funkcióváltással 
homogénebb, egységesebb 
belterületi településszerkezet 
alakítható ki. 

- A település beépítésre szánt 
lakó célú területei igen 
költségesen és nehézkesen 
alkalmas (belvizes) területeken 
jelölt. 

- Racionális területfelhasználás 
ösztönzése. 
- A késıbbi károk elkerülése 
érdekében szigorúbb 
szabályozási elıírások. 
- Tömbönkénti belterületbe 
vonás. 

4. 

� Külterület - Külterület: 4400 ha, 
legnagyobb részt szántó és 
erdıterület. 

- Jelentıs a gazdasági 
területhasználat céljára kijelölt 
terület az elkerülı út mentén. 

- Belterület körüli védı zöldsáv 
kialakításával élhetıbb 
lakókörnyezet alakítható ki. 

- Jó minıségő szántók miatt a 
mővelés alól kivonás 
nehézkes. 

- Védı zöldsávok létesítése. 
- Már beépítésre ijelölt területek 
belterületbe vonása. 

Infrastruktúra 5. 
� Közlekedési - A kérdıívet kitöltı gazdasági - Utak és járdák minıségét a - 5-ös út forgalmának az - A szomszédos települések - Szükséges az utak fejlesztése, 
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infrastruktúra vállalkozások az út 
viszonyokról pozitívan 
nyilatkoztak (M5, M0 
közelsége). 

helyi lakosság nem tartja 
megfelelınek. 
- A központban lévı parkolási 
igény kapacitása meghaladja a 
jelenleg elérhetıt. 
- Kerékpárutak hiánya. 

elkerülı útra történı 
terelésével a lakóterületi 
szakasz forgalomcsillapítása 
érhetı el. 

áthaladó forgalma jelentıs 
károkat okoznak a településen. 

kerékpár utak építése, járdák 
javítása. 
- Gyalogos átkelıhelyek, terelı 
szigetek által forgalomcsillapítás 
érhetı el. 
- Kerékpáros közlekedés 
fejlesztése – térségi és belsı. 

� Vonalas közmő 
infrastruktúra 

- A község vonalas 
infrastrukturális ellátottsága 
közmővek, közepesnek 
minısíthetı. 
- A szennyvízhálózatba 
kapcsolt lakott ingatlanok 
aránya háztartások aránya 
98% (önk. adatszolgáltatás). 

- A szennyvíz hálózatba 
kapcsolt lakások aránya nem 
teljes (79%, KSH Területi 
statisztika 2009.) 

- Potenciális fejlesztıi 
szándékok alapján a 
szükséges infrastruktúra 
kiépítése megoldottá válik. 

- A fejlesztési területek összes 
beépülése esetén a hálózat 
kapacitása nem elegendı, 
fejlesztése szükséges. 

- Közmővek kapacitásának 
biztosítása és fejlesztése. 
- Közmővek monitoring 
rendszerének kiépítése, 
folyamatos nyomon követése. 

� Közterületek - Fejlesztett közparkok 
találhatók. 

- Kevés a településen 
található, arra alkalmas 
közösségi célú terület. 
- Burkolatlan, nehezen járható 
utak, járdák. 

- Közösségi terek fejlesztése 
civil kezdeményezésre. 
- 5-ös út forgalmának az 
elkerülı útra történı 
terelésével a lakóterületi 
szakasz forgalomcsillapítása 
érhetı el. 

- 5-ös út a nagy forgalom miatt 
nehezen használható 
közterületeket, parkokat főz fel. 
- Internet a társadalmi 
elidegenedését, ezáltal 
közterek kiürülését okozhatja. 

- Közparkok rehabilitálása, 
fejlesztése. 
- Társadalmi akciókkal közösségi 
élet fejlesztésével közterületek 
élettel való megtöltése. 

� Települési 
intézmények 

- Az intézmények jelenleg 
kielégítik a lakossági 
igényeket, állaguk, állapotuk 
jó. 

