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1 . B E V E Z E T É S

A településmarketing kitörési pont a településfejlesztés területén.

A “helyi-marketing” egy település fejlesztése érdekében folytatandó marketing tevékenység.

A marketing általános céljai, vezérelvei olyan kötelezettségeket mutatnak be, melyek a régió, a

település jövőjének építésében meghatározandó célok, s azok elérési módjának alapjául szolgálnak. A

megfogalmazott elvek természetesen nem mindig jelennek meg a mindennapi gyakorlatban, de

mindenkor mértékül kell, hogy szolgáljanak, ezáltal tudatosan előremutatva, ösztönözve a

gyengeségek feltárására, azok kiküszöbölésére.

Ezen koncepcióelemek széles közvéleménnyel való megismertetése, elfogadtatása a régióval,

településsel való azonosulás, a “mi tudat” kialakulásának egyik első eleme, melyre jól építkezhet a

különböző célcsoportokban megnyilvánuló bizalom, pozitív imázs.

1 . 1 . I G É N Y  F E L M E R Ü L É S E P I L I S S Z Á N T Ó N

A településmarketing, mint tevékenység eddig a község életében nem jelent meg. Az önkormányzat

működésében a 2007. év áttörés volt. Európai Uniós pályázati forrásokra sikeresen pályázatott,

bekerült a település neve a térségi körforgásba. Emellett a Szikla Színház egyre nagyobb

népszerűséget biztosít.

A település vezetői, a civil szervezetekkel és lakossági nyomásra elhatározták, hogy a turisztikai és

befektetői potenciál erősítése érdekében marketing stratégiára van szükség.

1 . 2 . F Ö L D R A J Z I  A D O T T S Á G O K

Budapesttől és Esztergomtól körülbelül 20-26 km-távolságban, a Pilisi hegyekben található kis

település. Északról a Pilis, keletről a Hosszú-hegy ölelte völgyben terül el. Látható innen a Pilis

legmagasabb pontja /757m/. A falu a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén fekszik. Aki gépkocsival

érkezik, Pilisvörösváron térhet le a 10-es útról jobbra. A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi

Társulás tagja.
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Pilisszántó a főváros agglomerációjában fekszik. A falu belterülete a szennyvízcsatornán kívül teljesen

közművesített. Az oktatási, egészségügyi és kereskedelmi alapellátás megoldott, bár hiányosságai

miatt a folyamatos színvonalemelés indokolt. A szolgáltatási választék bővítési igénye a közeli

városokban Pilisvörösváron és Budapesten könnyen kielégíthető.

Jelen marketing stratégia vázlatosan mutatja be, hogy honnan indul a település, milyen
rendelkezésre álló eszközök és potenciálok vannak, hová szeretnénk eljutni.

A dokumentum a megvalósítandó településmarketing akció bevezetője, amelynek alappillérei mellett

kívánjuk megvalósítani a feladatot.
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1 . 3 . T E R M É S Z E T I  A D O T T S Á G O K – T U R I S Z T I K A

1.) Pilisszántó az agglomeráció egyik olyan területén fekszik, ahol a Duna-Ipoly Nemzeti Park

elérhető közelségbe került mind a fővároshoz. mind a természetbe vágyó emberekhez. A könnyű

elérhetőség, a viszonylag érintetlen természet, a Pilis vonzereje a hegység különböző nemzetiségű

településeinek sokszínűségéből fakadó kulturális látványosság kedvelt célpontjává vált a

kirándulóknak. Pilisszántó a hegység, a Nemzeti Park előretolt védőbástyája lett.

2.) A Pilis hegy oldalában található a Trézsi forrás történelmi barlangja és vízvezeték rendszere.

3.) A település különleges történelmi múltjának ismert, de ma még nem látható emlékeit feltárva a

meglévőkkel együtt azokat szélesebb közönségnek bemutatjuk, új lehetőséget teremtve a

gyalogtúrázóknak: a 22 000 éves pilisi ősember barlangjait a szántói Kő-fülkékben, a római kori villát-

, település nyomokat, őrtornyot a Kálvária dombon, a római temetkezési helyet a Nagy-Placskón, az

avarkori települést a Kis-Placskón, a már ott lévő épület maradványokra 1826-ban épült Jurkovich-

kastély feltárásra váró középkori pincerendszerét.

4.) A régi temetőben közel 200 db egyedi módon faragott egyedülálló, nagyon szép sírkövek vannak.

A sajátos tót nyelven írott 100-200 éves sírkövek szabadtéri tárlatként mutathatók be.

