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Bevezetés  

 

A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban Mötv.) 116. §-ában megfogalmazott kötelezés alapján került sor. A gazdasági 

program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt 

egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön.  

A Képviselőtestület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden 

gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, 

különös tekintettel az éves költségvetés elkészítése, összeállítása során. 

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:  

− a Képviselőtestület és a polgármester elképzelései,  

− az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete, 

− a pályázati lehetőségek, 

− a gazdálkodási környezet és annak várható változásai és kockázatai. 

A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a 

Képviselőtestületnek kell a szükséges anyagi eszközöket biztosítani. Az anyagi eszközök, valamint a 

vagyon megteremtéséhez nem elegendők a szokásos, évről évre keletkező források (állami 

támogatások), hanem szükség van – a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve – az Önkormányzat 

sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve az önkormányzat forgalomképes 

ingatlanvagyonával történő aktív gazdálkodására.  

 

1. Pilisjászfalu község gazdasági helyzetét jelenleg és alapvetően befolyásoló körülmények (2021. 

március) 

1.1. Önkormányzatunk adósságrendezés alatt áll. Ennek okán elsősorban és majdnem kizárólag 

csak kötelező önkormányzati szolgáltatás működtetésére fordíthatunk költségvetési eszközöket 

és azokat is csak olyan mértékben, hogy a, mint egy 160 millió forint összértékű adósság 

törlesztése, az adósságrendezési eljárás várható megszűnése után azonnal megkezdhető legyen.  

1.2. Az adósságrendezési eljárás lezárásáig önkormányzatunk a Kormány és egyéb szervezetek által 

kiírt pályázatokon nem vehet részt, az esetlegesen e források igénybevételétől és az abból 

esetlegesen végrehajtható fejlesztésektől elesik.  

1.3. Az Önkormányzat adó és egyéb saját bevételei, jelen költségvetési évben sem és az ezt 

megelőző években nem volt elegendő, még a kötelező önkormányzati feladatok 

finanszírozására sem. A fent említett c. 160 milliós hiányösszeg jelentősebb része, e jelenség 

figyelmen kívül hagyása okán keletkezett. 

1.4. Figyelemmel a Kormány helyi adók elvonási politikájára és figyelemmel arra a tényre, hogy 

településünk nem rendelkezik olyan adottságokkal, amely egyéb bevételi forrást jelentene (pl. 

turizmus, jelentős ipari területek stb.), majdnem kizárólag adóbevételei által kell, hogy 

megteremtse a település lakóinak kiszolgálását, a település működtetésére szolgáló 

költségvetési fedezetet. A 2021. adóévre Képviselőtestületünk adóemelést határozott el, de azt 

a Kormány pandémiás helyzettel indokolt korlátozással törölte. Ennek okán a változás, 

várhatóan 2022. évben kerül bevezetésre.  
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1.5. Községünkben az adózási fegyelem összességében nem rossz, de nagyon változatos képet 

mutat. Az adókat meg nem fizetők jelentős része a magánszemélyek és a kisvállalkozások körül 

keresendők. A jelentős ipari és kereskedelmi cégek adófizetési fegyelme jórészt rendben van. 

A 2018. és az azt megelőző adóévekben egyetlen jelentős adózói körrel kapcsolatban merültek 

fel jogi problémák, de ezek napjainkban megoldás felé tartanak.  

1.6. A falu földrajzi elhelyezkedése, domboldalakkal tűzdelt, völgyekkel szabdalt. A kezdeti 

ingatlanfejlesztési törekvések csak és kizárólag a haszonszerzés jegyeit mutatják, igazi 

településfejlesztésnek itt nem volt hagyománya. Némi változást jelentett ezen a területen a 

Somlyóvölgy ingatlanfejlesztők általi megvásárlása, amely már mutat némi koncepciót a 

jövőre nézve, ám az eddigi önkormányzati felelősök a távlati fejlesztés és integrálódás pontos 

menetrendjét szerződésben nem szabályozták (belterületi utak, utcák átvétele és annak 

feltételei, közvilágítás, a közművek fejlesztése, csatlakozási ütemezések stb.).  