- Az egészségügyi 
létesítmények és ellátó-
hálózatának minıségét a 
megkérdezettek nem tartják 
megfelelınek. 

- Kistérségi együttmőködés 
keretében közös 
intézményellátás és –
szervezés lehetséges. 

- Országos tendencia a 
gyereklétszám csökkenés 
miatt az intézmények 
alulhasznosítása. 
- A fejlesztésre kijelölt 
lakóterületek beépülése esetén 
intézmény kapacitás hiány 
jelentkezhet. 

- Népességmegtartó 
intézkedések és 
intézménykorszerősítés. 
- Az egészségügyi létesítmények 
és ellátó-hálózatának fejlesztése. 

6. Településüzemeltetés - A településen szelektív 
hulladékgyőjtés folyik. 

- A szelektív hulladékgyőjtés 
lehetıségére a lakossági 
kérdıívek alapján nagyobb 
igény lenne (pl. zöld hulladék). 

- Potenciális befektetıkkel 
megújuló energiát elıállító 
korszerő hulladék feldolgozó 
létesítése (zöld hulladékból). 

- Engedély nélküli bekötések, 
áramlopások, stb. országos 
jelensége. 

- A csatornázás 100%-os 
kiépítése és szilárd kommunális 
hulladék kezelése és 
szervezése. 
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A település gazdasága, az önkormányzat gazdálkodása 

 
1. Gazdaságtörténet - A megélhetés alapját a 

mezıgazdaság jelentette és 
jelenti a mai napig is. 

- A rendszerváltozás után a 
mezıgazdaság átalakult.  

- A magángazdálkodás 
folyamatosan jelen volt/van a 
településen. 

- EU csatlakozás után 
csökkent a hazai termékek 
fogyasztásának aránya, 
melynek következményei 
hátrányosan érintették a 
magyar mezıgazdaságot, 
ahogy Alsónémedin is, mely 
szakszövetkezet volt. 

- Fenntarthatóság jegyében 
érdemes a mezıgazdasági 
termelés módját átgondolni. 
- Meglévı hagyományokon 
alapuló fejlesztéseket ösztönözni 
(helyi márka kitalálása és 
terjesztése, falusi turizmushoz 
való kapcsolás, helyi feldolgozó 
ipar fejlesztése). 

2. A település gazdasága 
� Gazdasági 

tevékenységek a 
településen 

 

- A foglalkoztatottak 51,1%-a a 
szolgáltatásban dolgozik (KSH, 
Népszámlálás 2001.). 
- Jelentısebb meglévı és 
potenciális gazdasági területek 
a jelenlegi elkerülı út mentén 
találhatók. 

- A helyi munkahelyek száma 
viszonylag alacsony, nem 
megfelelı szerkezető a helyi 
lakosság képzettségi 
szintjéhez mérten. 

- A kedvezı természeti 
adottságok, a pihenésre és 
rekreácóra alkalmas „falusi” 
környezet megléte lehetıséget 
kedvezı környezet lehet. 
- Budapest közelsége 
munkalehetıséget ad a 
községen élı foglalkoztattak 
jelentıs részének (44% helybıl 
eljáró foglalkoztatott). 

- Általános tendencia: helyi 
mezıgazdaság fejlıdését 
értékesítési gondok 
akadályozzák. 

- A mezıgazdasági 
termékszerkezetet a piaci 
igényekhez szükséges alakítani 
(bio-, és helyi specialitású 
termékek). 
- A meglévı mezıgazdasági 
egységek hatékonyságának és 
jövedelmezıségének emelése, 
családi és kisvállalkozások 
támogatása (gépesítés, 
természetközeli gazdálkodás). 
- Környezetkímélı gazdasági 
egységek letelepítése (gazdasági 
terület, munkahely). 
- A térségi munkalehetıségek 
figyelemmel kisérése 
(kapcsolattartás az érintett 
munkaügyi szervekkel). 