5.) A térség többi nevezetességei:

- pilisszentkereszti cisztercita kolostor

- kesztölci, szentléleki Pálos kolostorok

- solymári Hunyadi Mátyás király vára

- pomázi Holdvilág árok

- Dobogókő és az egész Pilis-Dunakanyar látványosságai Esztergomtól-Visegrádig

6.) Túra utak a Pilisben

E viszonylag kis területen fekvő térség, vonzó turistacsalogatói nem konkurensei egymásnak,

ellenkezőleg inkább erősítik egymást. Mindegyik látnivalónak sajátossága van. Pilisszántó másokhoz

viszonyított egyedisége a szakralitásában rejlik.
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Ilyen nagyszerű, komoly történelmi alapokra reménnyel építhető az a jövő, amely megteremtheti

feltételeit annak a bevételi forrásnak, mely a célirányos, igényesebb és nem a romboló típusú

turizmust vonzza magához.

1 . 4 . A G G L O M E R Á C I Ó  H A T Á S A

Az agglomerációban elfoglalt helye szerint kiszolgáló település Pilisszántó. Érezhető, hogy a városi

életformához viszonyítva a település falusi jellege, falusi életformája egy lényegesen jobb, vonzóbb

élettér, melynek előnyei idővel határozottan felértékelődnek.

Egyéniségük, sajátos arculatuk megőrzése az egész térség érdeke. Értékeink fokozatos elsorvadása

nem csak az itt lakók számára, hanem az idelátogatók, az egész ország, az egyetemes kultúra számára

is veszteséges lenne.

 Humán és kulturális értékek: Kisközösségre jellemző emberi összetartó erő, a család, az

egymásra figyelés, a gyermek szeretet, az időskorúak tisztelete, a falusi élettér, egymás

tisztelete, működő kulturális együttesek, domináns nemzetiségi sajátosság,

néphagyományok, átlaghoz viszonyított jobb közbiztonság, lakók ragaszkodása a faluhoz,

feltárásra méltó és váró, római Árpád-kori és középkori régészeti kultúr kincsek, falusi

életmód tárgyi emlékei, történelmi helyek, vallásos alaplelkület, gasztronómiai. sajátosságok.

 Természeti környezet: Pilis hegy mint szimbólum, Duna-Ipoly Nemzeti Park, az élővilág

sokszínűsége, légúti , érrendszeri bajokat gyógyító mikro klíma, vízbázis, gazdag geológiai

értékek, védett állat és növényfajok, vizes élőhelyek, kirándulóhelyek, erdők a mezők és

vadjaik, gyönyörködés az elterülő panoráma stressz-oldó látványában, falukép tájértékű fái.

 Épített környezet: Baross-kúria, Orosdy kastély, hagyományos falusi lakóépületek, utca

képek, zarándokkeresztek, templom, kápolna, kálvária mészégető kemencék, régi sírkövek, fő

utca kép.

 Gazdaság: Nincs gazdasági válsághelyzet, munkanélküliség nem számottevő, város közelsége

és a helyi munkahelyek biztosítják a foglalkoztatást, van vállalkozási kedv.

Ezeket a célokat kell szolgálnia a Helyi Építési Szabályzat az Értékvédelmi Rendelet a Szerkezeti terv

és a Települési Szabályozási Terv egységének.
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2 . S W O T E L E M Z É S

Erősségek:

 Vonzó természeti környezet
 Építészeti értékek
 Fővárosi munkaerőpiac közelsége
 Alapszolgáltatások elérhetősége

helyben
 Környezetbarát mezőgazdálkodás

számára kedvező területek
 A nemzetiségi hagyományok

továbbélése
 Nagyszámú és aktív helyi civil szervezet

működése
 Közösségszerveződés felerősödése
 Fejlődőképes turizmus

Gyengeségek:

 Infrastruktúra nem teljes körű (csatorna
hiánya)

 A gazdaság alacsony szintje
 Az utak minőségének közepes szintje
 Közoktatási intézmények maximális

kihasználtságának hiánya
 Az intézmények épületállaga és

eszközellátottsága részben felel meg az
előírásoknak

 A természeti értékeket veszélyezteti a
védett területek nem megfelelő
szabadidős használata (motocross)

 A mezőgazdasági termelés térvesztése
 Kiaknázatlan lehetőségek a turizmusban

(nincs étterem, panzió)

