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BEVEZETŐ
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló – többször módosított – 2011. évi CLXXXIX. törvény
116.§-ban foglaltak alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági
programban, fejlesztési tervben (továbbiakban: gazdasági program) rögzíti, melynek elkészítéséért a
helyi önkormányzat felelős. A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára
vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a
helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
A gazdasági program - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza,
különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési
elképzeléseket.
A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon
belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy
azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles
felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

A Gazdasági Program a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű célokat is
tartalmaz, amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések irányát, és
összehangoltabbá teszik azokat.
Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Gazdasági Programja nem takarékossági terv, hanem a
község feladat-centrikus működtetésének és fejlesztésének stratégiai terve. Program, melynek célja,
hogy Pilisszentlászló fejlődésének üteme fenntartható, életének komfortja biztosítható, de inkább
javítható legyen.
A lehetséges fejlesztési irányok és programok között elsőbbséget élveznek azok, amelyek
forrásteremtő partneri együttműködésben valósulnak meg. Különösen értékesnek tekintjük azokat a
programokat, amelyek a magán- és a közszféra érdekegyesítése által jönnek létre.
A Gazdasági Program a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott,
fejlesztés-orientált alakítására törekszik. Előnyben részesíti azokat a programokat, amelyek a község
fenntartható fejlődését segítik elő.
A község fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó jelentősége
van népességmegtartó képességének. A Gazdasági Program elsőséget ad a dinamikus, személyes
boldogulásra is esélyt adó, a Pilisszentlászlón élők komfortérzetét javító, identitásának, érzelmi
azonosulásának kialakulását elősegítő programoknak.
A községszerkezet alakításában a fenntartható fejlődés és a népességmegtartó-képesség szempontjai
minden más megfontolást megelőznek. A községrészek egyenlőtlen fejlődésének kiegyenlítése, a
komplex belterület rehabilitáció a községszerkezet alakításának legfontosabb prioritásai.
A Gazdasági Program prioritásnak tekinti a kötelező önkormányzati feladatok teljesítését, a jogkövető
magatartást, ezért elsőbbséget biztosít a törvény által előírt kötelezettségek teljesítését szolgáló
programoknak.
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I. VAGYONGAZDÁLKODÁS
I.1. Önkormányzati vagyongazdálkodás
I.1.1. Nem lakáscélú ingatlanok
A községnek a fenntartható fejlődés érdekében a racionális terület-felhasználásra, a beépíthető és be
nem építhető területek egészséges arányának megtartására, az ésszerű községüzemeltetés feltételeinek
biztosítására kell törekednie. Mindezekkel összefüggésben kiemelt hangsúlyt kell adni az épített és a
természetes környezet rehabilitációs folyamatainak.
 Feladat az ingatlan vagyon áttekintése mind a forgalomképes, mind a korlátozottan
forgalomképes ingatlanok tekintetében. Az adott évi költségvetési forrásszükséglet biztosítása,
az optimális hozamot adó ingatlanok önkormányzati tulajdonban tartása mellett a nagyobb
költségráfordítást igénylő ingatlanokat el kell idegeníteni. Folyamatosan figyelemmel kell
kísérni az ingatlanpiac változásait és az önkormányzat feladatellátásához szükséges
ingatlanvagyont.
 Az önkormányzat feladatellátását szolgáló középületek karbantartására, felújítására
folyamatos figyelmet kell fordítani, hogy a kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális háttér
biztosított legyen.
 A község településrendezési eszközeinek folyamatos áttekintésével kialakult forgalomképes
ingatlanokat bérbe adjuk, egyedi döntésekkel értékesítjük. Az elidegenítést lehetőség szerint a
funkció meghatározásával valósítjuk meg.
 Az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti jogviszonyát
felülvizsgáljuk. A bérleti díjakat a piaci viszonyokhoz alakítjuk.
 Szabad önkormányzati területek hasznosítása, értékesítése
I.1.2. Lakásgazdálkodás
A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzatának a tulajdonában lévő bérlakásokat már
korábban értékesítette, jelenleg 1 db szükséglakásunk van.