3. Települési 
önkormányzat 
gazdálkodása 
� Költségvetés és 

vagyongazdálkodás 

- Az önkormányzati 
gazdálkodás kiegyensúlyozott. 

- A fejlesztésekre fordítható 
források korlátozottak 
(kötelezı feladatok ellátása). 

- Pályázati lehetıségek 
jelenléte. 

- Pályázati lehetıségek 
beszőkülése, a Közép-
magyarországi régióban való 
folyamatos csökkenése. 

- A település gazdasági 
fejlesztése – tudatos 
településgazdálkodás, az ipar- és 
gazdaságtelepítés a település 
számára is többlet-bevételi 
forrásokat jelentenek (iparőzési 
adó, SZJA növekedése, 
építményadó). 
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4. Településfejlesztés 
eszközrendszere 
� A településfejlesztés 

forrásai 
-Pályázati lehetıségek 
-Gazdasági és egyéb 
szervezetek fejlesztései 
-Központi, területi 
költségvetési 
támogatások 
 
-Lakossági hozzájárulás 

 
 
- Helyi források: iparőzési adó, 
idegenforgalmi adó, gépjármő 
adó, talajterhelési díj. 
 
 
 
 
 
 
- Kérdıíves felmérés alapján a 
válaszadók egy része 
személyesen is részt venne a 
település fejlesztésében, 
valamint közösségi munka 
megszervezésében is 
segédkezne. 

 
 
- Pályázati rendszer 
utófinanszírozású, kifizetések 
elhúzódnak. 
 

 
 
- Norvég, Svájci alap és 
határon átnyúló pályázati 
lehetıségek 
- Központi források: Széchenyi 
Tervhez főzıdı forrásteremtı 
rendszer 
 

 
 
- Általános probléma, a 
fejlesztési források 
szőkössége. 
- A Közép-magyarországi 
régióban a pályázati források 
beszőkülése, az 
agglomerációs települések 
hátránya. 

 
 
- Számos olyan fejlesztési 
lehetıség van (pl. 
településszépítés), amely 
közösségi közremőködéssel, 
alacsony ráfordítással 
megvalósítható. 
- A pályázati lehetıségek 
kihasználása külön 
felkészültséget igényel 
(pályázatfigyelés, pályázat 
kidolgozás) 
- Megfelelı fejlesztési projektek 
elıkészítése (Eredményesen 
pályázni csak ezek megléte 
esetén lehet) 

 
A település környezete 

 
1. Földrajzi helyzet, 

megközelíthetıség 
- Jó közlekedési hálózat, a 
fıbb közlekedési rendszerek 
könnyen elérhetık. 

- Jelentıs forgalom a jó 
közlekedési rendszernek 
köszönhetıen. 
- Haránt irányú közlekedés 
rossz kiépítettsége. 
- Tömegközlekedéssel való 
megközelítés nehézkes. 

- Kedvezı megközelíthetıség 
(5-ös út, M0, M5 közelsége), 
Budapest közelsége, kedvezı 
lehetıséget nyújt a nyugalmas, 
”falusias” életmódra a 
városokból kitelepülık 
számára. 

- A környezetben lévı fıváros, 
és más jelentısebb 
munkahelyi bázissal 
rendelkezı települések 
vonzása növeli az eljáró 
foglalkoztatottak számát. 
- A térségben és a településen 
fokozódó környezeti ártalmak; 
a gazdasági területek jelentıs 
gépjármőforgalmat 
generálhatnak. 

- A község vonzerejének és 
megtartó erejének erısítése, a 
lakosság életkörülményinek 
javítása. 
- Haránt irányú közlekedés 
fejlesztése. 
- Tömegközlekedés fejlesztése. 

2. Természeti környezet, 
táji adottságok, 
zöldfelület és táj 
védelme 

- Jelentıs érték a településen 
lévı turjánosokban – 
szabadidı és turisztikai 
lehetıség tanösvényekkel való 
bemutatása. 
- Település lakóterületi 

- Szemetelés, illegális lerakók 
jelenléte a település belterületi 
határában. 
- Tájba nem illeszkedı 
funkciók és épületek jelenléte, 
mely szabályozása szükséges. 