Lehetőségek:
 Növekvő igény a falusi turizmus iránti
 Turisztikai fejlesztések, vállalkozások

támogatása
 EU-s fejlesztési pályázati források

igénybevétele
 A megépülő 10-es út nyújtotta

lehetőség az iparterület megnyitása
 A 10-es úttal javul a főváros

elérhetősége
 Környezetbarát ipar telepítése
 Szolgáltatások körének bővítése

(panzió, étterem, szállás)
 Építési lehetőségek biztosításával a

fiatalok megtartása

Veszélyek:
 A közlekedési infrastruktúra lassú

fejlődése (10-es út)
 Az infrastruktúra fejlesztésének lassú

üteme, anyagi források hiánya miatt
környezeti károkozás (csatornaépítés)

 A térségben megtelepülő nagyvállalatok
( Auchan, Tesco) veszélyeztetik a helyi
szolgáltatók működését

 Egészséges ivóvíz biztosítása

3 . S Z O L G Á L T A T Á S O K  A  T E L E P Ü L É S E N

Európa egyik községi önkormányzata

Pilisszántó, amely kültéri színházat tart fenn. A

Pilis hegy oldalában lévő volt mészkőbánya

rekultivációjakor adódott az ötlet, hogy a

görög színházak példáját követve legyen itt

nyári színház. Pályázati úton támogatást

kapott a falu, így született meg 2003-ban a

Pilisszántói Szikla Színház.
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A Színház részben kihasználatlan, nincs megfelelő marketing mellé rendelve. Az elmúlt években a

nyári időszakban színvonalas produkciók kerültek bemutatásra a Szikla Színházban, egyre növekvő

számú közönség előtt.
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Falusi turizmus területén gyerekcipőben jár a település. 3 magánszemély foglalkozik szoba kiadással,

2 fő vállal lovaglást, lovas sétakocsikázást, téli szánkózást.

4 . T E L E P Ü L É S M A R K E T I N G  A K C I Ó K  T E R V E Z É S E

Pilisszántó adottságai alapján jól pozícionálható település. Fő vonzereje a szakrális és természeti

turizmus. Azonban az adottságokhoz nem alakult ki a gazdasági, turisztikai háló, hiányzik az egységes

arculat.

- Falusi turizmus

Korszerű szállások kialakítása, étkezési lehetőségek biztosítása. Tájegységre jellemző gazdálkodási

mód, háztáji kultúra bemutatása. Helyi tájegységre jellemző termék(ek) árusítása. Falusi turizmushoz

kapcsolódó honlapokon megjelenés.

- Sport

Helyi csapatok támogatása, sportversenyeken való részvétel. Faluban sportolási lehetőségek

kialakítása.

- Utazás kiállítás

Részvétel a 2011. évi utazás kiállításon. Három területen is lehetne szerepelni: kerékpártúra,

zarándokutak, tematikus túrák. Össze lehetne fogni több környező településsel, és együtt megjelenni.

Regisztrációs díjat és területbérleti díjat kell fizetni. Jelentkezni a honlapról letölthető jelentkezési

lappal lehet.

- Természetvédelem – tájvédelem

Falu és környékének védelme. Szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztése – lakosság támogatása

elengedhetetlen. Temetőben nem karbantartott sírok rendbetétele, turistautak karbantartása, falu

képének kialakítása, virágok ültetése, fák ültetése.

- Falu történetének bemutatása

Régi fotók, történetek, iratok összegyűjtése, ezeknek a digitalizálása, tárlat készítése – állandó

kiállítás szervezése. Pilisszántóhoz köthető művészek alkotásaiból kiállítás valamely programhoz

köthetően.
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- Honlap fejlesztése

A honlapot teljesen át kellene alakítani. Modernebbnek, felhasználó-barátabbnak kellene lennie.

Dinamikusabb designra lenne szükség, illetve informatívabbnak kellene lennie a honlapnak. Nincs

rajta például a honlapon, hogy hogyan lehet megközelíteni a települést, akár gépjárművel, akár

tömegközlekedéssel.

- Szomszédos településekkel összefogás

Szomszédos településekkel összefogás a hatékonyabb megjelenés érdekében. Kiállításon,

programokon a csoportos megjelenés gazdaságosabb, több lehetőséget rejt magában, mintha

egyedül mutatkozna be a település. Szélesebb kört lehet megcélozni ebben a formában.

- Igényfelmérés

Kérdőíves felmérést kellene végezni Pilisszántón a helyi lakosság szükségleteinek felmérésére.

Kérdőív-tervezet a mellékletben.