I.2. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
Az önkormányzati jelenleg 1 gazdasági társaságban, a Duna menti Regionális Vízmű Zártkörű
Részvénytársaságban rendelkezik részvénytulajdonnal.
I.3. A vagyoni helyzet
Az Önkormányzat vagyona a 2013. évi zárómérleg alapján nettó 855,447 millió forint.
A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: Községháza, intézmények, továbbá
közterületek, utak stb.
Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: külterületi mezőgazdasági ingatlanok
A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása kedvezőtlen, mert nagyon nagy a forgalomképtelen vagyon
aránya.
I.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges
anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:
 Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni.
Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika
elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének.
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A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az
elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta
előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni,
hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja).
Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és
lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az
egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására,
(különösen a bérbeadás, bérmunka lehetőségére), valamint egyes vagyontárgyak
értékesítésére.
A Képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a befektetéseit, értékpapírjait,
megvizsgálja a lehetséges hozamokat, hasznokat.
Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott
célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával
valósítsa meg.
A Képviselő-testület körültekintően jár el akkor, ha az Önkormányzat működtetése, illetve
fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg.

I.5. Az önkormányzat pénzügyi gazdálkodása
Rövid, illetve hosszú távú gazdasági program készítésének egyik feltétele a kiszámítható, stabil
pénzügyi háttér. Az önkormányzatok gazdálkodása elválaszthatatlan az államháztartástól, annak egyik
alrendszerét jelenti. Az államháztartás reformja két szempontból is elengedhetetlen. Egyrészt az elmúlt
közel másfél évtized tapasztalatai, az ágazati szabályok, a gazdasági folyamatok változásai, az állami
és önkormányzati feladatok arányeltolódása miatt. Másrészt az Európai Unióhoz való csatlakozás az
önkormányzati struktúra, az ágazati szakmai előírások, az adórendszer átalakítását indokolják, amely
az államháztartás alrendszereit is érinti, így az önkormányzatok pénzügyi szabályozását is. A fenti
körülmények jelen pillanatban nem tesznek lehetővé hosszú távú pénzügyi prognózist, de a stratégiai
célok meghatározását feltétlenül indokolják.
 Az Önkormányzat egyik legfontosabb feladata a működőképesség biztosítása, a költségvetési
egyensúly megtartása. Az elmúlt közel másfél évtized folyamán az önkormányzatok bevételi
struktúrájának átrendeződése volt tapasztalható, ezen belül a saját bevételek felértékelődése,
az állami támogatások leépülése volt jellemző.
 Ez a tendencia várható a következő időszakban is, ezért az állami szabályozás átalakítása
során fel kell készülni a helyi adórendszer esetleges átalakítására.
 Elsősorban nagy összegű pályázatok során a likviditás biztosítása szükségessé teheti hitel,
mint külső forrás igénybevételét. Az esetleges hitelfelvétel során az önkormányzatok
hitelfelvételét szabályozó törvények rendelkezéseit figyelembe kell venni.
 Az Önkormányzat saját forrásait egészítik ki a pályázati források. Sikeres pályázat feltétele,
hogy ne a pályázati kiírásokhoz igazítsuk fejlesztési elképzeléseinket, hanem meg kell
határozni a célokat, elő kell készíteni, és meg kell határozni a pályázatokhoz szükséges
önrészt. Koncentráltan nagyobb hatékonysággal nyerhetünk külső forrásokat.
A pénzügyi helyzet
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak jellemezték: az
Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem kellett igénybe
vennie, valamint működési hitel felvételére sem került sor.
II. A KÜLÖNBÖZŐ SZINTŰ FEJLESZTÉSI, SZOLGÁLTATÁSI,
ILLETVE EGYÉB PROGRAMOKKAL
KAPCSOLATOS ÉRINTETTSÉG
Az Önkormányzat gazdasági programját alapvetően befolyásolják azok a fejlesztési, szolgáltatás
megvalósítási és biztosítási, illetve egyéb programok, melyekben területi elhelyezkedése, illetve céljai
miatt érintett.
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II.1. Fejlesztési elképzelések
Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre a következő
általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági
program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.)