1.7. Az Önkormányzat egyetlen intézménnyel rendelkezik, ez a Somvirág Óvoda és Bölcsőde. 

Örömünkre szolgál, de részben nehézségeket jelent, hogy a megszületett helyi gyermekek 

számát figyelembe véve mára már kinőtük az intézmény adta lehetőségeket. További óvodai 

és bölcsődei férőhelyekre lenne szükség. Az óvodai dolgozóink alul-bérezettek, félő 

elvándorlásuk. Bérfejlesztés válik szükségessé. 

1.8. Községünk külleme, utcáink nagy részében elhanyagoltságok mutat. Ennek több és elég 

nyomós okai vannak. Egyrész, mindössze kettő falugondnoki tevékenységet ellátó munkatársa 

van az Önkormányzatnak, akik időszakonként, ha van jelentkező, kiegészül közmunkásokkal 

is. A közmunkaprogram egyre nehezebben ad munkavállalókat, az alacsony bérezés miatt 

(nettó 54e. forint, heti 40 órás munkavégzésre). Másrészt nem volt, jelenleg sincs még 

megkövetelve a lakók közterületfenntartási kötelezettsége. Közterületfelügyelőt egyelőre nem 

tudunk foglalkoztatni az adósságrendezés miatt.  

1.9. Pilisjászfalu közbiztonsága, napjainkig, elismerten kiváló volt, hála, legnagyobb részt, a 

községünkben működő Polgárőr Egyesületnek. Sajnos manapság két változó is gondot okoz 

községünknek. Megszaporodtak a lopások, rongálások. Ezzel párhuzamosan és talán ok-

okozati összefüggést is találva, a Polgárőr Egyesület tevékenysége némiként csökkent az 

anyagi forrásaik kimerülése miatt. Az Önkormányzat néhány éve már az adósságcsapda miatt 

nem tudja támogatni a szervezetet.  

1.10. Hasonló gondok más civil szervezeteket is sújtanak. A sportegyesületeink működése is 

labilis és minimális lett, részben az önkormányzati támogatás elmaradása, részben egyéb 

szervezeti okok miatt. 

1.11. Forgalomképes és forgalomképtelen ingatlanjaink állapota is, úgymond „siralmas”. 

Hosszú évek karbantartásának, felújításának hiánya látható rajtuk. Önkormányzati útjaink 

jórészt murvás burkolatúak s mint olyanok erősen erodáltak. A kisiskola és a védőnői 

szolgálatnak, a postának is helyet adó épület teteje néhol megrogyott, külső belső burkolataik 

elhanyagoltak, fűtési rendszerükkel szinte állandóan baj van. Az új óvodánk épülete évek óta 

beázott (pedig új tető került a régi rész fölé is), a lefolyókon a helytelen kivitelezése miatt 

csatorna szag terjeng.   
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1.12. Településünk nem rendelkezik zárt közösségi térrel, amely a falu lakosságának legalább 

10%-át (180 fő) egyidőben képes befogadni. Ez leszűkíti a közművelődési, közösségépítési, 

szórakozási, szórakoztatási lehetőségeket.  

1.13. Rögzítendő, hogy az Önkormányzati Hivatal működési feltételei sem kielégítők. Még 

ebben a költségvetési évben sem tudtunk forrásokat biztosítani az adatvédelmi tevékenységünk 

megreformálására, folyamatosan szabályos üzemeltetésére, még nincs műszaki ügyintézőnk és 

az látható, hogy meglévő létszámunk az európai szintű lakossági kiszolgáláshoz nem elegendő. 

Jelenleg a „tűzoltási” tevékenység folyik a tervszerű, jólszervezett szolgáltatási sémához 

képest. De megfelelő eszközök híján is vagyunk, pl. nem rendelkezünk elég vasiratszekrénnyel, 

és számítástechnikai eszközeink is „öregek” már. Telefonos elérhetőségünkkel is problémák 

adódtak, főleg a pandémia idején.   