- Tömegközlekedés, közlekedés: Pilisszántó – Budapest – Szentendre – Esztergom

Tömegközlekedés: Budapestről tömegközlekedéssel közvetlenül Volán busszal lehet megközelíteni

Pilisszántót, háromnegyed óra alatt ki lehet érni, vonattal átszállással lehet utazni, Pilisvörösváron

keresztül. Szentendréről csak Esztergomon keresztül lehet eljutni a településre, onnan is

Pilisvörösváron át kell szállni. Gépjárművel két irányból is megközelíthető a falu, Pilisvörösvár és

Pilisszentkereszt felől.

Közlekedés: Gépkocsival Pilisszántót két irányból is jól meg lehet közelíteni: Pilisvörösvár és

Pilisszentkereszt felől.

- Szlovák fesztivál

Rendezésre kerülhet egy szlovák fesztivál, amelynek a keretén belül a szlovák hagyományokat,

szokásokat be lehetne mutatni. Országos találkozót szervezhetnénk a szlovák településeknek, a

testvértelepülések meghívásával. Táncház, bemutatók, gyerekeknek fellépések segítségével

hozhatnánk még közelebb a szlovák hagyományokat.

- Falunap

Hagyományt lehetne teremteni a falunap ünnepség-sorozattal. Eköré fel lehetne fűzni különböző

programokat, bevonva minden korosztályt: szlovák-magyar hagyomány-bemutató, táncház, helyi

ételek sütése-főzése, kézműves foglalkozások kicsiknek-nagyoknak, templom feldíszítése – mise,
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vásárosok kitelepülése (szomszéd településekről is lehetne hívni: pl. Szamos), szlovák testvérváros

bemutatkozása.

- Televíziós bemutatkozás

Különböző televíziós műsorokban Pilisszántó településének bemutatása. Hétvégenként kerülnek

adásba ezek a műsorok, nagy a nézettségük, főleg a célközönség nézi ezeket a műsorokat. Ilyen

műsor aTV2-n a Kalandjárat Kandász Andreával, a Főtér a Magyar Televízióban, a Hír Tv-n pedig

Borbás Mária műsora.

A helyi TV lehetőségeit kihasználva a programokról tájékoztatni a lakosságot.

- Internetes megjelenés

Különböző internetes fórumokon meg lehetne jelenni. Elsődlegesen a facebook az, ami ingyenes

megjelenési felületet biztosít, itt főleg a fiatalokat lehet célba venni. Itt be lehetne mutatni Pilisszántó

történelmét, folyamatosan lehetne tájékoztatni a különböző eseményekről. Szomszéd települések

lakóit is fel lehetne venni az „ismerősök” közé, a települések egymás közötti kapcsolatait is erősítve

ezzel.

Vannak különböző turisztikai oldalak, ezeken is be lehetne mutatkozni; ilyen többek között a

www.itthonotthonvan.hu.

- Kultúra

Helyi adottságok kihasználása: Szikla Színház korszerűsítése - látogatottabbá tétele.

http://www.itthonotthonvan.hu/
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KÉRDŐÍV

1. Mióta él Pilisszántón?

a., mindig itt élt
b., több, mint  5 éve
c., kevesebb, mint 5 éve

2. Miért jó Pilisszántón élni?

a., falusi környezet, életforma, nyugalom
b., kötődés a településhez (szülőfalu, rokonok, barátok, összetartás stb.)
c., jövő, fejlődő település, szépülő környezet
d., nemzetiségi falu
e., programok, rendezvények
f., semmi, megszokás
g., büszkeség, elkötelezettség, lojalitás
h., jó infrastruktúra

3. Mit változtatna meg ahhoz, hogy még jobb legyen Pilisszántón élni?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Milyen funkciók hiányoznak a faluból, amelyet Ön, vagy hozzátartozója, ismerőse biztosan
igénybe venne?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Mi járulna hozzá a helyi közösség megerősítéséhez?

a., helyi értékeink ápolása
b., kulturális, sport, egyéb rendezvények szervezése
c., népességmegtartó programok szervezése
d., szolgáltatások színvonalának megerősítése
e., közösségi terek létrehozása
f., hátrányos helyzetűek integrációja
g., helyi értékek integrálása az oktatásba
h., egyéb: ……………………………………………………………………………