Ipar, mezőgazdaság
A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos feladat,
mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a termékekkel,
szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az
Önkormányzatot.
A lakosság zavarása nélkül és a Nemzeti Parki sajátosságok figyelembevételével lehetőséget kell
biztosítani kisvállalkozások (ipari, mezőgazdaság, szolgáltatás) működésére. A Pilisi Parkedő Zrt-vel
jó kapcsolatot kell fenntartani.
A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
 A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében össze kell állítani az
ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a településen mely vállalkozások mivel
foglalkoznak és milyen címen található a telephelyük.
 Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi
vállalkozásoknak.

Idegenforgalom
Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Ki kell
használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s
jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve egyre
szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki kell alakítania saját arculatát, és tovább kell
fejlesztenie a turisztikai vonzerejét.
A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések
 Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kezelni kell azokat a fejlesztéseket, melyek
turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek.
 Vizes élőhely kialakítása
 Testvérközségi kapcsolatok ápolása.
 A helyi idegenforgalmi, illetve kereskedelmi egységeket is fel kell venni a Vállalkozói
térképre. (Ez hozzájárul ismertségük növeléséhez.)
 Turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, prospektus, túratérkép stb.).
 Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken tájékoztató táblák
elhelyezése.
Infrastruktúra
Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúrafejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult
infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a csapadékvíz elvezető
rendszer, felszíni vízelvezető árok és mindenekelőtt a szennyvízcsatorna rendszer, de a villamos
energia, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások biztosítását,
bővítését és fejlesztését.

5
Szorgalmazni kell új közösségi terek, játszótér kialakítását.
El kell végezni a település közlekedési rendjének felülvizsgálatát.
Meg kell tervezni a zárt és nyitott csapadékvíz-elvezetés rendszerének felújítását szolgáló terveket az
elvégzendő munkák rangsorolásával.
Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor
követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg kell
valósítani azt, hogy
 az Önkormányzat korszerű honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal kapcsolatos
fontosabb tájékoztatás biztosítható,
 az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára. A hozzáférést
biztosítani kell a középületekben.
II.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre az alábbi
feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:
Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok
A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, bár a regisztrált
munkanélküliek aránya a településen nem jelentős.
A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban
romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális
kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:
 a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a helyi
vállalkozásokat,
 segíti a helyi gazdaság megerősödését, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési
lehetőséget teremtsen, ehhez igyekszik kedvező infrastrukturális hátteret kiépíteni.
 a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt.
 aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez hirdetési
lehetőséget biztosít,
 rendszeresen együttműködik a munkaügyi kirendeltséggel.
Közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatási program előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka
idején munkaviszonnyal rendelkezik, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi
feltételekkel (részben a munkaügyi kirendeltség finanszírozásával) tud elláttatni közcélú feladatokat.
A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat
 megvizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának lehetőségeit,
 kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit.
II.3. A településfejlesztési politika célkitűzései
Az Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati
vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon,
melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen
finanszírozni tudja.
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A településfejlesztés széles nyilvánossága
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára
ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy
az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú
távú fejlődését, fejlesztését szolgálják. A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot,
vállalkozókat és önszerveződő közösségeket.
A településfejlesztés átgondoltsága
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az
igények kerüljenek előtérbe,
 melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető
településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy
 melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
 melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak.
A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési
tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt.
A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések
kivételével – figyelembe kell venni a következőket:
azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni,
 melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés
eredményeként az Önkormányzat tartósan a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve
alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy
 melyek hosszú távon a népességszám megtartását idézik elő,
 melyek munkahelyet teremtenek,
háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek
 a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik,
 a megvalósuló beruházás aránytalanul nagy működtetési kiadásokkal jár,
 és a létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra,
 és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható.
Felkészülés a pályázatokra
Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források nyílnak meg,
szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati tevékenység.
A pályázati lehetőségek kihasználására fel kell készülni az elvégzendő feladatok engedélyezési
tervdokumentációjával, továbbá az önerő biztosítására az éves költségvetés elfogadásakor gondolni
kell, hogy a pályázati dokumentáció elkészítésével rövid pályázati határidőt tartani lehessen.