- Jó termıtalaj, amely a 
település életében 
meghatározó mezıgazdaság 
alapját is jelenti. 

- A korszerő tájgazdálkodás 
követelményeinek 
elhanyagolása a természeti és 
ezzel az emberi 
életkörülmények értékek 
további pusztulásához 

- Fejlesztési programok 
készítése, fenntartható 
településhasználat kialakítása. 
- Tájrehabilitáció, természetközeli 
helyek kijelölése és védelme. 
- Tájsebek megoldása, 
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részéhez közel található 
természetes környezet 
könnyen elérhetı. 

vezetnek 
- A településen lévı 
kavicsvagyon miatt állandóan 
a vagyon kitermelésének 
igénye merül fel, mely azonban 
a térségben lévı talajvíz 
készlet szempontjából 
kedvezıtlen hatással bírna, 
valamint jelentıs ártalmat 
jelentene a település épített, 
természeti környezetére és a 
lakosságra nézve. 

szabadidıs és rekreációs 
területek fejlesztésével 
(bányaterületek fejlesztése). 
- A terv fokozatos megvalósítása 
(vonzó településkép, kialakítása). 
- A környezeti ártalmak 
csökkentése 
(környezetvédelem), a táji 
adottságok megırzése. 
- település lakóterületei körül 
védı zöldsáv kialakítása. 
- Tájba való illeszkedés 
szabályozása. 

3. Környezetvédelem - A településen szelektív 
hulladékgyőjtés folyik. 

- Szemetelés, illegális lerakók 
jelenléte. 
- Gazdasági funkcióból adódó 
káros hatások. 
- Mezıgazdasági 
tevékenységbıl származó 
idıszakos por- és 
pollenszennyezés. 
 

- A település egyik vonzereje 
kedvezı környezeti 
állapotában, csendes, nyugodt 
„falusias” légkörében, a táj 
érzékelhetı közelségében 
rejlik. 
- Helyi társadalom oktatása és 
képzése (gyermekkorú, 
mezıgazdasági termelést 
folytatók, stb.) 
környezetvédelmi témákban. 

- A környezetvédelem 
elhanyagolása, a település 
szabadterületeivel való nem 
megfelelı használat hosszabb 
távon az emberi életfeltételek 
romlásához, a környezet 
pusztulásához vezet. 

- A településfejlesztés és a 
környezetalakítás alapvetı célja 
e vonzerı megtartása érdekében 
a kedvezı környezeti állapot 
megırzése, ill. még kedvezıbbé 
tétele 
- Települési szintő, 
környezetvédelmi projektek, 
pályázatok elıkészítése. 
- Részvétel a térséget érintı 
környezetvédelmi problémák 
felszámolásában. 
- Szelektív hulladékgyőjtéssel 
kapcsolatos szemléletformálás 
rendezvények, oktatás által. 
- Alternatív energia 
használatának támogatása. 
- Oktatás, képzés. 

4. A településre ható külsı 
társadalmi, politikai és 
gazdasági tényezık. 

- - - Az EU Strukturális és 
Kohéziós Alapjaiból nyújtott 
fejlesztési források 
igénybevételére Nemzeti 
Fejlesztési Terv készült, 
valamint Új Széchenyi Terv 
adja a pályázatok kereteit. 
- A tervek alapvetı, hosszú 

- A 2007-2013-as pályázati 
idıszak hamarosan lezárul, az 
új pályázati idıszak tervei és 
programjai egyelıre nem 
láthatók. 
- A Közép-magyarországi 
Régió pályázati lehetıségeinek 
szőkössége, kimerülése. 