 

2. A gazdasági programunk 2024-ig  

2.1. Az adósságrendezési eljárás lezárása az első és legfontosabb elérendő célkitűzés. 

Ehhez elvben már nem vagyunk messze. A lezáró végzést követően 15 nap áll majd 

rendelkezésre a Hitelezőknek az esetleges fellebbezésre. Mindezeket összeszámolva és 

bízva az eljáró bíró gyorsaságában és a fellebbezések hiányára, legkorábban 2021. 

május végén lehetséges az adósságrendezés lezárása. Amennyiben fellebbezés érkezik, 

úgy beláthatatlan az eljárás lezárása. Minden további elképzelés az adósságrendezés 

lezárásának függvénye. 

2.2. Saját forrásaink igénybevételével kívánjuk megvalósítani az alábbi feladatokat, 

szintrehozásokat:  

2.2.1. Az adósságtörlesztés ütemezett végrehajtása, lehetőség szerint a bíróság által 

szentesített hétéves futamidőhöz képesti előtörlesztéssel. Célunk, hogy még e 

választási ciklusban a teljes adósságállomány visszafizetése megtörténjen.   

2.2.2. Településrendezési eszközök felülvizsgálata szükséges és kötelezően 

végrehajtandó feladatként jelentkezik a 2021. évben.   

2.2.3. Közbiztonság fokozása a polgárőrség, teljesítménynöveléshez és egyéb 

feltételekhez kötött anyagi támogatásával, egy biztonsági kamerarendszer 

folyamatos kiépítésével, a közvilágítás sűrítésével. 

2.2.4. Az akut vízelvezetési problémák megoldása. Első körben a „Jászok Tava” néven 

elhíresült képződmény végleges rendezését tűzzük ki célul. 

2.2.5. Épületeink és építményeink legszükségesebb karbantartási munkálatainak 

elvégzése, az épületek rendeltetésszerű használatának szorosabb felügyelete, az 

igénybevételek ingyenességének feltételekhez kötése.  

2.2.6. Az önkormányzati vagyon biztosítottsági szintjének növelése, a biztosítottság 

optimalizálása.  

2.2.7. A közös hivatali működésben rejlő lehetőségek, a célszerű munkamegosztás 

megteremtése. Az önkormányzati működés alapfeltételeinek biztosítása.  



5 

 

2.2.8. Új településüzemeltetési energiagazdálkodási séma kidolgozása. Ezen belül, az 

önkormányzat/iskola és az óvoda épületén található napelemek nagyobb 

kihasználtságának biztosítása, a közvilágítás bővítésének, vezeték nélküli 

verziójának megkezdése.  

2.3. Állami-pályázati lehetőségek és egyéb nem saját források igénybevételével 

megvalósítandó technikai fejlesztések (csak és kizárólag az adósságrendezési eljárás 

lezárását követően lehetséges), amelyek függvényei a kiírt pályázati lehetőségeknek, 

egyéb támogatások megszerzésének. A felsorolás sorrendje a Képviselőtestület által 

felállított fontossági sorrendet is jelenti egyben, de ezt a forrásigénylést és 

megvalósítást a pályázati lehetőségek fogják inkább befolyásolni, mint a 

Képviselőtestület megítélése és döntése.  

2.3.1. Az önkormányzati épületek, építmények felújítása, állagmegóvása 

(„egészségház”- posta, kisiskola, óvoda). 

2.3.2. A település vízelvezetési problémáinak megoldása. 

2.3.3. Tagóvoda és bölcsőde létrehozása. 

2.3.4. Településünk állami úthálózathoz való csatlakozási lehetőségének bővítése a 

Piliscsév felé vezető bekötőútra való önkormányzati csatlakozás kiépítése, a 10. 

főút csatlakozás terhelésének csökkentése érdekében. 

2.3.5. Lehetőség szerint az utak pormentesítése, szilárd burkolatúvá tétele. A 

kivitelezési sorrendet a terhelés és eróziós hatások pontozása révén születik.  

2.3.6. Közösségi területek, sport és/vagy kulturális épületek, építmények fejlesztése, 

esetleg létesítése.    