A sikeres pályázatok érdekében:
 a pályázatok megírására és koordinálására alkalmas személlyel rendelkezik a közös
önkormányzati hivatal, de nagy projektek elkészítésére külső megbízottat is igénybe kell
venni,
 lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei és agglomerációs illetve városfejlesztési
programokhoz való csatlakozásra,
 a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket kell
készíttetni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott
pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő.
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Településfejlesztési célok
Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános
fejlesztését, szépítését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához
kapcsolódnak.
Településfejlesztési célok:
 középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása,
 csapadékvíz-elvezető rendszerek (árkok) építése, felújítása,
 szennyvízcsatorna kiépítése,
 temető karbantartása,
 a település egész területén szépüljenek az utcák,
 óvoda fejlesztése
 utak karbantartása.
II.4. Az adópolitika célkitűzései
Az Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel az
jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, illetve hatással van a településen élő
magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.
A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések
A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani,
hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos
bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete:
 minden év végén megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
 adó-fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendő – a
gazdasági program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények és mentességek rendszerét, a
várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat,
 adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet
módosításokról,
 csak olyan adórendeleteket fogad el, amelynél figyelembe veszi a lakosság és a
kisvállalkozások teherviselő képességét.
Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy
 az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az
adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó
végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről,
 az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az adóalanyi
kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a vonatkozó
nyilvántartások egyeztetésének eredményéről,
 az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az adóforintok ismert
felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes befizetést (a honlapon közzé
kell tenni az adóbevételek nagyságát, és az adóbevételek felhasználási célját, valamint a
tényleges felhasználást).
Egyéb, adókkal, adó jellegű bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitűzések
Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az
adóbevételek maximalizálására törekszik.
II.5. A helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó önkormányzati feladatok
színvonalának javítására vonatkozó megoldások
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Az Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes
közfeladatok biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a közös
hivatal útján látja el.

Közigazgatás
Pilisszentlászló a közigazgatási feladatait a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatallal látja el.
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
 a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
 az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,
 a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógép, gyors internet hozzáférés stb.),

Helyi környezet- és természetvédelem
A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében
 áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti értékeket,
 szükség szerint megalkotja, illetve módosítja a helyi védelemről szóló rendeletét,
 fokozza a közterületek és közintézmények környezetének tisztántartását és szépítését.
Lakás- és helyiséggazdálkodás
Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit rendszeresen
megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának elsőbbségét,
majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik.
A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást.
Az ivóvízzel történő ellátás a DMRV Zrt. szolgáltatón keresztül történik.
A csapadékvíz elvezetés biztosítására az utcai árkok, átereszek karbantartását az érintett lakókkal
megosztva végzi az Önkormányzat (az ingatlana előtti árok és áteresz karbantartására az
ingatlantulajdonos köteles).
Csatornázás
A csatornahálózat kiépítésre vár.
A helyi tisztító EKHT eljárását végig kell vinni. Időközben tisztázandó, hogy a kormány a szentendrei
agglomerációhoz óhajtja-e csatolni községünket. A kiépítéshez pályázati lehetőségeket kell keresni,
mivel a beruházást csak önerőből a település nem tudja megvalósítani.
A köztemető fenntartás
Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos
feladatokat.
A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében az
alábbi feladatok vannak:
 Át kell tekinteni az Önkormányzat köztemető rendeletét.
 Megvizsgálandó az egyházi és önkormányzati temető egyesítése.
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A helyi közutak és közterületek fenntartása
A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására
törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek. A közút fenntartását a tevékenység volumenétől
függően saját erőből kell megoldani, illetve külső szolgáltatóval kell elvégeztetni.
A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását,
ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:
 Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.
 Be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett településtisztasági programokba, ehhez
kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét.
 Nagyobb figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a játszótérrel kapcsolatban az alábbi feladatokat határozza meg:
 folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszótér eszközeit, valamint zöldfelületeit,
 lehetőség szerint törekedni kell új közösségi tér kialakítására új játszótér építésével.