- Fel kell készülni fejlesztési 
tervek és programok 
elıkészítésével a pályázatokon 
való részvételre. 
- Pályázatfigyelés kialakítása. 
- A kistérségi együttmőködés 
jelentısége és forrásai 
növekedni fognak, így az 
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távú célja az életminıség 
javítása és az Unióhoz 
viszonyított illetve az országon 
belüli fejlettségbeli 
különbségek csökkentése. 

 együttmőködés felértékelıdik. 
- A térség fejlesztésének 
alapvetı feltétele az egyes 
tevékenységet végrehajtó 
szereplık között az elképzelések 
és a megvalósítás összhangja, 
az érdekek egyeztetése. 
- Általános célok: vállalkozások 
bevonása a településfejlesztésbe 
a kölcsönös elınyök alapján. 
- Feladatok: helyi vállalkozások 
átgondolt tájékoztatása; 
települési, kistérségi 
rendezvényekhez a 
vállalkozások támogatásának 
megnyerése; települési és 
kistérségi fejlesztések közös 
átgondolása, érdekek 
egyeztetése. 

5. A település a 
környezetben 
� Településmarketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Együttmőködés, 

kooperáció a 
környezı 
településekkel a 
kistérségben és a 
fejlesztési 
társulásokban 

- Elindult a település tudatos 
területekkel való 
gazdálkodása, befektetıkkel 
való tárgyalása 
(településrendezési 
szerzıdések megkötése), mely 
jó kiindulási alapot ad a külsı 
marketing elindításához. 

- Alsónémedi jelenleg nem 
végez jelentıs marketing 
tevékenységet, se belsı, se 
külsı marketinget. 

- Már ma is, de a jövıben 
egyre inkább nagy jelentısége 
van a község ismertségének, 
„image”-nek. Ez szükséges 
lehet a támogatások 
elnyeréséhez, és a hazai és 
nemzetközi kapcsolatok 
megteremtéséhez is. 
- Befektetıi találkozók, 
projektbörzék. 
 
 
- A település tagja a Gyáli 
kistérségnek. 

- Elszigeteltség fennmaradása, 
erısödése. 
- Budapest közelsége számos 
hátrányt okozhat a 
településnek (Budapest elszívó 
ereje: idegenforgalom, 
tudásintenzív gazdaság, stb.) 
- Formális együttmőködés, 
egészségtelen rivalizálás 
(szomszédos települések 
között) 
 
- Budapest közelsége számos 
hátrányt okozhat a 
településnek (Budapest elszívó 
ereje: idegenforgalom, 
tudásintenzív gazdaság, stb.) 

- Tudatos, tervezett 
településmarketing kialakítása 
(befektetık vonzása, települési 
lakosság belsı elégedettségének 
növelése). 
- Térségi kapcsolatok 
kezdeményezése, szervezése. 
Megfelelı arculatot, 
településképet kell kialakítani. Ez 
kiterjed a vonzó településképre 
(település-szépítés), a különbözı 
rendezvényekre és a települést 
ismertetı kiadványokra és az 
interneten való megjelenésre is. 
- Fontos lépés a község 
internetes honlapjának 
folyamatos aktualizálása. 
- A településen lévı potenciális 
gazdasági területinek kiajánlása, 
befektetıbarát településsé válás. 



ALSÓNÉMEDI, SWOT – CÉLOK, FELADATOK 

 13 

- A kistérségi együttmőködésben 
rejlı lehetıségek kiaknázása, 
mely az egymás marketingjét, 
egymást kiegészítı és nem 
konkuráló tevékenységek 
(szolgáltatás) megtelepítse. 
- Kistérségi Turisztikai 
Desztinációs Menedzsment 
létrehozása, mely hatékonyan 
lesz képes mőködtetni a térség 
turisztikai projektjeit és szolgálni 
a marketingjét. 
- A kistérségi együttmőködés 
erısítése (közös fellépés, térségi 
beruházások megvalósítása) 
- A közvetlen közelségben lévı 
településekkel való 
együttmőködés megerısítése 
(esetleg egyes funkciók 
ellátására szakosodás). 
- Kapcsolatteremtés,- fenntartás 
településen, régión belüli, külföldi 
partnerekkel. 

 


