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natkozó	fejl
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t	kertvárosa;
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települése;
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meghatározá
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pülő,	szerves
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élte	meg,	
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últ	 2007‐
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tól	27	km‐re
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atályos	 ter
t,	kis	mérték
ek	 mellett	
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éget	 vetít	 e
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llemezhető	
edekben.	 Po
aránya	

sek	keretébe

a	TFK,	TSZT,	H
ejlesztési	kon

NÖKI MANAGER
	

st, Üllői út 455. T
@kasib.hu, titkars
   www.kasib.hu 
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tt	 a	 hagyom
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őségek	megr
munkavégző	
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dél‐keleti	 s
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ülésen	 átha
k	átkötő	szak
megállapítha
pontból	 kife

ülése,	a	járá
viszonyának
alapján	 feltá
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elepülési	 té
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ségével	 a	 v
ében.	
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ax: 290-9191, 
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korban	 lév
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est	közelség

nek	kiaknázá

rségi	tervek
	 helyezked
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n	 a	 mezőg
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,	 hogy	 a	
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ng	igazolás	
ogszabályi	 e

számításunk
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és.	 Az	 elör
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sán.	 (Ezt	 a	 t
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áció	déli	
zícióban	

angjának	
ű	tervek	
gazdasági	

hatályos	
nyugati	

gazdasági	
etén	 un.	
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regedési	
tozatlan	
szetételű	
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közi	 repülőt
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és	fenntarth

n	infrastruk
hez	 tartozó
zerkezete	k
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A	szociális	in

rendszere	 a
múlt	időszakb
si	intézmény
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túra	fejleszté
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adást	ösztö
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bb	 távon	 b
ndszer	átgo

b	 képzettsé
	ennek	mért
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sen	csökken
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ma	2001	és
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álló	 adottság
m	 terjeszked
gazdasági	n
zeteket,	 vagy
ért	növekedé
kevei‐Duna	
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vítsa	 a	 váll
rálásával	 v
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áll	az	élvesz
tásai	 ellen
és	következ
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égi	 szint	 bi
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vú	 oktatásf
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belül.	 Hár

onos	megosz
munikáció	sz
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b.	A	munka
11‐ben	5‐6%

M5	 autópály
got	 képez.	A
dett	 túl	 a	 g
növekedést.
y	 átvezeti	 a
ésgerjesztő	
rekreációs	
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profilú,	hely
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i	 területek	
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települési	

n	 lakóterül
k	elvétve	ta
n	 lakóingatl

resletnek,	 ré

e	 elszórt	 kü
entén	 és	 az

d	 csak	 két	 h
ul	elő.	

ntes	és	olda
gú	 épületek

yezetével),	
ttel	és	egy	m
tősebb	 műe
vábbi	épület
ti	településr
b,	 mint	 50	 d
helyi	 védel
elengedhe
.	

12	

ásrészt	a	

ét	 durva	
talajtani	

zegeddel	
hanem	 a	
központi	
i,	Üllő	és	
ak	szét	a	
templom	

rsadalmi	
elválik	 a	
rpádkori	
értékben	
lesebben	

l	más	és	
arculat	

let,	 ezen	
alálhatók,	
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