Hulladékgazdálkodás, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat
 továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról; a
szolgáltatást az Önkormányzat a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. szolgáltatóval végezteti,
 propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében – tájékoztatva a
lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról,
 kiterjeszti a szelektív hulladékgyűjtést, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést vezet be.
 gondoskodik arról, hogy a nem házhoz gyűjtött frakciókra településen megmaradjanak illetve
szükség szerint további helyekre kihelyezésre kerüljenek szelektív hulladéktároló edények,
 évente kétszer megszervezi a lomtalanítási akciót,
 évente legalább egy szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek, valamint a
tanulók bevonásával,
 rendszeresen gondoskodik a köztemető tisztántartásáról,
 gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosságának mentesítéséről és a hóeltakarításról.
 a község területén szervezett használtcikk értékesítéseket illetően a helyi rendeletek
következetes betartására és betartatására kiemelt figyelmet kell fordítani. A tevékenység
folytatásából eredő káros környezeti és gazdasági hatások csökkentésére, az érdekeltekkel
történő egyeztetés során alternatívát kell keresni.
A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében
 támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen
programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél,
 létrejötte esetén támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív
tevékenységét) javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá
tételére,
 felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető
körülményekre,
 támogatja a körzeti megbízott rendőr működését, biztosít számára helyiséget.
Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban
Az Önkormányzat pályázati lehetőségeket keres az energiaellátás korszerűsítésére.

10
Óvodai ellátás
Az Önkormányzat az óvodai nevelés biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő
feladatokat látja el:
 Gondoskodik az óvodai ellátás megszervezéséről
 Áttekinti az intézményműködtetés formáját valamint a vonatkozó alapdokumentumokat.
 Az intézményeknél kezdeményezni kell
 az energiatakarékossági szempontok előtérbe kerülését: a fűtés, a víz, és villamos energia
költségek csökkentését,
 belső számítógépes hálózat létrehozását, ha annak előnyei egyértelműen igazolhatóak.
 Az óvodánál a jogszabályban előírt kötelező eszközállomány biztosítására, pótlásra, az
avultság, elhasználódás miatti cserére vonatkozó tervet kér.
 Az Önkormányzat segíti az óvoda pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott
pályázatokat és azok megvalósulását.
 Az óvodai nevelésnek helyet adó épület folyamatos korszerűsítésére, felújítására törekszik,
melyek finanszírozásáról pályázati források bevonásával kíván gondoskodni.
 Az óvodai épület bővítésének lehetőségét megvizsgálja.
Gondoskodás az egészségügyi ellátásról
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület a
gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja
biztosítani.
 Fenntartja
 a védőnői ellátást,
 az iskola-egészségügyi ellátást,
 az orvosi ügyeletet,
 biztosítja a helyet a háziorvosi ellátásra.
 Támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő fejlesztéseket,
ezekhez pályázati lehetőségeket keres.
 Az általános egészségügyi helyzet javítása érdekében kezdeményezi az egészségügyi,
higiéniai szempontból nem megfelelő, illetve sérülékeny településrészek felkutatását, és a
helyzet javítására vonatkozó programok kidolgozását, majd megvalósítását.
Gondoskodás a szociális ellátásról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan
szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások
területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:
 A Képviselő-testület ciklusonként legalább egy alkalommal – illetve központi
jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások
rendszerét meghatározó rendeletét.
 Az önkormányzat a hatályos rendeletében foglalt ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja.
Kulturális szolgáltatások, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a helyi közművelődési tevékenység
támogatása
Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban a következő feladatok
ellátásának szükségességét fogalmazza meg:
 A könyvtár működtetése során
 intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása érdekében, ehhez ki kell használni
a pályázati lehetőségeket, fogadni kell a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások
könyv, elektronikus információhordozó, folyóirat, felajánlásait, illetve anyagi támogatását,
 ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét,
 bővíteni kell a könyvtár eszköz ellátottságát, különösen a számítógépes ellátottságot,
biztosítani kell az internet hozzáférést, az elektronikus információhordozók használatát,
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a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani.