 

3. A gazdasági program forráslehetőségeinek áttekintése 

3.1. Az Önkormányzat saját forrásai: 

3.1.1. Az állami (többségében normatív) támogatás. Ez a megfelelő adminisztráció 

mellett a Magyar Államkincstár óramű pontossággal folyósítja. 

3.1.2. Az önkormányzati közhatalmi bevételek (helyi adók). Ezek beszedése, 

visszamenőleges áttekintése, az adóelkerülők kiszűrése napjaink egyik 

legfontosabb feladata. Az adóztatási és adóellenőrzési tevékenység a Közös 

Hivatal első helyen priorizált tevékenységi köre. 

3.1.3. Egyéb önkormányzati bevételek, amelyek az önkormányzati vagyon 

hasznosításokból, esetleges üzleti vállalkozások hasznából realizálható. Ilyen 

bevételekkel Önkormányzatunk jelenleg elenyésző mértékben rendelkezik. E 

területen, jelentős, a település életét jelentősen befolyásoló mértékű bevételekre 

nincs lehetőségünk szert tenni. Településünknek nincs turisztikai és egyéb 

pénzügyileg értékelhető adottsága. Önkormányzatunk vállalkozási tevékenységet 

nem végez. E területen próbálunk előre lépni, de lehetőségeinket az 

adósságrendezés leszűkíti. Az adósságrendezési eljárás lezárását követően 
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marketing tevékenységbe kezdünk a régi bánya és környékében rejlő lehetőségek 

kiaknázása érdekében. Egyéb ingatlanhasznosítási elképzeléseink is 

körvonalazódnak, de ezek – a települési költségvetésben jelentősnek mondható – 

pénzügyi bevételt nem fognak képezni.   

3.1.4. Mint az 1. pontban jeleztük, a települési bevételek évekre visszanyúlóan és 

kimutathatóan nem voltak elegendők az önkormányzati kiadások fedezésére. 

Elengedhetetlenné válik a helyi adóbevételek növelése a lakosság adófizető képessége, a 

vállalkozók megtartásának figyelembevételével. A helyi adók változtatása már 2021. évre 

tervezésre került, de ez a Kormány döntése révén meghiúsult. Jelen állás szerint az új, 

helyi adórendelkezések 2022. január 1-től lépnek hatályba. Ez az adóemelés csak és 

kizárólag a kötelező önkormányzati feladatok saját, működési célú bevételekből 

történő finanszírozására lesznek elegendők. Pályázati önrész és/vagy egyéb idegen 

forrás kiegészítésére, nem biztosít fedezetet.   

3.1.5. Pályázati pénzek megszerzésére csak és kizárólag az adósságrendezési eljárás 

lezárása után nyílik lehetőségünk. A pályázatok jelentős része viszont elvár némi 

önrész felmutatását. Mint az előzőkből kitűnt, ezekre az önrészekre sem futná még 

a megemelt adóbevételekből sem. E lehetőségeket mégsem kell elengednünk, 

mivel jónéhány forgalomképes önkormányzati tulajdonú ingatlannal – első sorban 

telkekkel – rendelkezünk. Jelen állás szerint ezek értékesítése – ha más egyéb 

forrás nem adódik – fedezetet nyújthat a pályázati önrészek fedezésére. 

 

Összefoglalás 

 

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete nem nevezhető irigylésre méltónak, Vagyoni helyzete 

viszont némi bizakodásra adhat okot és némi biztonságérzetet ad. Az eddig leírtak jelzik, 

hogy komoly odafigyeléssel, gyors reagálású gazdasági intézkedésekkel, szigorú és 

következetes önkormányzati munkával, településünk belátható időn belül talpra állítható. 

Ennek most már csak egyetlen és legfőbb akadálya az adósságrendezési eljárás. Annak 

lezárását követően a pályázati lehetőségek megnyílásával, az adózási rend és fegyelem 

megszilárdításával, a megnövekedett adók beszedésével településünk újra a fejlődés útjára 

léphet. 

 

 

 

Pilisjászfalu, 2021. április 

 

Pilisjászfalu Képviselőtestülete 