6. Milyen rendezvényre tartana igényt a település közösségi életében?

a., falunapon, gyereknapon, majálison, aug. 20 stb.
b., településszépítő munkák (parkosítás, takarítás)
c., közösségi rendezvényeken, bálokon
d., kiránduláson, túrán
e., sport rendezvényeken, családi ügyességi versenyen
f., főzőversenyen
g., egyéb: ……………………………………………………………………………
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7. Ha nem jár a közösségi programokra, miért nem?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Milyen ismeretterjesztő, kulturális programokat látna szívesen a faluban?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Mi volt az elmúlt évek legemlékezetesebb közösségi rendezvénye?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Mi Pilisszántó legfőbb értéke, ami miatt kitűnik más települések közül?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Milyennek szeretné látni Pilisszántót 15-20 év múlva?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Mire helyezné a hangsúlyt a település jövője érdekében?
a., természeti, épített és egyéb környezeti értékek védelme, fejlesztése
b., térségi összefogás, összefogás a szomszédos településekkel
c., gazdaság fejlesztése, vállalkozási területek fejlesztése
d., települési környezet és a szolgáltatások színvonalának emelése
e., biogazdálkodás
f., közösségi identitás erősítése
g., település ismertségének növelése, településmarketing
h., egyéb: ……………………………………………………………………………

13. Mit lehetne tenni még azért, hogy Pilisszántó szebb, „élhetőbb” legyen?

a., az önkormányzati utak javítása, aszfaltozása
b., lakatlan házak és elhanyagolt ingatlanok rendbetételének szorgalmazása
c., a rossz állapotú járdák kijavítása
d., illegális szemétlerakók megszüntetése
e., ebtartási rend szigorúbb betartása
f., fásítás, virágosítás
g., (haszon)állattartás szabályozása
h., hulladékgyűjtő edények számának növelése
i., étkezési lehetőség megteremtése helyben (hideg- és melegkonyha)
j., autóbuszvárók építése, felújítása
k., parkolók létesítése a középületek és kereskedelmi egységek előtt
l., telekocsi rendszer népszerűsítése (
m., egyéb: ……………………………………………………………………………

14. Ön milyennek ítéli meg Pilisszántó közbiztonságát?
Kérjük értékelje 1-5-ig:

1 2 3 4 5
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15. Ön szerint hogyan kellene javítani a település közbiztonságát?

a., polgárőrség működési feltételeinek javítása
b., hatékony együttműködés a rendőrséggel
c., település lakosainak fokozott tájékoztatása
d., körzeti megbízott számára iroda kialakítása
e., közbiztonságot erősítő programok tartása
f.,egyéb: ……………………………………………………………………………

16. Ön személy szerint mivel tudna hozzájárulni a környezet egészségesebbé tételéhez?
Kérjük értékelje 1-5-ig a következő észrevételeket:

a., a járdák melletti árkok, a patak tisztítása, a csapadékvizek megfelelő elvezetése
b., a lakóházak előtti területek rendszeres gondozása
c., romos épületek elbontása
d., az erdőirtást megakadályozása
e., utcanév-táblák kihelyezése
f., a törmelék, sitt elhelyezésének megoldása
g., az illegális szemétlerakók megszüntetése
h., szigorúbban fellépés a környezetszennyezőkkel szemben
i., teherautók forgalmának korlátozása, visszaszorítása
j., veszélyes anyagok eltüzelésének, égetésének (festék, gumi stb.) megakadályozása
k., népi építészet értékeinek megőrzése, felújítása, hasznosítása
l., egyéb védett értékeink megóvása
m., a buszvárók környékének gondozása
n., egységes falukép kialakítása
o., komposztba való anyagok égetésének megszüntetése, komposztálás népszerűsítése
p., zebrák (gyalogátkelők) kialakítása az óvodánál, a településközpontban
q., az utcai közkutak megtartásának szorgalmazása
r., építési telkek beépítése
s., a művelődési ház elé zöldterületet létesítése
t., egyéb: ……………………………………………………………………………

17. Ön személy szerint mivel tudna hozzájárulni a környezet egészségesebbé tételéhez?

a., a háztartási szemetünket csak kijelölt helyre helyezném
b., a szilárd hulladékot csak a kijelölt helyre szállítanám
c., vállalnám a szelektív hulladékgyűjtést
d., ha lehetne, szívesen átállnék környezetbarát tüzelésre
e., egyéb: ……………………………………………………………………………

18. Ön szerint milyen tevékenységgel segíthetné az önkormányzat a környezet egészségesebbé
tételét?

a., ebtartás fokozott ellenőrzése, hatékonyabb büntetése
b., elhullott állatok elhelyezésének megoldása
c., szelektív szemételhelyezés lehetőségének biztosítása
d., kijelölt lerakóhelyek kialakítása, és annak közzététele
e., lakossági tájékoztatás, környezetvédelmi fórum szervezése
f., egyéb: ……………………………………………………………………………
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