Szükséges lenne a településen művelődési, illetve a kultúrház létrehozása.
Sport –és ifjúságügyek, gyermekjóléti szolgáltatások

A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további
biztosítását is. Ennek érdekében gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák
folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A
kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó legfontosabb feladatok:
 Gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként gyermekvédelmi problémák esetén jelzés a Járási
Hivatal, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat felé;
 Az Önkormányzat támogat minden olyan programot, rendezvényt, mely az ifjúság kultúrált
szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja.
A nemzetiségek jogai érvényesítésének biztosítása
Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt feladatnak tartja a nemzetiségek jogainak
érvényesülését.
Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a következő
közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás színvonalának
emelése érdekében:
 A Képviselő-testület, az Önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást végző
intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az egészséges életmód
feltételeinek javítása érdekében.
 Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az
egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került
személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak.
 Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi sporttevékenységgel
kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz való helyet.
 Betartatja, hogy dohányozni csak a törvényi előírásoknak megfelelően kijelölt helyeken
lehessen.
 A kulturális rendezvények sorába lehetőleg épüljenek be a dohányzás, alkohol, drog
fogyasztás nélküli programok.
II.6. Befektetés támogatási politika célkitűzései
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a befektetés támogatási politikai célkitűzéseit a következők
szerint határozza meg:
 A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a befektetők számára a település kedvező feltételeket
biztosítson.
 Az Önkormányzat elsősorban az infrastrukturális beruházásokkal támogatja a befektetni
szándékozókat.
II.7. Településüzemeltetési politika célkitűzései
A település településüzemeltetési politikájának célkitűzései a következők:
 Az Önkormányzat a közszolgáltatások biztosítása és színvonalának emelése vonatkozásában
meghatározottakat a lehető legmegfelelőbb szolgáltatóval végezze, figyelembe véve
 a gazdaságosság,
 a hatékonyság,
 az eredményesség követelményeit.
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A településüzemeltetés során az Önkormányzat Képviselő-testületének figyelemmel kell
kísérnie az egyes közfeladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a vele szemben
keletkező bevételeket adott évben, illetve több év viszonylatában. A növekvő költségvetési
kiadással és a csökkenő költségvetési bevétellel járó közfeladatok esetében rendszeresen
vizsgálni kell azt, hogy a közszolgáltatás biztosítása más szolgáltatóval, illetve más módon
nem lehetséges-e.
A településüzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel, és a likviditás
folyamatos figyelemmel kísérésével azt, hogy az üzemeltetéshez szükséges pénzügyi fedezet
rendelkezésre álljon. A pénzügyi problémák bekövetkezésének lehetőségét előre kell jelezni,
hogy a szükséges átcsoportosítás végrehajtható legyen.
A településüzemeltetés során kiemelt feladat, hogy olyan térítési díj, illetve az
ellenszolgáltatásért biztosított közszolgáltatásokért olyan ellenérték kerüljön megállapításra,
amely igazodik a felmerült költségekhez.
A településüzemeltetés során párbeszédet kell kezdeményezni a civil szervezetekkel, az
intézményekkel, annak megbeszélésére, hogy mely tevékenységek azok, melyekbe be tudnak
kapcsolódni.
A településüzemeltetés során valamely közszolgáltatási feladat ellátásában résztvevő
szervezet, illetve a gazdaságpolitikai célkitűzések megvalósítását támogató civil szervezet
csak úgy kaphat az Önkormányzattól anyagi segítséget, ha a kapott támogatással megfelelő
módon elszámol.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete támaszkodik a belső ellenőrzés, és a folyamatba épített
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszer által, az üzemeltetés gazdaságosság,
hatékonyság, eredményesség tekintetében tett megállapításaira, észrevételeire.

Pilisszentlászló, 2015. április 28.
Tóth Attila
polgármester
Záradék:
Jelen gazdasági programot Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2015.
(IV.28.) határozatával jóváhagyta.
Pilisszentlászló, 2015. április 28.
Tóth Attila
polgármester

